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Zadeva: Informacija o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju 
Velenja

Spoštovani gospod Bojan Kontič,

v skladu z našo zavezo da vas bomo sproti obveščali o vseh aktivnostih povezanih z 
vzpostavitvijo izpostave Azilnega doma v Velenju vas obveščam, da so strokovne službe 
ministrstva danes podpisale pogodbo z najemodajalcem. V naslednjih tednih bodo potekale 
ostale aktivnosti za zagotovitev vseh pogojev za morebitno aktiviranje izpostave, če bi razmere 
to zahtevale. Podpisa pogodbe dlje ni bilo več mogoče odlagati. Kot sem vam že zapisal, 
ministrstvo ima zakonske obveznosti glede zagotavljanja namestitev prosilcev za mednarodno 
zaščito, hkrati pa naše ministrstvo in vladno medresorsko delovno skupino zavezujejo sklepi 
Vlade Republike Slovenije glede izvajanja premestitve oseb iz Grčije in Italije. Ni zanemarljivo 
tudi dejstvo, da so nas k povečanju kapacitet za prosilce za mednarodno zaščito pozvali v 
razpravah tudi poslanci v Državnem zboru in svetniki v Državnem svetu.

Priložnost izkoriščam, da na kratko še enkrat odgovorim na vaše izjave in na pismo, ki ste mi ga 
poslali.

Ministrstvo že sedaj deluje tako, da so obveznosti, ki izhajajo iz problematike migracij, čim bolj 
porazdeljene. Tudi pri iskanju novih lokacij, bodisi za izpostave azilnega doma namenjene 
prosilcem za mednarodno zaščito, ali pa za integracijske hiše namenjene tistim, ki so 
mednarodno zaščito že pridobili, poskušamo sistem organizirati tako, da so kapacitete 
razpršene, hkrati pa še vedno organizirane po načelu racionalnosti in učinkovitosti ob 
upoštevanju kadrovskih in drugih virov. Tudi mladoletniki brez spremstva so trenutno 
razporejeni na različnih lokacijah.

V Mestni občini Velenje bomo še naprej sledili vašim predlogom in priporočilom. Zato bodo, če 
bo to potrebno, v Velenju nameščene družine oziroma ranljive skupine, ki predstavljajo večji del
vseh prosilcev, ki prihajajo po sistemu prej omenjene premestitve. Prav tako se bomo držali 
dogovora glede števila. V primeru, da bi strokovne službe oblikovale kakršne koli predloge, ki bi 
bili izven naših sedanjih dogovorov, se bomo pred morebitnimi odločitvami vsekakor predhodno 
posvetovali z vami. Trudili se bomo in tudi v prihodnje naredili vse, da bi lahko upoštevali vaša 
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priporočila. Tako kot sem že večkrat poudaril, z lokalno skupnostjo želimo konstruktiven dialog,
pri čemer verjamemo, da bo ta pripravljenost in razumevanje tudi v prihodnje dvosmerna. 
Verjamem pa, da se tudi vi zavedate naših objektivnih omejitev in predvsem dolžnosti, ki nam 
jih nalaga zakon in zavezujoči sklepi Sveta EU.

Za morebitne dodatne informacije, vprašanja in pobude so vašim sodelavkam in sodelavcem 
ves čas na voljo tudi strokovne službe ministrstva, bodisi Urad za logistiko ali Urad za migracije. 
O prevzemu nalog s strani vladnega Urada za oskrbo migrantov in integracijo pa vas bomo o 
tem pravočasno obvestili.

Spoštovani gospod župan,

vam in vašim sodelavkam ter sodelavcem se zahvaljujem za dosedanje konstruktivno 
sodelovanje. 

Lep pozdrav,

                                       Boštjan Šefic
                                     državni sekretar
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