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Zadeva: Informacija o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju 
Velenja

Spoštovani g. Bojan Kontič,

prejel sem vaše pismo in prilogo ter se seznanil tudi z vašo izjavo za javnost objavljeno v 
medijih. Za prvo se vam tudi zahvaljujem.

Ministrstvo za notranje zadeve vedno je in vedno bo pripravljeno na dialog z lokalnimi 
skupnostmi in za pravočasno obveščanje o vseh aktivnostih, ki so načrtovane v določeni lokalni 
skupnosti. Tako smo celovito predstaviti problematiko tudi v Mestni občini Velenje na večurnem 
zasedanju Mestnega sveta. V Krajevni skupnosti Stara vas pa smo se želeli še dodatno
pogovoriti o morebitnih dodatnih ukrepih predvsem zato, da bi se tako krajani kot morebitni 
prosilci za mednarodno zaščito počutili dobro in varno. Kljub temu, da za zdaj nismo dobili 
pozitivnega odgovora na našo iniciativo, smo pripravljeni to storiti kadarkoli v naslednjem 
obdobju. Način izvedbe te seznanitve prepuščamo vam. Ministrstvo za notranje zadeve si 
namreč vselej prizadeva za čim boljše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in tako bo tudi v 
prihodnje oziroma do takrat, ko bodo te naloge še v pristojnosti našega ministrstva. Kot ste 
seznanjeni, bodo v kratkem naloge oskrbe migrantov, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb 
s pridobljenim statusom mednarodne zaščite, vključno z integracijo, prenesene na vladni urad.  

Poudarjamo, da je Ministrstvo za notranje zadeve do prenosa pristojnosti v skladu z zakonskimi 
nalogami in pooblastili ter sklepi Vlade RS zavezano k temu, da zagotovi ustrezno namestitev in 
obravnavo vseh prosilcev in oseb, ki prihajajo na podlagi zavez iz projekta premestitve oseb 
(relokacija). Pristojni državni organi so v skladu z veljavnimi zakoni in sklepi vlade namreč 
dolžni izvajati z zakonom opredeljene obveznosti upravljanja migracij in obravnavo prosilcev za 
mednarodno zaščito. Pri tem pa poskušamo v največji možni meri z različnimi ukrepi poskrbeti, 
da bo bivanje prosilcev za mednarodno zaščito v lokalni skupnosti potekalo nemoteno in v 
konstruktivnem vzdušju. Prav tako si želimo, da bi lokalne skupnosti premostile zaskrbljenost in 
v posameznih primerih predsodke pred tujci in se aktivno vključile v proces integracije, saj so 
dosedanje izkušnje iz drugih krajev Slovenije več kot pozitivne.

Mestna občina Velenje
gospod Bojan Kontič
Župan



Ker procesi tečejo, ministrstvo pa je zavezano k izpolnjevanju obveznosti, z nadaljnjimi ukrepi 
ne bomo mogli odlašati.

Spoštovani gospod Župan,

kot sem že izpostavil, smo vedno pripravljeni predstaviti vse relevantne informacije tudi lokalni 
skupnosti, odločitev o načinu in mestu predstavitve pa prepuščamo vam, saj najbolje poznate 
lokalno okolje in njegove specifike. Ker sem vas o vsem ostalem že obvestil vam na tem mestu 
lahko le zagotovim, da boste tudi v prihodnje obveščeni o vseh nadaljnjih aktivnostih poveznih z 
vzpostavitvijo in morebitnim aktiviranjem izpostave Azilnega doma. 

Lep pozdrav, 

                                       Boštjan Šefic
                                     državni sekretar
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