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Svet Mestne občina Koper 
 
Predsedujoči izredne seje Sveta dne 18.03.2017  
 
 
 
Zadeva: Prošnja za udeležbo v  razpravi izredne seje sveta skladno z 41. členom poslovnika 
 
Spoštovani! 
 
Kot predsednik sveta KS Škofije želim razpravljati na današnji izredni seji o »Problematiki 
zagotavljanja prostorskih kapacitet na območju Mestne občine Koper za osebe, ki so v Republiki 
Sloveniji pridobile mednarodno zaščito.«  
V zadnjih slabih dveh tednih smo na Škofijah dobili kar nekaj izkušenj, ki bi jih rad prenesel 
občinskim svetnikom in vsem prisotnim, da bi preprečili nadaljnje razburjenje občanov. Prav 
tako bi rad poudaril potrebo o vključitvi sveta KS v vse postopke morebitnega umeščanja 
beguncev v KS Škofije. 
Pereči problemi, razjarjenost krajanov in protesti so nastali predvsem zaradi slabe 
informiranosti in slabe komunikacije  med MNZ in MOK, v katero naša KS Škofije ni bila 
vključena.  
Rezultat tega je bil neposreden obisk državnega sekretarja na KS, kjer smo dobili na mizo 
praktično izvršeno dejstvo. 
To je med krajani ustvarilo revolt in zdaj se sestajamo v skorajda izrednih razmerah.Tudi po 
zboru krajanov pri iskanju rešitev namestitve beguncev  v naši KS  MOK ne sodeluje s svetom  
KS Škofije, saj smo za morebitno prostorsko rešitev namestitve beguncev izvedeli iz medijev. 
Zato na tem mestu vljudno prosim vodstvo MOK, da vse postopke vodi institucionalno, to je 
v sodelovanju s svetom KS in  transparentno. Ne nazadnje bo v primeru namestitve 
beguncev še kako potrebna koordinacija in sodelovanje na vseh institucionalnih in nevladnih 
ravneh. 
Ne glede na to koliko beguncev bo morebiti sprejela posamezna KS v občini, se bo treba na 
njihov prihod pripraviti in v vsakem kraju tudi marsikaj predhodno urediti. 
 
Kot prilogo tej vlogi podajam zapis zaključkov zbora krajanov KS Škofije z dne 14.03.2017. 
 
V primru da mi svet ne dodeli možnosti razprave, naprošam predsedujočega, da prošnjo vsaj 
prebere in člane sveta MOK seznani z ugotovitvenimi zaključki Zbora krajanov Škofij. 
 
 
 
Škofije 18.03.2017 
 
        Predsednik sveta KS  
        Edmond Gašpar 


