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Republika Slovenija 

Ministrstvo za notranje zadeve  

Državni sekretar g. Boštjan Šefic 

 

 

Zadeva : Nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito v Mestni občini Koper 

 

 

Spoštovani državni sekretar, g. Boštjan Šefic, 

 

V Mestni občini Koper smo dne 2.6.2017 prejeli vaš dopis s katerim nas obveščate o načinu 

nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito na območju Mestne občine Koper. V Mestni 

občini Koper smo zadovoljni, da Ministrstvo za notranje zadeve razmišlja o drugačnem 

reševanju te problematike, kot je bilo sprva predvideno in da so v načrte Ministrstva vključeni 

tudi predlogi Mestne občine Koper 

V želji po konstruktivnem sodelovanju tako z Ministrstvom , kot tudi s krajani Krajevne 

skupnosti Škofije je  župan Mestne občine Koper  še isti dan, to je takoj po prejemu Vašega 

dopisa oz. predloga  z vsebino le-tega seznanil predstavnike Civilne iniciative na Škofijah. 

V ponedeljek smo na Mestni občini Koper prejeli dopis, katerega prilagamo in v katerem 

predstavniki Civilne iniciative izražajo odločno nasprotovanje predlogu, da se objekt na 

Škofijah uporabi za izvajanje integracijskih aktivnosti. 

 

Glede na prejeto stališče Civilne iniciative in predvsem glede na dejstvo, da je bilo na 

zadnjem zboru krajanov Krajevne skupnosti Škofije dne 14.3.2017  krajanom jasno povedano 

in obljubljeno, da bo po dokončno sprejeti odločitvi Ministrstva za notranje zadeve glede rabe 

objekta na Škofijah, ponovno sklican Zbor krajanov se je Župan Mestne občine Koper 

odločil, da skladno s statutom  Mestne občine Koper skliče delni zbor občanov za območje 

Škofij z namenom pridobitve mnenja oz. stališča krajanov k predlogu Ministrstva za notranje 

zadeve z dne 2.6.2017. 

 

Z namenom predstavitve predloga Ministrstva za notranje zadeve in  odgovorov na vprašanja 

krajanov Vas in vaše sodelavce vljudno vabimo, da se udeležite delnega zbora občanov 

Krajevne skupnosti Škofije. 

 

 



 

 

Predlagani datum delnega zbora občanov je  četrtek, 15.6.2017 ob 19.00 uri. 
 

Prosimo Vas, da nam potrdite predlagani termin, v kolikor pa se navedenega dne ne bi 

mogli udeležiti Zbora pa nam prosim predlagajte drugi termin.  

 

V kolikor je možno, Vas prosimo, da upoštevate željo krajanov po sklicu ob kasnejši uri 

zaradi zagotovitve čim večjega števila prisotnih pa tudi zaradi zagotovitve čim boljših 

pogojev za delo (visoke temperature). 

 

S spoštovanjem, 

 

                                 

 

                                                                                                  Direktorica občinske uprave 

                                                                                                Sabina Mozetič univ.dipl.prav. 

 

 


