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Povzetek 

Diplomsko delo je osredotočeno na vprašanje zagotavljanja ustrezne nastanitve in 

nastanitvene podpore za brezdomce v Novi Gorici. V začetnem, teoretičnem delu je pojav 

brezdomstva širše opredeljen. Izpostavljen je  pomen doma in pravice do stanovanja ter vlogo 

drţave pri zagotavljanju le te. Opredeljene so t.i. ranljive skupine, ki so najbolj izpostavljene 

stanovanjski izključenosti. V nadaljevanju so predstavljene različne definicije brezdomstva, 

vzroki, značilnosti ter načini reševanja tega problema z moţnimi negativnimi učinki. 

Prikazane so nekatere obstoječe oblike reševanja stanovanjskih stisk v Sloveniji ter primeri 

dobre prakse. Empiričen del je posvečen  raziskovanju pojava brezdomstva in moţnostim 

razvoja nastanitvene podpore za brezdomce v Novi Gorici. Iz intervjujev s predstavniki 

različnih organizacij in institucij, ki se ukvarjajo s tem področjem, sem  ugotovila, da v Novi 

Gorici še ni izoblikovanega nobenega konkretnega programa za reševanje stanovanjskih teţav 

brezdomcev. Nimajo niti zavetišča niti bivalnih enot ali kakršnih koli drugih  (bolj 

dolgoročnih) oblik nastanitve. Problem brezdomstva se rešuje parcialno in za vsak primer 

posebej.  Sicer se pojav brezdomstva postopoma  priznava kot  resen problem, ki terja 

primerno obravnavo, a je zaenkrat vse ostalo zgolj pri idejah in  načrtih.  Trenutno so največje 

ovire pomanjkanje primernih prostorov, finančna stiska in ne nazadnje tudi negativen odnos 

lokalnega prebivalstva do brezdomcev. 

 

Ključne besede: dom, brezdomstvo, pravica do stanovanja, stanovanjska problematika, 

nastanitvena podpora,  oblike pomoči, odnos druţbe do brezdomstva 
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Summary 

This thesis focusses on the issue of providing adequate housing and housing support for 

homeless people in Nova Gorica. In the theoretical section, the wider phenomenon of 

homelessness is defined. I begin by highlighting the importance of the home, the right to 

housing and the role of government to ensure that right. I then outline the vulnerable groups 

which are most exposed to housing exclusion. Next I present different definitions of 

homelessness and the causes, characteristics and methods of solving this problem while taking 

care to point out possible negative effects. I show some of the existing methods of solving the 

housing problem in Slovenia and put forth examples of good practice. This is followed by a 

study exploring the phenomenon of homelessness in Nova Gorica and also the existing 

opportunities to develop housing support for homeless people in this area. From interviews 

with representatives of various organizations and institutions that deal with this phenomenon I 

find that in Nova Gorica there is no program in place to address the housing problem of the 

homeless. These people have neither shelter nor dwelling units, and no access to long-term 

accommodation. The problem of homelessness is addressed partially and each case is solved 

separately. Although homelessness is gradually becoming recognized as a serious issue that 

requires appropriate treatment, ideas and plans for remedying the problem are not yet put into 

practice. Currently, the biggest obstacles are lack of suitable housing stock, state-financial 

limitations and negative attitudes among the local population toward the homeless. 

 

Key words: home, homelessness, right to housing, housing problems, housing support, 

forms of assistance, attitude towards homelessness 
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Uporabljene kratice:  

BD = brezdomstvo,-a 

CSD = Center za socialno delo  

DC  ŠENT= Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog zdruţenja ŠENT 

ETHOS (European typology on homelessness and housing exclusion) = Evropska tipologija 

brezdomstva in stanovanjske izključenosti 

EU = Evropska unija 

FEANTSA = the European Federation of National Organisations working with the 

Homeless (FR: Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-

Abri), 

JSS = Javni stanovanjski sklad  

KU= Kralji Ulice- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev 

MOL  = Mestna občina Ljubljana 

MONG = Mestna občina Nova Gorica 

NG = Nova Gorica 

NSP = Nacionalni stanovanjski program 

RS = Republika Slovenija 

RV = Raziskovalno vprašanje 

VZD =  Vincencijeva zveza dobrote 
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1. UVOD 

»Kot naša telesa so tudi domovi, v katerih ţivimo, nekaj tako vsakdanjega, tako običajnega, 

tako samoumevnega, da se zdi, da jih pogosto komajda opazimo. Samo v izjemnih situacijah – 

pri preselitvi, v vojnah, poţarih, druţinskih pretepih, po izgubi zaposlitve ali denarja – smo se 

prisiljeni spomniti, kako središčno vlogo ima dom in kako ključen je njegov pomen.« 

(Janet Carsten, Stephen Hugh- Jones ,1995, str. 5 v Zaviršek,1999, str. 105). 

Dostojna in primerna nastanitev je ena od temeljnih potreb vsakega posameznika. Dostop do 

ustrezne nastanitve pa je predpogoj za uresničevanje vrste osnovnih človekovih pravic, npr. 

pravice do izobraţevanja, dela, socialne zaščite, zdravstvene oskrbe, zasebnosti in privatnega 

prostora, druţinskega ţivljenja (po izbiri) ter do osnovnih storitev, ki naj bi bile v posameznih 

skupnostih zagotovljeni standard (npr. ogrevanje, voda in elektrika). Nasprotno pa 

brezdomstvo pomeni eno najresnejših oblik socialne izključenosti, ki resno ovira 

uresničevanje potenciala aktivnega člana skupnosti (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). 

Odsotnost primernega stanovanja namreč predstavlja oviro posameznikovemu sodelovanju v 

političnem, gospodarskem, druţbenem, druţinskem  in kulturnem ţivljenju (Resolucija 

Evropskega parlamenta o socialnih vidikih stanovanja, Bruselj, 1997; FEANTSA Newsletter, 

št.1:5, v Mandič, 1999). Prav tako odločilno vpliva na naše zdravje, občutek varnosti, socialno 

vključenost  ter ne nazadnje na ohranjanje naše integritete, dostojanstva in zdrave 

samopodobe. »Povezava med brezdomstvom in duševno stisko je velika in pojavlja se 

vprašanje, kaj je posledica česa, brezdomstvo  duševne stiske ali duševna stiska brezdomstva 

(Flaker, 1999, str. 43).« Izkušnja brezdomstva namreč  razkraja posameznikove ambicije, 

upanje in  konec koncev  tudi ţivljenje samo (Dekleva in Razpotnik, 2007) . 

Brezdomstvo je del naše vsakdanjosti, to je dejstvo. »Vprašanje pa je, kako ga prepoznavamo, 

sprejemamo in koliko smo pripravljeni narediti kot posamezniki ter druţba za to, da bi ga bilo 

čim manj. V sodobnem trţnem gospodarstvu je brezdomstvo sestavni del kulture. Prizadene 

tisti del človeške druţbe, ki je začasno ali za vedno izgubil bitko s trgom ter pristal 

stigmatiziran na ekonomskem dnu, brez doma  in osnovnih pogojev za skromno ţivljenje 

(Krek in Belin, 2010, str. 17).«  
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2. DOM, STANOVANJE IN STANOVANJSKA 

PROBLEMATIKA  

2.1 Pomen stanovanja-doma 

Dom je vsekakor veliko več kot le streha nad glavo. Predstavlja  prostor, kjer se posameznik 

počuti varnega, zaţelenega in sprejetega. Dom navadno vključuje tudi posameznikovo  

druţino, sorodnike ali prijatelje, torej krog ljudi, v katerem vlada medsebojno zaupanje, 

razumevanje, pomoč in ljubezen (Vareško, 2007). Doma si lahko odpočijemo, si naberemo 

moči, se zabavamo, ohranjamo socialne stike in hkrati s predmeti, ki jih imamo, ohranjamo 

spomin na svojo preteklost. Na razpolago imamo tudi vodo, elektriko, ogrevanje, plin in 

ostalo infrastrukturo, ki nam omogoča osnovno eksistenco ter moţnost, da našo energijo  

usmerimo drugam (Štirje stebri boja proti revščini, 2008). Stanovanje je temeljna, ne samo 

eksistenčna, temveč tudi identitetna in druţabna nuja. Ljudje brez  doma  nimajo kam povabiti 

obiskov, kje skuhati večerje (zase in/ali za druge), kje imeti druţine ali vsaj partnerja, ki lahko 

ostane čez noč. Osnovna potreba po zavetju pred vremenskimi neprilikami, ki jo s 

stanovanjem zadovoljujemo, torej še zdaleč ni edina. Stanovanje nam omogoča 

zadovoljevanje celega kupa normativnih in funkcionalnih druţbenih potreb (Flaker, 1999).  

Dom daje občutek kontinuitete in ponavljanja znanega. Predstavlja neko  stalnico,  medtem ko 

se sami premikamo in spreminjamo. Odhajati od doma in se ponovno vračati, je povsem 

drugače, kot dom izgubiti ali ga ne imeti. Ljudje za dom  ţe od nekdaj uporabljajo metafore, 

kot so maternica, središče, ognjišče, torej objekte, ki dajejo toploto, zaobjemajo človeka in ga 

varujejo. Po drugi strani pa dom ni nekaj statičnega, temveč je gibljiva in spreminjajoča 

kategorija. Izgubiti dom pomeni izgubiti znan prostor, pa tudi identiteto, kar povzroča tesnobo 

in strah (Zaviršek, 1999).  

Pomen lastnega doma in posledične identitetne  neodvisnosti se jasno kaţe  tudi pri prehodu, 

iz mladostniške odvisnosti od staršev, v odraslost. Neodvisnost je pogoj za izgradnjo lastne 

identitete, ţivljenjskega sloga in preizkušanja v partnerstvu. Omogoča aktivno odkrivanje 

lastnih stališč, ugotavljanje, kdo in kaj smo ter kaj si zares ţelimo. Svoje reakcije in odnose 

lahko mladi spoznamo le tako, da jih izkusimo na lastni koţi, brez vpletanja staršev  

(Leskošek, 1999). Ţal je ta prehod v odraslost dandanes odloţen in oteţen iz različnih 

razlogov. Med njimi je tudi pomanjkanje primernih, cenovno dostopnih stanovanj, kar lahko 

vodi v skrito ali celo vidno obliko brezdomstva.  
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Kakšna naj bi bila  merila in značilnosti primernega stanovanja je nazorno povzela ţe V. 

Leskošek (1999, str. 102) : 

 »zagotavljati morajo zasebnost in intimo vsakega posameznika 

 omogočati morajo nemoteno opravljanje osebnih potreb in vzdrţevanje osebne higiene 

 omogočati morajo neodvisno hranjenje – pripravljanje lastne hrane po svojem okusu 

 zagotavljati morajo svobodne prihode in odhode 

 omogočati morajo obiske in svobodno partnerstvo 

 omogočati morajo vzpostavitev lastnega reda (ali nereda) 

 biti morajo varni itn.« 

Te značilnosti nam kaţejo kaj vse je zajeto v pomen besede dom in za kaj vse so posamezniki 

brez doma prikrajšani. Zaradi tega je ena od  bistvenih dimenzij definicije brezdomstva prav 

odsotnost dostopa do ustreznega osebnega stanovanja (Razpotnik in Dekleva, 2005) in, kar je 

še huje, občutka pripadnosti in sprejetosti, ki jo nudi dom v pravem pomenu besede.    

2.2 Pravica do stanovanja 

Pravica do primernega stanovanja je univerzalna človekova pravica. Opredeljena je v 

deklaraciji o človekovih pravicah, kjer je, poleg pravice do hrane in obleke, omenjena tudi 

pravica do doma. (Kenna, 2008 v Krek in Belin, 2010). 

To pravico omenja tudi mednarodna konvencija o ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravicah Zdruţenih narodov, ki zavezuje drţave pristopnice, da priznavajo vsakomur pravico 

do primernega ţivljenjskega standarda zanj in za njegovo druţino, vključujoč tudi njegovo 

stanovanje (Pravica do stanovanja, 2013). Evropska socialna listina navaja, da ima vsakdo 

pravico do nastanitve. Dopolnjena verzija iz leta 1996 v 31. členu zavezuje  drţave 

podpisnice, članice Sveta Evrope k izvajanju naslednjih ukrepov: 

1. Razvijati dostop do nastanitev  primernega standarda; 

2. Preprečevati in zmanjševati  brezdomstvo s ciljem, da bi ga postopno odpravili; 

3. Zagotavljati, da bo cena stanovanja dostopna tudi tistim, ki nimajo zadostnih 

sredstev 

4. Omogočiti dostopnost nastanitve invalidnim in starejšim osebam (ETS, No. 163, v 

Mandič, 1999a; Pravica do stanovanja, 2013)   

Pri tem je treba opozoriti na napačno razumevanje  stanovanjske pravice kot  neposredne 

dolţnosti za drţavo, da mora vsakemu posamezniku na njegovo zahtevo ponuditi primerno 

stanovanje. »Mednarodno pravo o človekovih  pravicah ne zahteva tega, pač pa, da morajo 
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drţave pri oblikovanju stanovanjske politike uporabiti »maksimum razpoloţljivih virov« za 

»vse večje uresničevanje« pravic do stanovanja. (Leckie,1998, v Mandič, 1999a, str. 29).«  

2.3 Stanovanjska  politika  in vloga drţave   

Ureditev stanovanjskih razmer je  bistven pogoj za nemoteno ţivljenje in delovanje druţbe, 

zato  se oblikovanje in uresničevanje stanovanjske politike uvršča med pomembnejše naloge 

drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti kot nosilcev upravljanja z druţbo (Bakovnik, 

2013). Stanovanjska politika je ena od sektorskih politik, katerih  ključne sestavine so cilji, ki 

izraţajo javni interes, instrumenti (viri in ukrepi) za njihovo doseganje ter postopki 

spremljanja in nadzora za merjenje uspešnosti uresničevanja ciljev (monitoring in evalvacija) 

(Mandič, 1999b). Stanovanjska politika je  oblika poseganja drţave, njenih institucij in 

upravnih enot na področje stanovanjske problematike drţavljanov  z namenom odpravljanja 

nepravilnosti na trgu stanovanj ter zagotovitve pogojev, v katerih imajo vsi posamezniki 

dostop do primernega stanovanja (Polanc 2005, v Bakovnik, 2013). Drţava  torej priznava, 

definira, razvija in varuje človekovo pravico do stanovanja in je lahko, v primeru kršitve te 

pravice, deleţna tudi mednarodnih sankcij (Mandič, 1999a). 

» Vloga oblasti je tako zagotoviti  večje število manjših in cenovno dostopnih stanovanj na 

stanovanjskem trgu ter začasnih nastanitev, kar  je še zlasti pomembno za gospodinjstva, ki 

nimajo dostopa na trg dela oz. imajo izredno nizke prihodke (Humer, 1999, str. 211).« Takih 

je tudi pri nas vedno več. Po podatkih Eurostata sta revščina in socialna izključenost leta 2012 

ogroţali četrtino prebivalstva Evropske unije (24.8%  oz. 124.5 milijonov ljudi). V Sloveniji 

je ta deleţ znašal 19,6 odstotkov prebivalstva (Urhausen, 2013).  

Za uspešno delovanje sistema stanovanjske oskrbe je nujno sodelovanje različnih akterjev iz 

javnega kot tudi iz zasebnega in civilnega oz. nevladnega sektorja (Aleksić in Sušnik, 1999; 

Humer, 1999). Drţava pa ima vodilno vlogo in odgovornost pri oblikovanju, nadziranju, 

usmerjanju in usklajevanju tega sistema. Upravlja namreč z viri za postavljanje pravil igre in 

organizacijskih okvirov. Drţava uravnava delovanje akterjev po sistemu korenčka in palice. 

Palico predstavljajo regulativna sredstva (norme, omejitve, standardi) določena z zakoni, 

korenček pa pozitivne spodbude oz. bonitete  v obliki raznih sredstev, subvencij in dotacij. Pri 

tem pa imajo lokalne oblasti vse večjo vlogo, saj bolje poznajo lokalne razmere  in akterje 

(Mandič, 1999b). Najpogostejša oblika sodelovanja nacionalne in lokalne ravni so programi 

(razpisi), ki jih (so)financira drţava. Na teh razpisih s projekti  konkurirajo  lokalne skupnosti 
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v sodelovanju z nevladnimi akterji. Podobno je s programi financiranja, ki jih razpiše EU 

(prav tam).  

Pri uresničevanju ciljev  stanovanjske politike se lahko drţava odloči, da bo oskrbo prizadetih 

skupin izvajala prek lastne javne mreţe (t.i. oskrbovalna (providing) oblika stanovanjske 

politike) ali pa jo prepusti drugim nevladnim akterjem (npr. lokalnim skupnostim, neprofitnim 

organizacijam, samograditeljem itn.) pri čemer gre za strategijo omogočanja  (enabling) 

(Mandič, 1999b). Za sodobne stanovanjske politike je značilno, da drţava nastopa  v vlogi 

omogočanja. To pomeni, da naj bi  usposabljala svoje koncesionarje in jim omogočala, da v 

njenem imenu in v interesu uporabnikov izvajajo storitve,  ki  zagotavljajo zadovoljevanje vse 

bolj diferenciranih in individualiziranih stanovanjskih potreb (Aleksić in Sušnik, 1999). Na ta 

način drţava omogoča večjo odzivnost, proţnost in raznolikost oblik pomoči oz. odgovorov 

na te potrebe. Vedno bolj se namreč kaţe potreba po kontinuumu storitev med obema 

skrajnostma, npr. obliko domske nastanitve (institucije, zavetišča) na eni in teţko 

dosegljivega socialnega stanovanja na drugi strani  (Mandič, 1999b).  

Še ena prednost partnerskega sodelovanja med drţavo in nevladnimi akterji je 

demokratizacija (opolnomočenje, empowerment) in usposabljanje, ne le izvajalcev storitev, 

ampak tudi uporabnikov. Pri tem ima pomembno vlogo tudi zagovorništvo, ki krepi 

pogajalski poloţaj prizadetih skupin javnosti in jim omogoča, da se njihov glas sliši in da se 

upošteva njihove potrebe. Dober primer take nevladne organizacije je društvo za pomoč in 

samopomoč brezdomcev Kralji ulice (Mandič, 1999b; O društvu, 2014). 

2.3.1.1 Zakonski okviri v Republiki Sloveniji 

Vlogo naše drţave  pri  stanovanjski oskrbi določa Ustava Republike Slovenije. V 78. je 

navedeno: »Drţava ustvarja moţnosti, da si drţavljani lahko pridobijo primerno stanovanje.«  

(Zakon in pravni viri, 2014). 

Osnove stanovanjske politike v Sloveniji so določene z Stanovanjskim zakonom (SZ-1, Ur.l. 

RS, št. 69/2003), Nacionalnim stanovanjskim programom (NSP 2013-2022-Osnutek, 2013) 

ter posredno tudi z Zakonom o socialnem vrstvu (ZSV-UPB2, Ur.l. RS, št. 3/2007).  

Stanovanjski  zakon ureja vrste stanovanjskih stavb ter pogoje za njihovo vzdrţevanje in  

načrtovanje, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, 

stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in 

pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge drţave, občin, organov in organizacij na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200369&stevilka=3312
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stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega 

zakona (Stanovanjski zakon (SZ-1), 2003). 

Nacionalni stanovanjski program pa na podlagi stanovanjskega zakona opredeljuje 

najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izraţajo javni interes na 

stanovanjskem področju (Zakon in pravni viri, 2014). Opredeljuje dolgoročne cilje in ukrepe 

za zagotovitev kakovostnih in funkcionalnih stanovanj na stanovanjskem trgu ter laţje 

dostopnosti do le teh (npr. zniţanje stroškov) za vse,  tudi najbolj  ranljive skupine 

prebivalstva (NSP 2013-2022-Osnutek, 2013). 

Zakon o socialnem vrstvu pa določa pravice, ki »obsegajo storitve in ukrepe, namenjene 

preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in teţav posameznikov, druţin in skupin 

prebivalstva ter denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami 

materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

(Zakon o socialnem vrstvu (ZSV-UPB2), 2007, 3.člen).« Vse to posredno seveda upliva tudi 

na moţnosti posameznikov pri zagotavljanju primernega bivališča. »Storitve, namenjene 

odpravljanju socialnih stisk in teţav so prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč druţini, 

institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč 

delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih (Zakon o socialnem vrstvu (ZSV-

UPB2), 2007, 11.člen).« 

2.3.1.2 Kritike slovenske stanovanjske politike  

Privatizacija druţbenih stanovanj pod ugodnimi pogoji nakupa v 90ih je omogočila velikemu 

delu najemnikov v Sloveniji, da so postali lastniki. Ostaja pa in vedno bo določen krog 

iskalcev stanovanj, ki si lahko svoje stanovanjske potrebe zadovoljijo le v javnem najemnem 

sektorju, pa še to s pomočjo posojil. Ţal pa so krediti nedostopni za širok krog iskalcev 

stanovanj. Prav tako je v Sloveniji meja upravičenosti  do dodatka  oz. individualne 

stanovanjske  pomoči neţivljenjsko stroga (Černič Mali in Kreitmayer 1999). Situacija se v 

zadnjih letih še zaostruje. Od izteka prejšnjega nacionalnega stanovanjskega programa (2000–

2009) Slovenija sploh nima opredeljene drţavne stanovanjske politike
1
 zaradi česar ne more 

kandidirati za evropska sredstva. Zadnja tri leta se ne izvaja pravih in celovitih ukrepov, zlasti 

za ureditev in normalizacijo najemnega stanovanjskega trga (Slovensko nepremičninsko 

zdruţenje – FIABCI Slovenija,  v Pavlin, 2013). Čeprav se je ugotovilo, da imamo v RS več 

                                                 
1
Pripravljen je osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 (NSP), ki pa v času pisanje tega besedila še ni  

bil sprejet v veljavo (  Elektronski odgovor  direktorice  JSS MONG, 9.1.2014).   
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stanovanjskih enot kot je druţin v drţavi, so le te neenakomerno razporejene, veliko stanovanj 

pa je tudi praznih (Hofler, 2012). Angaţma stanovanjskega sektorja je, pri reševanju 

problemov stanovanjske izključenosti v Sloveniji, pomanjkljiv in nezadosten. To se kaţe v 

odsotnosti učinkovite stanovanjske politike, predvsem  za najbolj ogroţene skupine 

prebivalstva, sekundarno pa tudi v odsotnosti nacionalne politike na področju brezdomstva. 

Brez intenzivnejšega sodelovanja stanovanjskega sektorja si je (upoštevajoč izkušnje drugih 

evropskih drţav) zelo teţko sploh zamišljati ustvarjanje politike na področju brezdomstva in 

stanovanjske izključenosti (Dekleva, 2013).  

2.4 Socialna  (stanovanjska) izključenost in ranljive skupine 

V zadnjih dveh desetletjih se je v večini razvitih drţav  poslabšala oskrba s cenovno 

dostopnimi najemnimi stanovanji, hkrati pa so se povečala zaposlitvena in druga tveganja. 

Posebej izpostavljene so postale tiste skupine prebivalstva, ki so slabše od drugih opremljenje 

za trţno tekmo. Zanje se je uveljavil izraz ranljive skupine, vključuje pa starejše, duševno in 

telesno hendikepirane, revne, mlade in druge skupine, ki so v današnjem času deleţne 

posebne pozornosti drţave, skupnosti in raznih nevladnih organizacij pri vrsti socialnih  

storitev. Pri  pojasnjevanju in problematiziranju poloţaja ranljivih skupin ima zelo pomembo 

vlogo koncept socialne izključenosti. Prikrajšanjost teh skupin namreč ni povezana zgolj s  

pomanjkanjem materialnih virov temveč predvsem z izključenostjo iz pomembnih druţbenih 

razmerij na ravni drţave, trga in civilne druţbe (ATD Quart Monde, 1996, v Mandič, 1999a). 

Različne oblike socialne izključenosti so po eni strani vzrok, po drugi strani pa posledice 

materialne izključenosti. To so predvsem izključenost iz trga dela (brezposelnost), 

izobraţevalnega sistema, sistema zdravstvenih storitev (Strategije razvoja ..., 2006). 

Pomembna oblika socialne izključenosti predstavljajo tudi šibke zveze v omreţjih zasebnih 

odnosov (npr. druţina, prijatelji), ki bi lahko ublaţili posledice  pomanjkanja drugih virov. 

Med skupine, ki imajo šibka omreţja zasebnih odnosov, spadajo starejši, uporabniki drog in 

tisti, ki so bili v drţavni oskrbi (npr. zaporniki, stanovalci  raznovrstnih domov, sirote, osebe s 

psihosocialnimi teţavami itd.) (Mandič, 1999a). 

 »Nasprotje socialne izključenosti je socialna povezanost (integracija), ki označuje 

vključenost in sodelovanje v omreţjih razmerij. Skupine ranjivih in izključenih torej 

opredeljuje to, da v druţbi govorijo o njih, ne pa z njimi (ATD Quart Monde, 1996 v Mandič, 

1999, str. 17).« 
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Pogosto uporabljen pojem v povezavi s socialno izključenostjo oz. vključenostjo je koncept 

socialnega kapitala. »Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni 

sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v 

katerem ţivi in dela, se pravi, v druţini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti. Socialni 

kapital označujejo: 

 skupna pravila in vrednote, 

 dobro razvite socialne mreţe, 

 visoka raven zaupanja, 

 visoka drţavljanska zavzetost, 

 simboli in obredi, 

 soodvisnost in vzajemnost, 

 prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti (Putnam 2000, v Opredelitev SKK, 2014).« 

Pomanjkanje socialnega kapitala oz. socialna izključenost se pogosto prepleta s stanovanjsko 

izključenostjo. Na stanovanjskem področju se vprašanje izključenosti kaţe na več različnih  

načinov. Stanovanjska stiska ima razpon od razmeroma urejenega stanovanja, ki dosega veljavne 

standarde bivanja, prek bivanja v neustreznih razmerah, velikega števila stanovalcev na majhni 

površini, več gospodinjstev v enem stanovanju, ţivljenja pri znancih, prenočevanja pri prijateljih, 

do spanja po kleteh in očitnega brezdomstva oz. ţivljenja na cesti. (Flaker in drugi, 2008, v 

Stegne, 2010). Prav cestno brezdomstvo je tista skrajna oblika, ki je običajno posledica 

izključenosti na vseh ravneh (Mandič, 1999a) in pojav seštevanja ali nalaganja teţav na več 

področjih ţivljenja (Dekleva  in Razpotnik, 2009).  

»Študija, ki jo je v drţavah članicah Sveta Evrope izpeljala Duffy, je pokazala, da so 

stanovanjskim tveganjem najbolj izpostavljene naslednje ranljive skupine: 

 Druţine z nizkim dohodkom, 

 brezposelni, zlasti trajno, 

 ljudje, ki so odvisni od alkohola in mamil, 

 slabo izobraţeni, 

 enoroditeljska gospodinstva, 

 velike druţine, 

 etnične manjšine (zlasti Romi), 

 ljudje s psihosocialnimi prizadetostmi, 

 mladina, ki je ostala brez podpore staršev  (1998, str. 135, v Mandič, 1999a, str. 11).«   
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Ranljive skupine še teţje od drugih  kompenzirajo nezadostno razvitost in delovanje javnih 

programov stanovanjske oskrbe; npr. kritično pomanjkanje socialnih in neprofitnih stanovanj,  

pomankljivo pravno urejenost in varstvo na stanovanjskem področju. Prav tako teţje 

kljubujejo vrsti novih tveganj, ki jih je bilo v prejšnjem sistemu manj (nevarnost 

bresposelnosti, izgube stanovanja, izkušnje izjemno dolgotrajnega in večkrat tudi 

neučinkovitega sodnega varstva pravic itd.) (Mandič, 1999a). Tveganje je za ranljive skupine 

še toliko večje, zaradi omejenih sposobnosti artikulacije problemov  in postavljanja zahteve 

po primernejših podpornih programih in njihovi večji dostopnosti (Mandič, 1999a).  

Revščina in socialna izključenost (kamor spada tudi brezdomstvo) sta multidimenzionalna 

problema, zato ju je potrebno osvetliti z različnih vidikov, uporabljati različne metode 

merjenja ter  kombinirane načine reševanja (Strategije razvoja ..., 2006).  
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3. BREZDOMSTVO: Opredelitve in značilnosti pojava 

FEANTSA opredeljuje brezdomstvo bolj kot proces kot nek statičen pojav. Vpliva na številna 

»ranljiva gospodinjstva« in posameznike na različnih točkah njihovega ţivljenja, kar med 

drugim pojasnjuje, zakaj ni jasne ločnice med brezdomstvom in stanovanjsko izključenostjo 

(What is...., 2013). 

Kot je bilo nakazano v prejšnjem poglavju, lahko pojav brezdomstva razumemo kot 

ekstremno obliko socialne izključenosti oz. rezultat kopičenja ter zaporednega in vzporednega 

delovanja socialne izključenosti na več ravneh. S tem se na individualni ravni povezujejo tudi 

vprašanja fizičnega in duševnega zdravja ter različnih oblik zasvojenosti, kar lahko vodi k 

dolgotrajnemu oz. kroničnemu brezdomstvu (Dekleva in Razpotnik, 2007). Brezdomstvo je 

tudi eden od pomembnih pokazateljev, kako uspešno druţba skrbi za ljudi, še posebno za tiste  

z njenega obrobja (Krek in Belin 2010).  

Brezdomstvo je skrajna rešitev za katero se posameznik »odloči« ob pomanjkanju druţbenih 

virov in drugih ţivljenjskih opcij oz. ga vanjo sili sosledje njegovih preteklih ţivljenjskih 

dogodkov. Nihče si brezdomnega načina ţivljenja ne izbere kot ţelene ţivljenjske opcije 

(Dekleva in Razpotnik, 2007; Krek, 2010). »Brezdomstvo reflektira to pomanjkanje izbir in 

nadzora nad ţivljenjem v ekstremni obliki. Gre za fundamentalno zanikanje drţavljanskih, 

političnih in socialnih pravic (Dekleva in Razpotnik, 2007, str. 30).« Treba je poudariti, da je 

prehod od relativno uspešnega posameznika do brezdomca lahko zelo hiter, čeprav se nam 

včasih zdi, da se nam kaj takega ne more zgoditi (Krek in Belin, 2010).   

V Sloveniji je brezdomstvo razmeroma nov pojav. »Različne sluţbe in servisi za brezdomce 

se v Sloveniji razvijajo šele kako desetletje (Razpotnik in Dekleva, 2005, str. 265)«. Deloma 

nov je sam pojav, deloma nova pa so naša poimenovanja in opredeljevanja pojava, načini 

razmišljanja o njih ter  obseg naših osebnih izkušenj  in asociacij v povezavi z brezdomstvom. 

Koncept brezdomstva je razmeroma nov tudi za t.i. brezdomce same. Nadomestil je namreč 

idejo beračev, potepuhov in klateţev, kar odraţa tudi spremembe v kulturi cestnega ţivljenja 

(Razpotnik in  Dekleva, 2007). 
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3.1 Definicije brezdomstva 

»Brezdomstvo je relativen koncept (Stone, 1999, str. 267).« Definicije so odvisne, »ne le od 

tega, v kolikšni meri je v nekem okolju problem politično in socialno priznan, ampak tudi od 

političnih in ekonomskih sredstev, ki so na voljo za iskanje rešitev ( Mandič, 1999a, str.13).« 

D. Avramov (1997, v Mandič, 1999a) opredeli brezdomce kot ljudi,  ki nimajo dostopa do 

osebnega, trajnega in primernega stanovanja ali tiste, ki takega stanovanja zaradi finančnih in 

drugih omejitev  sami ne zmorejo obdrţati. 

Našim razmeram najbolj prilagojeno definicijo brezdomstva sta oblikovala avtorja Bojan 

Dekleva in Špela Razpotnik v raziskavi Problematika brezdomstva v Ljubljani. Po njuni 

definiciji je brezdomec: 

 posameznik  brez zagotovljenega bivališča, ki spi zunaj ali v zatočišču (pod mostom, v 

vagonu, zapuščeni hiši, na prostem);  

 oseba, ki biva v negotovem bivališču, namenjenemu brezdomcem (npr. zavetišče);  

 posameznik, ki biva v negotovem bivališču, po zapustitvi katerega nima kam, pa naj bo to v 

instituciji (npr. zapor, bolnišnica), pri znancih, prijateljih ali v negotovem najemniškem 

stanovanju (npr. z groţnjo prisilne izselitve) in kateremu trenutna ţivljenjska situacija 

onemogoča pravočasno pridobitev drugega ustreznega in finančno dostopnega bivališča;  

 oseba, pri katerem se obdobja brezdomstva izmenjujejo z bivanjem pri starših, prijateljih, v 

institucionalnih zavetiščih itd. Torej je zanj brezdomstvo cikličen pojav (Dekleva in 

Razpotnik, 2006, v Krek in Belin, 2010). 

3.1.1  Brezdomstvo kot kontinuum 

Obstaja veliko različnih definicij brezdomstva, ki se razprostirajo na kontinuumu od zelo 

ozkih (ekskluzivnih) do širokih in bolj inkluzivnih (Dekleva in Razpotnik, 2007). Od ljudi na 

cesti, brez strehe nad glavo, do prepoznavanja prikritih brezdomcev,  ki sicer imajo streho nad 

glavo, a nimajo doma v pravem pomenu besede oz. ţivijo v zanje neprimernem 

(ogroţajočem) okolju. Kje na kontinuumu stanovanjskih potreb se prične brezdomstvo,  je 

politična odločitev, ki odseva subjektivne opredelitve glede na prednostne naloge vlade 

(Stone, 1999).  
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3.1.1.1 ETHOS klasifikacija 

ETHOS klasifikacija pokuša zajeti kompleksno sliko brezdomstva in s tem tudi zrcali potrebo  

po kompleksnejših  načinih spopadanja s tem pojavom. Hkrati nas tudi opozarja  na druţbene 

podsisteme, ki so s pojavom povezani, npr. zdravstvo, penalni sistem, pravna ureditev, 

urbanizem, institucija druţine in s tem povezana pričakovanja (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

ETHOS klasifikacija namreč vključuje tri pomembne dimenzije/domene, ki opredeljujejo 

dom  ali  brezdomstvo, v kolikor katera od njih ni zadostno pokrita. 

 Fizična domena:  Opredeljuje odsotnost fizičnega prostora za bivanje – »imeti 

streho nad glavo«.  

 Zakonska dimenzija:  Označuje  posedovanje zakonite pravice do bivanja na nekem 

prostoru oz. v stanovanju.  

 Druţbena ali socialna  domena:  Opredeljuje  posedovanje zasebnega prostora, v 

katerem se lahko odvijajo druţbeni odnosi (Razpotnik, 2013). 

Na podlagi izključenosti iz zgoraj opisanih domen  brezdomce oz.  ranljive/izključene na 

stanovanjskem področju delimo v štiri kategorije: 

• osebe brez strehe nad glavo oz. kakršnega koli zatočišča (roofless), 

• osebe s prostorom za spanje (institucije, zavetišča)  a brez stanovanja (houseless), 

• osebe z negotovo nastanitvijo zaradi npr. groţnje nasilja v druţini ali  deloţacije (insecure 

housing), 

• osebe v neprimernem stanovanju (inadequate housing) (Razpotnik, 2013; What is..., 2013). 

Prvi dve kategoriji predstavljata odkrito (vidno, cestno)  brezdomstvo, drugi dve kategoriji pa 

skrito oz. manj vidno brezdomstvo (npr. deloţirani, najemniki brez najemne pogodbe, 

gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah, mladi brezposelni, ţiveči pri starših). 

Pomembno je razumeti povezavo med obema oblikama brezdomstva, saj se iz prikritega 

oblikuje odkrito. To pomeni, da se moramo ukvarjati tudi s prikritim brezdomstvom, zlasti, če 

ţelimo delovati preventivno – (Dekleva in Razpotnik, 2007).  
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Tabela 1: Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS – 2006) kot 

jo je oblikovala FEANTSA (Brezdomstvo-Definicije, (2013.); Edgar in Meert, 2005 v 

Razpotnik in Dekleva, 2007). 

 

Konceptualna 

kategorija 

 Operacionalna kategorija  Generična definicija Nacionalna pod -

kategorija 

  

Brez strehe(Roofless) 

1 Ljudje, ki ţivijo na 

prostem (brez zavetja) 

1.1 Spijo pod milim nebom, 

nimajo dostopa do 24 urne 

nastanitve/nimajo bivališča 

Isto 

2 Ljudje, ki ţivijo v nočnih 

zavetiščih, nekaj ur na dan 

prisiljeni preţiveti na 

javnih prostorih 

2.1 Zavetišča, ki vključujejo le 

nočitve 

Pocni penzioni 

Kratkotrajne hotelske 

namestitve 

Kontejnerji/ 

zabojniki; zavetišče 

za brezdomne 

uţivalce nedov. drog 

 

2.2 

2.3 

  

Brez stanovanja 

(Houseless) 

3 Ljudje, ki ţivijo v 

bivališčih za brezdomce/ 

kratkoročnih namestitvah                                 

3.1 

  

3.2 

Zavetišče (hostel) za 

brezdomce 

Začasne nastanitve (brez 

določenega roka, s 

prehodnim rokom, 

 z daljšim rokom) 

Zavetišče preko 

odločbe CSD 

4 Ţenske, ki ţivijo v 

zavetiščih/zatočiščih za 

ţenske 

4.1 

 

Nastanitev v zavetiščih za 

ţenske-varne hiše 

Podprte (razpršene) 

namestitve 

Varne hiše; zavetišča 

za ţenske 

4.2 

5 Ljudje, ki bivajo v 

zavetiščih/azilih za 

priseljence 

5.1 

  

 

5.2 

Začasne 

nastanitve/sprejemni centri 

(azili) 

Bivališča za priseljenske 

delavce 

Isto 

  

 

Samski domovi 

6 Ljudje, ki so pred 

odpustom iz institucij 

6.1 

6.2 

Penalne institucije 

Medicinske institucije 

Zapori, pripori, 

bolnišnice 

7 Ljudje, ki prejemajo 

podporo v zvezi z načinom 

bivanja (zaradi 

brezdomstva) 

7.1 

7.2 

7.3 

  

7.4 

Zavodi za brezdomce 

Podprta stanovanja 

Podprte prehodne oblike 

bivanja 

Stanovanja (samostojna) s 

podporo 

Pri nas ni podobnih 

oblik skrbi; še 

najbolj podobna so 

stanovanjske 

skupine ali podprta 

stanovanja za 

uporabnike 

psihiatrije. 
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Negotovo 

(insecure) 

8 Ljudje, ki bivajo v 

negotovih bivališčih 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Začasno z druţino/prijatelji 

Nelegalni (pod)najemniki 

Ilegalna zasedba stavbe 

Ilegalna zasedba zemljišča  

Isto 

 

 

Npr. Romi 

9 Ljudje, ki ţivijo v groţnji 

pred izselitvijo/deloţacijo 

9.1 

  

9.2 

Pravne prisilne izselitve 

najemnikov 

Pravne prisilne izselitve 

zaradi spremembe lastnine 

Isto 

  

Zaradi 

denacionalizacije 

  

10 Ljudje, ki ţivijo pod 

groţnjo nasilja 

10.1 Policijsko zaznani indici 

nasilja v druţini 

Isto 

  

Neprimerno 

(inadequate) 

11 Ljudje, ki ţivijo v začasnih 

/nestandardnih bivališčih-

strukturah 

11.1 

  

11.2 

11.3 

Mobilno domovanje 

(prikolica, avto, kombi) 

Ne-standardno domovanje 

Zasilna/začasna zgradba 

Avto 

Baraka, koliba, 

vagon. 

Bivak, »baza« 

12 Ljudje, ki ţivijo v 

neprimernih bivališčih 

12.1 Neprimerno za bivanje (po 

nacionalni zakonodaji ali 

standardih) 

  

13 Ljudje, ki ţivijo v 

ekstremni prenaseljenosti 

13.1 Glede na nacionalno normo 

prenaseljenosti 

  

 

3.2 Brezdomstvo v številkah 

Teţave pri raziskovanju in merjenju brezdomstva se začnejo ţe pri definiciji tega pojava. 

Številke se tako lahko zelo razlikujejo glede na to, kakšno definicijo upoštevamo oz. kje na 

kontinuumu brezdomstva se nahajamo. Poleg tega brezdomstvo ni izoliran pojav. Povezano je 

z drugimi sorodnimi pojavi, kot so revščina ter (skrajno) omejen  dostop do izobraţevanja, 

zaposlovanja, zdravstvene oskrbe, politične in kulturne participacije itd. Merjenje 

brezdomstva oteţuje tudi  nestalnost in pogosto prehajanje brezdomcev med različnimi 

oblikami bivanja (Razpotnik, 2013). Še posebno teţko je oceniti število prikritih brezdomcev, 

torej tistih, ki sicer imajo neko streho nad glavo, nimajo pa doma v pravem pomenu besede. 

Teţko so opazni, saj le redko beračijo in niso v stiku z zavetišči ali drugimi organizacijami, ki 

so lahko vir podatkov o številu brezdomcev (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Po strokovnih ocenah je bilo v EU leta 2009 vsako noč 410.000  ljudi, ki ustrezajo prvima 

dvema  kategorijama (rooflesss, housless) v ETHOS definiciji. Po tem lahko sklepamo, da v 

EU 4.1 mio ljudi za krajše ali daljše obdobje izpostavljeno tema dvema najhujšima oblikama 
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brezdomstva (Frazer, Marlier in Nicaise, v Confronting Homelessness...., 2013) Po raziskavi 

Eurobarometer 2010 (v Confronting Homelessness...., 2013) več kot 3 milijone Evropejcev 

meni, da jim grozi izkušnja brezdomstva.  

3.2.1 Podatki za Slovenijo 

Za naš prostor prevladuje ozko pojmovanje brezdomstva. Slednje je povezano z relativno 

mladostjo pojava (porast in diverzifikacija njegovih pojavnih oblik je pri nas nastopila šele v 

zadnjem času), s tem pa tudi s pomanjkanjem ustreznih mehanizmov merjenja, dolgoročnih 

raziskav in posledično oprijemljivih podatkov in analiz stanja (Razpotnik, 2008). Poleg tega 

pa je zaradi same narave pojava (dinamičnost, raznovrstnost), razhajajočih definicij ter 

različnih baz podatkov praktično nemogoče podati zanesljive številke. 

V Sloveniji nimamo rednega spremljanja obsega brezdomstva, niti kakega uradnega 

načina/mehanizma štetja, niti enotne in celovite baze podatkov o brezdomnih, niti določene 

institucije, ki bi bila zadolţena za centralno spremljanje brezdomstva. Študija obsega 

odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji, ki je poskusila zajeti celoten obseg 

brezdomstva v SLO po ETHOS klasifikaciji  je zaradi razmeroma slabih izvorih podatkov 

lahko podala zgolj ohlapno oceno. Iz pridobljenih podatkov so raziskovalci ugotovili, da je 

brezdomcev brez strehe nad glavo nekaj sto do nad tisoč, število oseb brez stanovanja od dva 

tisoč do nekaj tisoč, število oseb v negotovih nastanitvah se meri v tisočih, oseb, bivajočih v 

neprimernih stanovanjih, pa krepko čez sedemdeset tisoč (Dekleva idr, 2010). »Problem je 

torej v Sloveniji izrazito pereč, in situacija se v zadnjih letih domnevno (po mnogih znakih in 

informacijah) slabša (Dekleva, 2013, str.7).« 

V večini primerov, pa se v Sloveniji, še posebno v prispevkih namenjenih širši javnosti,  kot 

brezdomce omenja le  t.i. vidne  brezdomce. Tako se ocene brezdomstva v medijih po navadi 

gibljejo od okrog  1000 do okrog 1700 (Bandur, 2012; Despotović, 2013). 
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3.3 Odnos družbe (»domcev«) do brezdomcev  

3.3.1 Stigmatizacija, diskriminacija in stereotipiziranje  

Kot pravi Canguilhem  je ena temeljnih druţbenih potreb potreba po regulaciji. Druţbena se 

ne more ohraniti brez mehanizmov, ki skrbijo za njeno skladno funkcioniranje in 

organizacijo. Eden od takih mehanizmov so norme. Norme določajo kaj je v druţbi 

obravnavano kot sprejemljivo, normalno, pravilno in hkrati kot nenormalne označijo tiste 

ljudi ali pojave, ki njihovim kriterijem ne ustrezajo (Canguilhem, 1987). Le ti postanejo  

pripadniki posebne kategorije- kategorije stigmatiziranih. Stigmo Goffman definira kot hibo, 

pomanjkljivost, prizadetost. Nosilec stigme (npr. brezdomec) je tako nosilec neţelene 

drugačnosti. S strani »normalnih« je smatran za manjvrednega in zato pogosto diskriminiran 

(Goffman, 2008). 

Prikrajšanost ranljivih skupin je (med drugim) učinek dveh vrst diskriminacij. Prva izhaja iz 

neenake porazdelitve dobrin in moţnosti dostopa do njih, druga pa  izhaja iz kulturnih 

vrednot, ki spodbujajo posredno in neposredno izključevanje določenih oseb (Zaviršek, 1999), 

med katere spadajo tudi brezdomci. 

Brezdomci so stigmatizirani in diskriminirani na več ravneh, zaradi svojega načina ţivljenja 

(beračenje, spanje na ulici) ter načinov pomoči, ki od njih zahtevajo, da se razkrijejo oz. jih 

opredelijo kot brezdomce (razdeljevalnice hrane, prodaja časopisa). Do njih imamo odpor saj 

predstavljajo način ţivljenja, ki ga se ţelimo, hkrati pa v nas vzbujajo strah, slabo vest in 

občutke krivde, da jim ne moremo, ne znamo ali nočemo pomagati. Zato se jih pogosto  

izogibamo ali jih preprosto ignoriramo in s tem potrjujemo prisotnost  stigme, predsodkov in 

prezira do njih. Poleg tega je v druţbi še vedno prisotno (zmotno) prepričanje, da je beračenje 

lahka pot do zasluţka, da  socialna  podpora  brezdomcem omogoča ţivljenje (Dovţan, 2011) 

medtem ko se le ti zaradi lenobe potikajo po ulicah in predajajo  raznim zasvojenostim (Povšnar, 

2012).  

V splošnem so brezdomci postavljeni v podrejen poloţaj brez pravice odločanja o svojem 

ţivljenju. Po ugotovitvah raziskave v knjigi Na dnu »večji del brezdomcev ocenjuje, da jih 

druţba ne vključuje v procese odločanja (Krek in Belin, 2010, str. 105).«  Le redko se jih tudi 

obravnava kot individualne osebe. Pogosto nanje gledamo kot na brezosebno skupino ljudi, ki 

je drugačna od nas in nekako ogroţa vrednote naše druţbe (dom, druţina, zaposlitev,..).   

Tak odnos je ţal prisoten tudi pri nekaterih oblikah pomoči. Ob neupoštevanju razlik ter 

pravice do drugačnosti se kaj hitro ujamemo v past univerzalizma in naša pomoč postane le še 
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ena od oblik normiranja in ukalupljanja. »Načelo univerzalizma skriva v sebi tako  

normalizem kot diskriminacijo, saj je treba »drugačne« izobraţevati, jim svetovati, jih 

nadzorovati in jim pomagati, da čim prej postanejo taki, kot smo »mi«. Slepota za razlike 

postane diskriminacija sama po sebi, saj predpostavlja, da imajo vsi enake potrebe in da je na 

enako socialno stisko (npr. izgubo stanovanja) treba odgovoriti v vseh primerih enako 

(Zaviršek, 1999, str. 125).«   

3.3.2 Diskurz MI- ONI 

Še najbolj izrazito se diskurz mi-oni kaţe v medijih. Ker pa so prav mediji tako ogledalo kot 

oblikovalci druţbenega, je lahko to nazoren pokazatelj očitno še vedno prisotnega načina 

obravnave oz. pogleda na brezdomce. Mediji predstavljajo brezdomce kot »druge«, drugačne 

in zaradi tega izključene iz simboličnega polja skupnosti - »nas«.« Predstavljajo jih kot 

manjvredne, tuje, hudobne ali bolne, skratka pripadajoče nekemu drugemu socialnemu svetu. 

Soustvarjajo »našo« oddaljenost od »njih« in s tem  zmanjšujejo potrebo po solidarnosti  ter 

nas tako razbremenjujejo odgovornosti in slabe vesti, saj »oni« niso »naši« (Campbell in 

Reeves, 1999 v Razpotnik in Dekleva, 2007). S tem mediji rekonstruirajo in potrjujejo 

prevladujoče zdravorazumsko prepričanje, da so brezdomci svojevrsten druţbeni tujek, ki se 

nas ne tiče. Vendar pa brezdomstvo ni le stvar posameznikov, temveč celotne skupnosti oz. 

druţbe. Problemi, ki se pojavljajo v naši bliţini, se praviloma tičejo tudi nas samih in tiščanje 

glave v pesek običajno ne pripelje do rešitev (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

3.3.3 Kriminalizacija brezdomstva 

Ţivljenje na cesti brezdomcem olajša stik s kriminalnimi sredinami, hkrati pa so brezdomci 

velikokrat prisiljeni pridobivati ţivljenjsko pomembne dobrine na nelegalen način. Zaradi 

tega, pogosteje kot ostala populacija, prestajajo zaporne kazni. Pomanjkanje ustreznih 

programov za brezdomce predstavlja enega najpomembnejših razlogov za povečanje 

kriminalitete med njimi. Po drugi strani pa pogostejše kaznovanje oseb in prestajanje zapornih 

kazni poveča tveganje za prehod v brezdomstvo po odpustu. Tudi brezdomci sami so pogosto 

izpostavljeni kraji in nasilju, tako verbalnemu kot fizičnemu (Krek in Belin, 2010). »V Veliki 

Britaniji so ugotovili, da je polovica brezdomcev, ki je ţivela na cesti, ţe imela izkušnjo z 

zaporom. Na drugi strani pa 40% zapornikov v Veliki Britaniji ocenjuje, da bodo ostali 

brezdomci na cesti, ko jih bodo odpustili iz zapora (Fitzpatrick, Kemp in Klinker, 2000 v 

Krek in Belin, 2010, str. 39,40).« 
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Poleg tega se kriminalizacija brezdomstva pojavlja kot ena od oblik obravnave oz. način 

reševanja tega problema, kar je vse prej kot ustrezno (Krek in Belin, 2010).  Leta 2006 je bil 

sprejet zakon o varstvu javnega reda in miru, ki kot prekršek označuje vsiljivo, ţaljivo 

oziroma nadleţno beračenje ter spanje na javnem mestu, če speči s tem koga vznemirja. 

Slovenski policisti so v letu 2013 obravnavali skupno 181 prekrškov prenočevanja na javnem 

kraju in 409 prekrškov vsiljivega beračenja (Despotović, 2013). Vse skupaj je precej 

absurdno, saj je spanje na prostem in beračenje sestavni del brezdomčevega vsakdana. Poleg 

tega je zelo malo verjetno, da je kršitelj zmoţen plačati kazen (Kuljanac, v Despotović, 2013). 

3.4 Nekatere značilnosti brezdomske populacije oz. njihove 

življenjske situacije  

Kot ţe omenjeno, mnogi brezdomci nihajo med različnimi vrstami (začasnih) namestitev: 

med cesto, začasnim bivanjem v skvotih ali »bazah«, bivanjem pri prijateljih ali sorodnikih, 

neregistriranimi  podnajemniškimi nastanitvami, cenenimi penzioni, azili, zaporom, bolnico in 

zavetišči. Ker je takih nastanitvenih situacij zelo veliko, se zgodi, da jih zlahka izgubimo iz 

evidenc, zato ker niso »stalno« nekje, ampak »vedno nekje drugje (Mandič, 1997; Dekleva in 

Razpotnik, 2007).  

D. Abramov je opredelila naslednje značilnosti brezdomske populacije, ki v veliki meri 

veljajo še danes: 

 »Za veliko večino je brezdomstvo le prehodno stanje; 

 Vse pogosteje brezdomstvo nastopa v najdelikatnejših trenutkih ţivljenjskega cika-ob 

prehodu v odraslost in samostojnost, ob ločitvah; 

 Več kot polovica brezdomcev  je starih med 20 in 39 let; 

 Velika večina jih je bila kdaj v ţivljenju zaposlena, preteţno na priloţnostnih in 

nestalnih delovnih mestih; 

 Večina ima izobrazbo, ki tipično ne presega osnovne šole, pogosto pa je povezana z 

nizko stopnjo funkcionalne pismenosti; 

 Velika večina pripada dominantni narodnostni skupini v drţavi; 

 Prej je bila večina brezdomcev  moških, v devetdesetih letih je bilo med njimi ţe 40% 

ţensk; 

 Velika večina moških v tej populaciji je samskih, velika večina ţensk pa ločenih ali 

razvezanih; pri moških je brezdomstvo pogosto povezano z nezmoţnostjo vzpostavljanja 

trajnih medosebnih zvez, pri ţenskah pa z umikom pred nasiljem v druţini (Abramov, 

1995, v Mandič, 1999a str. 10).«  

»Med brezdomci, pogosteje kot med splošno populacijo, najdemo še naslednje značilnosti: 

 Da so ţe bili v psihiatrični oskrbi, 

 Da so ţe bili v vzgojnem zavodu, rejništvu ali drugi vrsti zunaj druţinske vzgoje, 
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 Da so ţe bili v zaporu ali priporu, 

 Da so zasvojeni z alkoholom ali kakšno prepovedano drogo, 

 Da so bili spolno ali drugače zlorabljeni/izkoriščani, 

 Da so se jim prekinile pomembne ţivljenjske zveze, 

 Da so bili izključeni iz šole in imajo slabšo delovno usposobljenost (Razpotnik in 

Dekleva, 2007, str. 21).« 

 Da imajo pogoste zdravstvene teţave in kronične bolezni (predvsem respiratorna in 

kardiovaskularna obolenja (Krek in Belin, 2010).  

 Da so pogosto demoralizirani, brez socialnega statusa in moči vpliva (Razpotnik, 

2008) 

Področja moči se dotakne tudi Darja Zaviršek, ki pravi da brezdomec  ne postane kdorsibodi, 

človek, ki je ţrtev naključja ali slabe sreče. Nasprotno, sito socialne drţave je izvrţe  

najranljivejše izmed ranljivih. V vsaki druţbi namreč vladajo neka razmerja moči. Še posebno 

če v oblastna razmerja ni vgrajen princip socialne  pravičnosti, so ti posamezniki najlaţja 

tarča manifestiranja moči. Načelo socialne pravičnosti namreč zahteva, da prevladujoča 

večina zavestno skrbi za najranljivejše skupine prebivalstva, ki imajo vsakdanjo izkušnjo 

kulturne in ekonomske prikrajšanosti in pogosto  nimajo razvitih socialnih omreţij 

(Zaviršek,1999, v Leskošek 1999).  

Ena ključnih značilnosti brezdomske populacije je prav  pomanjkanje socialnih mreţ, ki 

predstavljajo celoto povezav med ljudmi v konkretnem ţivljenjskem okolju posameznika. 

Socialne mreţe so vir materialne, emocionalne, informacijske opore, ter  pogojujejo stopnjo 

posameznikove socialne vključenosti (Glavan, 2008). Za brezdomce so značilne prav šibke in 

nezadostne socialne vezi ter omejene moţnosti za njihovo širjenje, zaradi  specifičnega načina 

ţivljenja in njegovih posledic (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Ko govorimo o tem, da imajo brezdomni ljudje slabše oziroma okrnjene socialne mreţe, pa to 

še ne pomeni, da jih sploh nimajo. Obstajajo številni brezdomci, ki so zelo prepoznavni, 

cenjeni in imajo veliko prijateljev, a še vedno ostajajo na ulici. Ločimo namreč dve vrsti 

socialnega kapitala - povezovalni in premoščevalni kapital. Povezovalni predstavlja vezi med 

druţbeno podobnimi posamezniki, premoščevalni pa pomeni povezave med različnimi 

posamezniki in skupinami. Te vezi pomagajo pri napredovanju, socialni mobilnosti, 

prehodnosti. Pomanjkanje premoščevalnega kapitala je torej eden od razlogov, da se 

brezdomni teţje osamosvojijo in postanejo finančno neodvisni. Ţivimo v svetu, kjer ni več 

garancije za sluţbo, četudi s fakulteto ali celo z magisterijem in doktoratom. Danes vse bolj 

narašča pomembnost vez in poznanstev, taka situacija pa brezdomcem ni najbolj naklonjena 

(Dragoš in Leskovšek, 2003). 
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Brezdomstvo je nekakšen začaran krog, v katerega so vključeni različni dejavniki, ki vplivajo 

drug na drugega. Borba za vsakodnevno iskanje bivališča, na primer, onemogoča redno 

zaposlitev. Te ni mogoče dobiti tudi zato, ker ni stalnega bivališča. Če pa posameznik nima 

zaposlitve, ne more plačati stanovanja in tako je začaran krog sklenjen (Leskošek, 1999) 

Zaposlitev in urejen dom nastopata vedno z roko v roki. »Vsakodnevna praksa je pokazala, da 

je bistveno laţje vključevati v delo brezdomce, ki so predhodno ţe rešili osnovne 

stanovanjske probleme. Hkrati pa tudi pridobitev dela pomeni pomemben preventivni ukrep 

pred ponovnim brezdomstvom, kajti zasluţek zagotavlja osnoven pogoje za preţivetje 

brezdomca (Krek in Belin, 2010, str.161).« 

Poloţaj brezdomcev in teţave s katerimi se soočajo so tesno prepletene  z razlogi, zakaj so 

posamezniki postali brezdomci in zakaj ostajajo brezdomci. Teţko je na primer določiti ali je 

vpletenost v kriminalne aktivnosti vzrok za brezdomstvo ali njegova posledica. Ko 

posameznik ostane brez določenih dobrin, bo poskušal uporabiti druge trenutno razpoloţljive 

vire, ne glede na njihovo legitimnost (Razpotnik in Dekleva, 2007). Naslednje poglavje, ki 

opredeljuje vzroke za brezdomstvo, se tako precej navezuje na pravkar obravnavano področje. 

3.5 Vzroki, razlogi  in okoliščine brezdomstva  

Brezdomstvo je pojav s kompleksno vzročnostjo. Za brezdomstvo namreč ni odgovoren le en 

dejavnik, temveč součinkovanje sklopa dejavnikov tako  druţbene (strukturne) kot 

individualne narave. Ti dejavniki se pri vsakem brezdomcu prepletajo drugače in skupaj 

soustvarjajo vsakokrat drugačno izkušnjo, pa čeprav vse druţi odsotnost razmeroma 

stabilnega in varnega doma. (Dekleva  in Razpotnik, 2009).  

»Sicer pa teorija v zadnjih dveh desetletjih običajno prepoznava pet vzročnih polj 

brezdomstva, ki se nanašajo na značilnosti trga dela, trga stanovanj, razpadajočih socialnih 

mreţ, formalnih socialnih podpor in neugodnih individualnih dejavnikov (Razpotnik in 

Dekleva, 2007, v  Dekleva  in Razpotnik, 2009, str. 262). Z izjemo individualnih dejavnikov 

bi lahko vsa področja povezali  še z poglabljanjem gospodarske krize in demografskimi 

spremembami (npr. naraščanje št. gospodinjstev, krčenje velikosti gospodinjstev, novi tipi 

nedruţinskih gospodinjstev) (Mandič, 1999a). 

Nekateri drugi avtorji delijo dejavnike malo drugače in sicer na strukturne, institucionalne, 

odnosne in individualne (Edgar, 2006,v Dekleva  in Razpotnik, 2009), kot prikazuje tabela 2. 
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Tabela 2: Dejavniki, ki vodijo oz. pripomorejo k brezdomstvu (Edgar, 2006, v Dekleva  in 

Razpotnik, 2007, str. 27) 

VZROKI DEJAVNIKI SPROŢILNI DEJAVNIKI FOKUS PODPORE 

 

STRUKTURNI 

 

 

 

Revščina 

Nezaposlenost 

Stanovanjska problematika 

Dolgovi 

Finančna stiska 

Izselitev (preţeča ali 

dejanska) 

 

 

PREVENTIVA 

 

 

INSTITUCIONALNI 

 

 

 

 

 

Institucionalizacija 

Bivanje v rejništvu in drugi 

zunajdruţinski obliki vzgoje 

Izkušnja zapora 

Izkušnja vojske 

 

Zapustitev institucije 

Zapustitev oblike skrbi 

 

Odpust iz zapora 

Odpust iz vojske 

 

USMERJENOST V 

STANOVANJA 

 

 

 

ODNOSNI 
Izkoriščevalski odnos v otroštvu 

Izkoriščevalski odnos s 

partnerjem 

Razpad druţine (smrt, ločitev) 

Zapustitev doma staršev 

Pobeg iz izkoriščevalskega 

odnosa 

Posameznik ostane sam 

USMERJENOST V 

OSKRBO 

 

INDIVIDUALNI 
Duševna bolezen 

Motnja v duševnem razvoju 

 

Odvisnost od drog 

Odvisnost od alkohola 

Slabšanje stanja/ 

epizoda bolezni 

Konec podpornega odnosa 

Zloraba substanc 

Zloraba substanc 

REINTEGRACIJA 

 

3.5.1 Pet vzročnih polj brezdomstva 

Čeprav so dejavniki med seboj zelo prepleteni in povezani, ter pogojeni drug z drugim, sem 

vseeno poskušala (po zgledu Dekleve in Razpotnik in v kombinaciji z drugimi viri) razmejiti 

in podrobneje opisati pet (zgoraj omenjenih) vzročnih polj brezdomstva (trg dela, 

stanovanjski trg, formalne socialne podpore oz. njihovo krčenje, razpadajoče socialne mreţe, 

in neugodne individualne dejavnike). 
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3.5.1.1 Trg dela 

Brezdomstvo je v večini primerov  tesno  povezano s premajhnimi moţnostmi pridobivanja 

sredstev. Eden glavnih načinov pridobivanja sredstev je seveda zaposlitev in zato 

brezposelnost pogosto predstavlja eden od vzrokov za nastop brezdomstva. Tudi v Sloveniji je 

brezposelnost kot masovni pojav nastopila kmalu po začetku tranzicije. K  naraščanju števila 

brezposelnih je precej pripomogla ekonomska recesija, pojemanje moči in upad razvoja 

industrije, povečana mobilnost in vse večje zahteve delodajalcev ter nasploh velike 

spremembe na trgu dela (Dekleva in Razpotnik, 2007). Povečuje se krhkost delovnega 

razmerja, saj pridnost in delovna zagnanost nista več pogoj, za vzpostavitev in ohranitev 

delovnega mesta. Ko neko podjetje propade, propade tudi delovno mesto (Krek in Belin, 

2010). Velik problem predstavlja tudi brezposelnost mladih, ki v nekaterih drţavah 

predstavlja tretjino ali še večji deleţ brezposelnih (Razpotnik in Dekleva, 2007). Po podatkih 

Zavoda RS za zaposlovanje je bila registrirana brezposelnost mladih julija 2013 27,7% za 

mlade med 15 in 24 letom, ter  17,5% za mlade med 25 in 29 letim, kar je še precej višje od 

splošne 12,8% stopnje brezposelnosti (15-64 let), ki je prav tako visoka (Strokovna 

izhodišča...., 2013). Trg dela je vse bolj negotov in fleksibilen. Ţal pa druge druţbeno-

politične sfere (stanovanjske politike, socialne ugodnosti) s teţavo sledijo spremembam in 

tako ne nudijo ustrezno hitrih in prilagodljivih rešitev za novonastale probleme (Dekleva in 

Razpotnik, 2007), kar posledično vpliva tudi na naraščanje števila brezdomcev. 

3.5.1.2 Stanovanjski trg 

Cene stanovanj so v zadnjih dveh  desetletjih močno narasle. Zaradi radikalne privatizacije 

stanovanjskega fonda, razvoja stanovanjskega posredništva, obnavljanja, preprodaje in 

posledično t.i. gentrifikacije je, predvsem v mestih, vedno teţje priti do skromnega in poceni 

stanovanja. (Razpotnik in  Dekleva, 2007). Gentrifikacija pomeni naselitev srednjega razreda 

v prenovljenih oz. saniranih zgradbah v starejših mestnih okroţjih, predhodno poseljenih z 

pripadniki niţjega sloja. (The Dictionary of Human Geography, 2009, in Lees, Slater, and 

Wyly, 2008). Revnejši prebivalci so se prisiljeni izselit, saj zaradi naraščanja vrednosti posesti 

niso več zmoţni plačevati povišanih najemnin (Lees, Slater, and Wyly, 2008). Spremenjena 

struktura stanovanjske oskrbe tako vliva tudi  na slabšo razpoloţljivost cenovno dosegljivih 

najemnih stanovanj (Mandič, 1999a), zaradi česar je posameznikom vse teţje zagotoviti 

sredstva za ustrezno bivališče. Vedno več ljudi je brezposelnih ali pa imajo slabe plače, s 

katerimi ne morejo priti do stanovanjskih kreditov. Pogoji so namreč iz leta v leto stroţji in 

vse več ljudi tem pogojem ne zadostuje (Tošić, 2013). 
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3.5.1.3 Formalne socialne podpore oz. njihovo krčenje 

Porast brezdomstva se, tako v ZDA kot v zahodnoevropskih in nekoliko kasneje v 

tranzicijskih drţavah, povezuje z neoliberalistično logiko, kapitalizmom in uveljavljanjem 

svobodnega trga, kar je med drugim vplivalo na krčenje socialne drţave. Pojav brezdomstva 

pri nas pridobiva na obsegu, vidnosti in alarmantnosti prav v tranzicijskih časih (od leta 1990 

dalje), sočasno s slabljenjem in razpadanjem mnogih formalinih in neformalnih varovalnih 

sistemov (Razpotnik, 2008). Trend zmanjševanja socialnih pomoči se v sedanjem času pod 

vplivom ekonomske »krize« še stopnjuje (Razpotnik in  Dekleva,2007), kar vsekakor oteţuje 

ţivljenjsko situacijo marsikaterega posameznika in ga v skrajnem primeru pahne na cesto. 

»Nekatere raziskave so pokazale na neposredno zvezo med niţanjem ravni socialnih pomoči 

in povečanjem števila ljudi, ki spijo zunaj (Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 21).« Denarna 

socialna pomoč je namreč v (pre)mnogih primerih edini vir dohodka posameznika in s tem 

edina moţnost za vsaj osnovno preţivetje. 

3.5.1.4  Razpadajoče socialne mreže  

 »Poloţaj brezdomstva praviloma pomeni razpad ali nezmoţnost vzdrţevanja ustaljenih 

socialnih mreţ, ki nas v ţivljenju stabilizirajo, lokalizirajo in nam dajejo dom (Dekleva in 

Razpotnik, 2007, str.10).« Sodobni trendi pospešene globalizacije, individualizacije in 

segmentacije ţivljenja  pomembno vplivajo na kakovost socialnih mreţ, in sicer velikokrat v 

smislu njihovega slabšanja. Konkretno je razpad socialnih mreţ lahko povezan s konflikti v 

(primarni) druţini, predvsem v času odraščanja, nasiljem v vzgoji, takim ali drugačnim 

zlorabljanjem otrok in nasiljem v druţini na splošno. Pogosto pa je brezdomstvo povezano 

tudi z razpadom sekundarnih druţin torej ob ločitvi oziroma prenehanju partnerskega 

razmerja (Dekleva in Razpotnik, 2007). Zmanjšanje števila članov gospodinjstva (poleg 

izgube socialne opore) zmanjša tudi sposobnost za  plačevanje najemnine oz. odplačevanje 

posojila za lastniško stanovanje (Mandič,1997), kar lahko vodi v izgubo strehe nad glavo.  
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3.5.1.5 Neugodni individualni dejavniki 

Individualni dejavniki so povezani z osebnostnimi  značilnostmi, socialnimi stiskami, kot so 

npr. fizični in psihosocialni hendikep ter razni travmatični dogodki, in posameznikovimi 

izbirami (Mandič, 1999a). V to skupino bi lahko uvrstili različne oblike odvisnosti 

(najpogosteje od alkohola in prepovedanih drog)  ter različne  vrste duševnih teţav in bolezni,  

vpletenost v kriminal, izkušnja bivanja v instituciji oz. skrbstvu, nenavezanost na dom itd. 

(Dekleva in Razpotnik, 2007). Te značilnosti pogosto  izvirajo iz pomanjkanja starševske skrbi, 

konfliktov v druţini, psihičnih motenj katerega od staršev, telesnih in spolnih zlorab ter 

pomanjkanja druţbene podpore (Wrate, Blair 1999, v Stegne, 2010). 

Na tem mestu pa se spet poraja vprašanje, ali so te t.i. patologije v resnici dejavnik, ki je 

vplival na to, da je posameznik pristal na cesti, ali so tovrstne teţave posledica brezdomnega 

načina ţivljenja, poniţanj, občutkov nemoči in brezizhodnosti, razkroja identitete in 

človekovega dostojanstva in vseh drugih ogroţajočih dejavnikov, ki jih brezdomstvo prinaša.   

Prepletenost in součinkovanje različnih vzročnih polj, ki vplivajo na pojav brezdomstva 

nazorno ponazarja spodnja slika (Razpotnik in Dekleva, 2007 ).  

 

Slika 1: Vzročni dejavniki vpliva na pojav in obseg brezdomstva. 

 

 

Součinkovanje druţbenih in individualnih dejavnikov na pojav brezdomstva D. Avramov 

slikovito opiše takole: »Druţbene okoliščine so tiste, ki »pripravijo oder«, na katerega pa bo 

posameznik stopil le, če bodo nastopile tudi individualne okoliščine, ki bodo to sproţile.« 

(Abramov, 1995, v Mandič, 1999, str. 19).«  »Lahko rečemo, da so individualne značilnosti  

močno povezane s tem, kdo bo postal brezdomec, druţbeno strukturne značilnosti pa s tem, 
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kolikšen bo skupen obseg brezdomstva (Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 22).« Pojav 

brezdomstva je tako povezan s širšimi druţbenimi procesi in ga je nemogoče obravnavati 

ločeno od drugih ekonomskih, političnih, demografskih in drugih druţbenih tokov 

(Razpotnik, 2008). 

3.5.2 Povezava med modeli  vzročnosti in ukrepanja 

Razumevanje vzročnosti brezdomstva, predvsem odnosa med individualnimi in druţbenimi 

dejavniki je tesno povezano z ukrepanjem  oz. mobilizacijo druţbenih, drţavnih, skupnostnih 

in individualnih virov v  namen  zmanjševanja brezdomstva ali vsaj olajševanja ţivljenjskega 

poloţaja brezdomcev (Razpotnik in Dekleva, 2007). »Modelu vzročnosti torej sledi model 

ukrepanja oz. drugače rečeno, izbrani model ukrepanja utemeljujejo izbrani modeli vzročnosti 

(Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 23).« 

Modele ukrepanja lahko razdelimo v naslednje skupine (Hutson in Liddiard, 1998 in drugi 

viri, v Razpotnik in Dekleva, 2007).   

 politični (strukturni model), 

 model individualne/osebne odgovornosti/krivde 

 psihopatološki model 

 model otroka (infantilizacije) 

 religiozni model 

»Politični model ukrepanja pomeni  prizadevanje za spremembo strukturnih značilnosti 

druţbe skozi politično delovanje oz. postavitev problema brezdomstva v širše politične okvire 

razprave (Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 23).« 

Model individualne/osebne odgovornosti/krivde
2
 ţe v imenu nakazuje predpostavko, da so si 

brezdomci sami »krivi« za svoj poloţaj oz. so si ga sami izbrali. Iz te predpostavke izhaja  

ravnodušnost, zatiskanje oči oziroma neukrepanje in odrekanje pomoči ali pa represivno 

ukrepanje vključujoč kaznovanje kot sredstvo za doseg konformističnega vedenja odklonskih 

oseb (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

Psihopatološki model podobno zanika druţbeni vpliv in odgovornost, vendar ne poudarja 

svobodne izbire posameznika. »Namesto tega poudarja njihovo drugačno, bolezensko 

neustreznost, ki opravičuje njihovo »popravljalno« obravnavanje, zdravljenje, tretma, 

rehabilitacijo, vendar brez kakšnega pomembnega poudarka na njihovi samoodločitvi ali 

                                                 
2
 Ta model je podrobneje opisan v poglavju Diskriminacijski vidiki (po)moči pri reševanju stanovanjskih  stisk- Diskurz 

osebne krivde str. 28. 
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pristanku, saj se jim funkcije in zmogljivosti svobodnega odločanja ne pripisuje (Razpotnik in 

Dekleva, 2007, str. 23).« 

Model otroka prav tako brezdomcem odreka status avtonomnega, razmišljujočega bitja s 

sposobnostjo odločanja. Postavlja jih v vlogo (še) nerazumnega in nekompetentnega bitja, 

namesto katerega se mora odločati nekdo drug (npr. strokovnjak oz. predstavnik določene 

drţavne institucije ali nevladne organizacije) (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

Religiozni model je model delovanja, »ki se utemeljuje s konceptom dobrih del, ki naj bi po 

svoji logiki – ob tem da pomagajo brezdomcem – pomenila (moralno, religiozno) 

povzdigovanje dajalca (kot izvajalca dobrih del) in poniţevanje prejemnika (ki ni subjekt 

dobrega dela ampak objekt) (Razpotnik in Dekleva, 2007, str.24).« 
3
 

Vsak od naštetih modelov do  neke mere zgreši realnost v svojem poenostavljanju 

problematike brezdomstva. Vzroki, okoliščine in razlogi za brezdomstvo so namreč 

kompleksni in večplastni, zato bi moralo biti  kompleksno in večplastno tudi njegovo 

raziskovanje in (posledično) soočanje s to problematiko, če naj bi bilo učinkovito in  

dolgoročno uspešno (Razpotnik in Dekleva, 2007).   

  

                                                 
3
Glej  še poglavje Negativna  konotacija dobrodelništva str. 29. 
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4. OBLIKE POMOČI, OBRAVNAVA in SOOČANJE  Z 

BREZDOMSTVOM  

Brezdomstvo se na ravni posameznikov, lokalne skupnosti in drţave rešuje na različne načine, 

a najprej ga je potrebno prepoznati ter sprejeti, kot vsakodnevno realnost, v vseh njegovih 

razseţnostih. To je predpogoj za ustrezno reševanje brezdomstva, ki je večplastno, raznoliko  

in pogosto prikrito (Krek in Belin, 2010).  

Naraščajočega obsega brezdomstva ni mogoče reševati le kvantitativno, s povečanjem števila 

namestitev in storitev, ki zagotavljajo osnovne potrebe (npr. hrana, prenočišča, obleka). 

Trajnejše rešitve, ki so sprejemljivejše tako za uporabnika  (dostojno, bolj samostojno in 

kreativno ţivljenje) kot tudi za izvajalca (bolj racionalna poraba sredstev), so kompleksnejši 

programi, ki izvajajo vse oblike pomoči in svetovanja ter  usposabljajo brezdomce za 

postopno doseganje lastnih ciljev, večje samostojnosti, trajnejše nastanitve in vključenosti v 

okolje (Černič Mali, 1999). Poleg tega vedno večja heterogenost ranljivih skupin zahteva 

razvoj celostnih, fleksibilnejših in  bolj diferenciranih rešitev na področju brezdomstva in 

stanovanjske oskrbe na sploh  (Humer, 1999; Razpotnik in Dekleva, 2007).  

Ključnega pomena je  tudi, da prenehamo  obravnavati uporabnike kot objekte pomoči ampak 

oblikujemo rešitve skupaj z njimi, prek vzajemne interakcije ob  upoštevanju njihovih 

pogledov na situacijo (Razpotnik in Dekleva, 2007). »Participacija brezdomcev je včasih 

moteča za ostale, vendar je nujna, če hočemo vzpostaviti programe, ki bodo blizu 

brezdomcem in bodo zadovoljevali njihove potrebe (Krek in Belin, 2010, str. 166).«  

4.1 Neustrezne rešitve in diskriminacijski vidiki (po)moči pri 

reševanju stanovanjskih  stisk 

V nadaljevanju sem izpostavila nekatere oblike diskriminacije oz. neustrezne obravnave  s 

katerimi se srečujejo ljudje, ki iščejo pomoč zaradi odkritega ali prikritega brezdomstva. Z 

zapisom besede (po)moč sem ţelela izpostaviti problem, ki nastane, ko je pomoč sočloveku le 

pretveza za prikrito izkazovanje moči oz. lastne večvrednosti in neustreznosti subjekta oz. 

bolje rečeno objekta, kateremu je pomoč namenjena.
4
 

  

                                                 
4
 Poglavje se navezuje na predhodno opredeljene modele razlage vzročnosti brezdomstva. Glej str. 25. 
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4.1.1 Diskurz osebne krivde 

Ta diskurz je sicer bolj opravičilo za odrekanje pomoči, a je kljub temu vreden obravnave, saj 

opredeljuje eden od  načinov  soočanja  z brezdomstvom. 

Diskurzi pripisovanja osebne krivde in individualne odgovornosti so v zahodnem svetu in, 

nekoliko kasneje, tudi pri nas postali popularni z razrastom neoliberalističnih idej ter 

posledičnim  slabljenjem socialne drţave in razpadom skupnostnih vezi. Zanimivo pa je, da z 

povečevanjem ogroţajočih dejavnikov v druţbi, ki silijo posameznika v brezdomstvo, 

pridobivajo na moči. (Razpotnik in Dekleva, 2007). Kljub svoji nekonstruktivnosti namreč 

nekako opravičujejo status quo  in spodbujajo »neukrepanje ali represivno ukrepanje, ki 

probleme teh ljudi dolgoročno poglablja, odnose med brezdomci in »domci« pa zaostruje in 

postavlja na dva vse bolj nepovratno različna pola (Razpotnik in Dekleva, 2007, str.8).«  

Ko tisti najbolj ogroţeni pristanejo na cesti kot del vidnega brezdomstva, je razpravljanje  o 

njihovi lastni krivdi ali odgovornosti zgolj metanje peska v oči. »Nesmiselno je  namreč 

govoriti o osebni  odločitvi za brezdomsko ţivljenje pri nekom, ki nikoli v ţivljenju ni imel 

moţnosti (finančnih, socialnih, emocionalnih, simbolnih), da bi si ustvaril dom ter z njim 

gotovost in varno izhodišče, ki je potrebno za nadaljnje ţivljenjske korake (Razpotnik in 

Dekleva, 2007, str.7).« Kljub temu so objave medijev, javno mnenje in celo diskurzi 

strokovnih delavcev polni govora o morebitni osebni odgovornosti brezdomca za njegov 

poloţaj in posledično delitve na bolj ali manj zasluţne pomoči (Razpotnik in Dekleva, 2007).  

4.1.2 Univerzalistično stališče pri delu z ljudmi 

Univerzalistični model predpostavlja, da imajo vsi ljudje enake univerzalne potrebe (po hrani, 

bivanju, spoštovanju itd.). Univerzalistični model pa pogosto spregleda razlike med 

posamezniki (npr. razlike v spolu, kulturi, ekonomskem statusu, izobrazbi, vzgoji, telesne 

posebnosti itd.) in s tem zmanjšuje sposobnost strokovnjakov/inj, da odgovorijo na konkretne 

in raznolike potrebe ljudi, ki pridejo po pomoč. (Dominelli 1995, Pugh, Tomson, 1999, v 

Zaviršek, 1999). 

Ob trditvi strokovnega strokovnega delavca/ke: » Ne delam razlik med ljudmi, zame so vsi 

enaki.« se je treba vprašati, koga ima v mislih, ko govori o »vseh«. Je Rom obtoţen kaznivega 

dejanja zanj res enak brezdomni odvisnici ali otroku z Downovim sindromom, in še 

pomembnejše vprašanje ali so vse te osebe enake njemu/njej. Upoštevajoč ugotovitve Darje 

Zaviršek lahko rečem, da oznaka »vsi« v večini primerov  velja za nam podobne oz. ustreza 
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univerzalistični tradicionalni normi moškosti (racionalni, zaposleni, beli, zdravi, neprizadeti  

moški z imetjem). Bolj kot se posamezniki (uporabniki) razlikujejo od te predstave in bolj kot 

so njihove izkušnje različne od naših, večja je verjetnost, da bo naše t.i. univerzalistično 

stališče poglobilo prepad med »enakimi« (nami) in ljudmi, ki so »drugačni«, nam tuji 

(ranljive sk., uporabniki) pa čeprav jim ţelimo pomagati (Zaviršek, 1999). 

4.1.3 Negativna konotacija dobrodelništva (Religiozni model) 

Religiozni model je model delovanja, »ki se utemeljuje s konceptom dobrih del, ki naj bi po 

svoji logiki – ob tem da pomagajo brezdomcem – pomenilo (moralno, religiozno) 

povzdigovanje dajalca (kot izvajalca dobrih del) in poniţevanje prejemnika (ki ni subjekt 

dobrega dela ampak objekt). (Razpotnik in Dekleva, 2007, str. 24).«  

Karitativnost ima sicer določeno korist za prejemnika. Ţal pa njen cilj ni strukturna 

sprememba stanja, temveč njegovo ohranjanje. Izvajalci dobrih del namreč to ostajajo še 

naprej, ni pa govora o spremembi strukture, ki proizvaja stanje, v katerem nekateri ostanejo 

brez vsega in odvisni od usmiljenja drugih (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

»Sodobni socialnovarstveni pristopi so koncept dobrodelnosti presegli, saj med drugim 

temeljijo na iskanju virov moči v ljudeh samih, v nasprotju z neenakovredno menjavo virov in 

medčloveških odnosov, ki jih v svojem bistvu spodbija dobrodelnost (Jurančič Šribar in 

Cerar, 2011, str. 13).«  Dober primer tega je Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev 

Kralji ulice. Enega svojih projektov  so med drugim poimenovali posredovalnica rabljenih 

predmetov prav zato, da bi se izognili negativni konotaciji dobrodelništva, čeprav ideja 

projekta  temelji na konceptu t.i. »dobrodelnih trgovin« (ang. Charity shops) . »Projekt 

posredovalnica rabljenih predmetov in sorodni projekti socialne ekonomije
5
 odpirajo moţnosti 

za preseganje identitete marginaliziranih ljudi kot pasivnih, dobrodelne pomoči potrebnih 

akterjev, saj z vključenostjo v socialno ekonomijo prispevajo k pozitivnim spremembam v 

skupnosti (Jurančič Šribar in Cerar , 2011, str. 13).« 

  

                                                 
5
 socialna ekonomija je ekonomija, ki je nastala kot odgovor na »krizne« razmere v gospodarstvu (delavstvo v Angliji, 

19.stol). Uveljavljala se je predvsem preko organizacij, katerih osnovni cilj ni bil zagotavljanje dobička, temveč zagotavljanje 

dobrin in storitev na bolj enakopravni in demokratični osnovi, kljub podjetniški dejavnosti  (Jurančič Šribar in Cerar , 2011) 
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4.1.4 Institucionalno reševanje osebnih stisk ljudi brez stanovanja 

»Ljudem, ki potrebujejo stanovanje, namesto individualnih rešitev najpogosteje ponujajo 

institucionalno namestitev v obstoječi institucionalni ponudbi, kar prikrije dejanski problem 

brezdomstva in ga premesti v osebo samo. Revščina in prikrajšanost v njunih osebnih in 

političnih dimenzijah postaneta patalogizirani in se projicirata v osebo, ki je brez stanovanja. 

Namesto, da bi drţavne ustanove omogočile človeku najti primerno bivališče, ki bi bilo 

cenejše, kot vzdrţevanje dragih institucij, ponuja institucionalne rešitve (materinske domove, 

brezdomne centre, nadomestne druţine). Te temeljijo na principu univerzalizma 

(zagotavljanje univerzalnih človeških potreb) in ne odgovarjajo na individualne potrebe 

(Zaviršek, 1999, str. 128).« 

Poleg tega take sistemske rešitve potisnejo stanovanjsko stisko v ozadje in preusmerijo 

pozornost na druge probleme. Na primer otroke/mladostnike, ki bi se sicer znašli na cesti, 

strpajo v domove ali stanovanjske skupine, kjer so podvrţeni pedagoški in socialni obravnavi 

in označeni za problematične. Na ta način lahko opravičijo njihovo bivanje v tovrstnih 

institucijah, čeprav bi ob rešenem nastanitvenem problemu lahko povsem normalno 

funkcionirali (Leskošek, 1999).  

4.2 Obstoječe rešitve stanovanjskih stisk za brezdomce oz. 

socialno izključene v Sloveniji 

Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v ţivljenju brezdomca, pa 

varna nastanitev pomeni izhodišče za urejanje ţivljenja posameznika, kamor spada urejanje 

dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraţevanja, vključevanje 

v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela, oblikovanje ciljev in vizij za prihodnost  itd.  

(Dekleva, 2013). Zato so mehanizmi, ki omogočajo vsaj začasno urejeno bivališče, še kako 

pomembni. 

Nastanitvene moţnosti in programi za brezdomce v Sloveniji pa so, zaradi relativno novega 

pojava mnoţičnega brezdomstva, v primerjavi z drugimi drţavami  Evrope šele na začetni 

stopnji. Pri nas še vedno prevladujejo začasne namestitve za brezdomne, medtem ko  evropski 

trendi stremijo k vzpostavljanju bolj trajnih oblik namestitev za brezdomce in razvoju 

celostnih programov nastanitvene podpore (t.i. resettlement) (Kozar in Jurančič Šribar, 2008).  
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4.2.1 Zavetišča za brezdomce 

Prvo zavetišče za brezdomce v Sloveniji je bilo odprto na začetku devetdesetih let v Ljubljani 

(Dekleva in Razpotnik, 2009), zdaj pa jih najdemo v nekaj večjih mestih po Sloveniji 

(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Kočevje, Koper, Piran) 

(Zavetišča, sprejemališča....,2014; Kaţun Piran, 2013.). V Sloveniji delujejo zavetišča pod 

okriljem različnih nevladnih organizacij, zavodov ali v okviru CSD. Za bivanje v nekaterih je 

potrebna odločba centra za socialno delo  (Hofler, 2012). Zavetišča so v veliki meri 

zamišljena kot nočna oz. začasna, brez  ponudbe celovite obravnave in podpore brezdomcem. 

Obstoječe ponudbe pomoči so tudi premalo individualizirane in neprilagojene raznovrstnim 

potrebam brezdomcev (Dekleva in Razpotnik, 2009). Vseeno pa nekatera zavetišča nudijo 

dodatne oblike pomoči in storitev. Zavetišče za brezdomce Vincencijeve zveze dobrote  na 

primer nudi opravljanje osebne higiene, pranje oblačil, moţnost shranjevanja osebnih 

dokumentov ter aktivno reševanje socialnih teţav (urejanje dokumentov, spremljanje na 

sodišča, iskanje stanovanja, zaposlitve itd.) (razpis Fiho 2010, v Stegne, 2010).  

Čeprav zavetišča predstavljajo le začasno rešitev, so pomembna oblika prve pomoči, ki je pri 

nas še vedno primanjkuje.  Potrebno pa je opozoriti, da ima dolgotrajno bivanje v zavetiščih 

uničujoč vpliv na telesno in mentalno zdravje brezdomcev vseh starosti (Humer, 1999). Zato 

je poleg zavetišč nujno razvijati tudi druge, dolgotrajnejše in bolj stabilne oblike nastanitev in 

nastanitvene podpore. 

4.2.2 Podprta stanovanja 

Podprta stanovanja (ang.: supportive housing (ZDA), supported housing (VB)) predstavljajo 

kombinacijo namestitve in storitev za pomoč ljudem, ki se soočajo z zelo kompleksnimi 

situacijami. Gre za brezdomce oz. ljudi, z zelo nizkimi dohodki, ki jim grozi brezdomstvo 

(Kovšca, 2011), poleg tega pa za ohranitev nastanitve potrebujejo dodatno psihosocialno 

pomoč  in podporo (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). »Zagotavljanje podprtih stanovanj, ki 

zdruţujejo vrsto storitev, je primer celostnega in integriranega prijema pri reševanju druţbene 

prikrajšanosti ranljivih skupin. Cilji tovrstne oblike pomoči se osredotočajo na reintegracijo 

prikrajšanih posameznikov in posameznic v obstoječo druţbo in na vprašanje, kako jim 

zagotoviti aktivno vlogo in prostor delovanja (Humer, 1999, str. 220).« 

Posebna oblika podprtih stanovanj so tudi stanovanjske skupine oz. stanovanje za ljudi s 

posebnimi  potrebami, med katerimi so tudi taki, ki  bi brez podpore pristali na cesti. Posebne 
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potrebe določenih skupin  terjajo stanovanje s stalnimi psihosocialnimi storitvami, podporo,  

ali/in  specifično stanovanjsko rešitev, kot je  npr. omogočen dostop z invalidskim vozičkom 

posameznikom z telesnim hendikepom, nastanitev v nadzorovanih stanovanjih in 

stanovanjskih skupinah za posameznike s teţavami v duševnem zdravju, stanovanja s podporo 

za mlade (npr. stanovanjske skupine vzgojnih zavodov) itd. (Humer, 1999; Hofler, 2012). 

Osnovni cilj teh programov je, da posamezniki, kljub svoji bolezni oz. specifičnim potrebam, 

zaţivijo čim bolj samostojno ţivljenje (Hofler, 2012). 

4.2.3 Neprofitna stanovanja  

Ena od moţnosti za reševanje stanovanjskih teţav socialno ogroţenih posameznikov in druţin  

je tudi neprofitna gradnja. (Flaker, 1999). Pogoje za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 

določa  87.člen Stanovanjskega zakona. Razen izjemnih primerov (npr. naravne nesreče) se 

postopek dodelitve stanovanja v najem začne na podlagi javnega razpisa (Stanovanjski zakon 

(SZ-1),2003). »Do dodelitve neprofitnega najemnega stanovanja v lasti občine, drţave, 

javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije so upravičeni 

drţavljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določena s pravilnikom o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki ga izda minister (Stanovanjski zakon (SZ-

1),2003, 87.člen, (5)).«  Čeprav mora biti najemna pogodba za neprofitno stanovanje 

sklenjena  za nedoločen čas, ima najemodajalec neprofitnega stanovanja pravico vsakih pet let 

od najemnika zahtevati dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega 

stanovanja (Stanovanjski zakon (SZ-1), 2003, 90.člen).  

V Sloveniji socialnih (neprofitnih)  stanovanj še zdaleč ni dovolj, da bi pokrili vse potrebe 

socialno ogroţenih posameznikov. Po podatkih  JSS MOL, na primer,  je bilo v javnem 

razpisu leta 2012 za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  predvidenih 390 stanovanj. 

Število prispelih vlog pa je bilo kar 4028. To pomeni, da je neprofitno stanovanje v Ljubljani 

dobilo le 9,71 % vseh prosilcev. Tudi samo število prosilcev za najemno neprofitno 

stanovanje v MOL se je iz 1666 leta 2004 povečalo na 4028 leta 2012. Na porast števila 

prosilcev po mnenju JSS MOL , vplivajo predvsem slabe gospodarske razmere in recesija 

(Poročilo o uresničevanju...., 2014). 
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4.2.4 Bivalne enote 

Bivalne enote so lahko urejene oz. prenovljene dotrajane stanovanjske enote, ki niso primerne 

za stanovanja, manjša izpraznjena stanovanja, prostori pridobljeni z adaptacijo celotnih etaţ v 

večstanovanjski stavbi ali novogradnje. Namenjene so druţinam in posameznikom, pri katerih 

je za ublaţitev ţivljenjske stiske potrebno  takojšnje ukrepanje. Lahko gre npr. za izredno 

socialno ogroţenost pred napovedano deloţacijo na podlagi sodne odločbe, ko posamezniku 

ali druţini grozi brezdomstvo. Kljub nujnosti primerov pa se zaradi naraščanja potreb daljša 

čakalna doba, še posebno pri samskih osebah, kjer je število potreb upravičencev največje 

(Poročilo o uresničevanju....,2014).  

Bivalno enoto lahko odda v najem občina, drţava, javni stanovanjski sklad ali neprofitna 

stanovanjska organizacija za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroţenih oseb, 

na podlagi seznama upravičencev. Bivalna enota, se s sklenitvijo najemne pogodbe za 

določen čas odda tistemu upravičencu, katerega socialna problematika je najteţja, površina 

enote pa primerna številu druţinskih članov (Stanovanjski zakon (SZ-1),2003, 88.člen). V 

MOL, na primer, o dodelitvah bivalnih enot, na podlagi predloga strokovne sluţbe,  odloča 

medsektorska komisija. Ta je sestavljena iz predstavnikov Centra za socialno delo, Oddelka 

za zdravstvo in socialno varstvo MOL, Sluţbe za pobude meščanov in delavcev JSS MOL 

(Poročilo o uresničevanju..., 2014).   

Bivalne enote so namenjene skrajno ogroţenim osebam, laţje so dostopne manjšim 

gospodinjstvom oz. posameznikom brez druţin in so zato še bolj primerne za reševanje 

brezdomske problematike, posebno v kombinaciji z nastanitveno podporo. Pri nas  je model 

podprtih stanovanj oz. bivalnih enot za brezdomce začelo razvijati društvo Kralji Ulice v 

sodelovanju z MOL in JSS Ljubljana (Nastanitev-nastanitvena podpora za brezdomce, 2013).
6
 

Ţal pa v marsikateri občini (med drugim tudi v Novi Gorici) sistem bivalnih enot sploh še ni 

vzpostavljen (Intervju z direktorico JSS MONG, 13.11.2013). 

4.2.5 Subvencija najemnine 

Do subvencioniranja najemnine so  upravičeni najemniki  neprofitnih stanovanj, bivalne 

enote, namenskih  najemnih  stanovanj (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, 

stanovanja za invalide,...) pa tudi  trţnih stanovanj (do višine neprofitne najemnine) 

(Subvencija za najemnine, 2012). 

                                                 
6
 Več o tem v poglavju Projekt Kraljev Ulice kot primer dobre prakse, str. 36. 
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O subvencijah neprofitnih najemnin odločajo občine. Subvencija se priznava največ do 

površine stanovanja, ki se po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine šteje za 

primerno glede na število  druţinskih članov.  Subvencija neprofitne najemnine  znaša največ 

80 % njene vrednosti  ne glede na dohodek upravičenca. Subvencija pri trţnem stanovanju se 

izračuna kot razlika med priznano trţno in priznano neprofitno najemnino za kvadratni meter 

stanovanjske površine. Subvencija trţne najemnine je dodeljena najemnikom trţnih stanovanj, 

ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so 

se prijavili na javni razpis pa stanovanja niso dobili (Albreht, 2010; Subvencija za najemnine, 

2012). 

JSS  MOL tako kot protiuteţ pomanjkanju najemnih neprofitnih stanovanj povečuje finančna 

sredstva za subvencije najemnin. V letu 2013 je sklad subvencijo izplačal 1502 upravičencem, 

od tega 399 za trţno najemnino in 1103 upravičencem za neprofitno najemnino. Na JSS MOL 

ugotavljajo, da to pomeni 69 % več subvencij kot v letu 2012 (Poročilo o uresničevanju..., 

2014).  

4.3  Program nastanitvene podpore za brezdomce  

Program izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in 

neodtujljivih pravic ljudi. Zato je njegov osnovni namen prispevati k uresničevanju te pravice 

brezdomnih posameznikov, katerim je zaradi izjemne socialne izključeni pravica do doma 

pogosto kratena. Prav zaradi  dolgotrajne in večplastne socialne izključenosti brezdomci 

praviloma potrebujejo celovito podporo pri vključevanju v druţbo, ki obsega nastanitveno, 

zaposlitveno, socialno-odnosno, kulturno in druge razseţnosti. Pomembna dimenzija koncepta 

nastanitvene podpore je tudi  oblikovanje in vzdrţevanje bivalne skupnosti, ki temelji na 

razmerah, delovanju in učenju v vsakodnevnem ţivljenjskem okolju (Program nastanitvene 

podpore..., 2013).  

Pogosto omenjen  pojem oz. pristop v povezavi z brezdomstvom je resettlement. »Resettlement se 

specifično navezuje na področje brezdomstva, in sicer na prehod iz ţivljenja na cesti v namestitev 

in vključitev v druţbeno ţivljenje ( Kovšca, 2011, str. 31).« Tesno je povezan z konceptom  

nastanitvene podpore  in nemalokrat se uporablja kar kot sopomenka. »Namen tega pristopa je 

poleg zagotavljanja varne in trajne namestitve brezdomcem tudi pomoč pri njihovem socialnem 

vključevanju v druţbeno ţivljenje  Kovšca, 2011, str. 30).« 
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4.3.1 Načelo »Najprej stanovanje!« (housing first)  

 »Postopno nadomeščanje zavetišč s trajnejšimi oblikami nastanitve, ki omogočajo neodvisno, 

podprto ali nadzorovano bivanje, je inovativni pristop k ukinjanju dolgotrajne uporabe 

zavetišč. Temelji na principu »Najprej stanovanje!« (Končanje brezdomstva, 2010, str.9),« ki 

je poznan in preizkušen koncept tako v Evropi kot v ZDA. Predstavlja  politiko reševanja 

brezdomstva začenši s trajno in varno nastanitvijo. Pristop »Najprej stanovanje!« je v 

nasprotju z drugimi uveljavljenimi modeli reševanja brezdomstva (npr. modelom stopnic 

(staircase model) in modelom pomikanja po kontinuumu podpore), ki trajno in varno 

stanovanje razumejo šele kot posledico postopnega napredovanja posameznikov od zelo 

neavtonomnih k vse bolj avtonomnim oblikam nastanitve (Tainio in Fredrikson, 2009, v 

Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). Koncept najprej stanovanje temelji na pravicah 

posameznikov in vidi spodobno, trajno in stabilno nastanitev kot predpogoj za reševanje 

ostalih problemov brezdomcev  (npr. teţave v duševnem zdravju, razne zasvojenosti) 

(Končanje brezdomstva, 2010). Pristop sovpada s principi normalizacije saj  zahteva 

zagotovitev trajne in standardom določenega okolja kar se da  primerne nastanitve za 

dolgotrajno brezdomne. Poleg tega zahteva uveljavitev različnih stopenj strokovne podpore z 

namenom, da bi ljudje pridobljeno nastanitev tudi obdrţali, kar je bistven element tega 

pristopa (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). »Večina ljudi z izkušnjo dolgotrajne socialne 

izključenosti in brezdomstva pri ohranjanju trajne nastanitve namreč potrebuje strokovno 

pomoč in podporo. Govorimo lahko o različnih stopnjah te podpore, od podprte nastanitve 

prek intenzivne podpore do bivanja s stalno podporo (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012, str. 

98).« 

4.3.1.1 Prednosti koncepta »Najprej stanovanje!« 

Pomembne prednosti programa so povečanje nastanitvene stabilnosti ter splošnega 

zdravstvenega in socialnega poloţaja pri prej dolgotrajno brezdomnih. Pristop najprej 

stanovanje lahko tako ustavi učinek »vrtljivih vrat« (kroţenje ljudi z izkušnjo brezdomstva 

med različnimi oblikami parcialnih ponudb) (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). Poveča se 

tudi koriščenje rednih zdravstvenih in socialnih storitev, do katerih so ljudje upravičeni ter  

njihova ekonomska neodvisnost, najpogosteje zaradi dostopa do zaposlitve, ki ga stabilnejše 

bivanjske razmere lahko odprejo. Občutno se zmanjšajo tudi uporaba in s tem stroški različnih 

sluţb za nujno pomoč (Warnes, Crane in Coward, 2010, v Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). 

Govorimo lahko tudi o dobrobitih za skupnost na splošno, saj se zmanjša ali odpade mnogo 



 

36 

 

negativnih vidikov, kot je npr. spanje na ulici (Guerin, 2011, v Dekleva, Kozar, Razpotnik, 

2012). 

V Sloveniji je koncept »Najprej stanovanje!« začelo razvijati društvo Kralji ulice leta 2008. 

Začetek nove prakse in strokovne ideologije pa je označila mednarodna konferenca »Najprej 

stanovanje! Program nastanitvene podpore za brezdomne« (Kozar, 2008; Program 

nastanitvene podpore..., 2013). 

4.3.2 Projekt Kraljev Ulice kot primer dobre prakse  

»Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna 

humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra 

leta 2005. Zdruţuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki 

se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki 

brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doţivljajo (O društvu, 2014).« 

Društvo Kralji ulice izvaja številne programe in oblike podpore ter pomoči brezdomcem v 

Ljubljani in tudi v drugih krajih po Sloveniji. Prepoznavni so po izdajanju svojega časopisa, 

ki ga pomagajo oblikovati in kasneje prodajajo brezdomci. Poleg tega pod njihovim okriljem 

deluje  tudi  dnevni center, ki vključuje skupinsko,  individualno  in terensko delo.  V društvu 

KU poteka še vrsta drugih dejavnosti. Imajo dramske in športne skupine, univerzo pod 

zvezdami, program zaposlovanja uporabnikov (prek javnih del, usposabljanja na delovnem 

mestu in delovnega preizkusa), posredovalnico rabljenih predmetov ter nenazadnje projekt 

nastanitvene podpore za brezdomne (Dekleva in Razpotnik, 2009;  Kozar, 2008). Prav o 

slednjem je več napisanega  v pričujočem  poglavju. 

Projekt Razvijanje praktičnega modela in politike nastanitvene podpore (ang. Resettlement) 

brezdomnim ljudem v Sloveniji so v Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji 

ulice začeli izvajati v letu 2008, v okviru pilotskega projekta podprtega s strani  finančnega 

mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma (Kozar, 2008; Program nastanitvene 

podpore..., 2013). Od leta  2010 teče  projekt naprej »kot redni program, ki ga sofinancirajo 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Mestna občina Ljubljana ter Fundacija za 

financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Nastanitev-nastanitvena podpora za 

brezdomce, 2013).«  

Ta inovativen program, razvija za  Slovenski  prostor   povsem nove pristope dela na področju 

reševanja  nastanitvene problematike brezdomnih  in stanovanjsko ogroţenih posameznikov 
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in druţin. Omogoča prehodno ali trajno nastanjevanje stanovanjsko izključenih ter obenem 

deluje tudi preventivno v smeri  preprečevanja brezdomstva stanovanjsko ogroţene populacije  

(Program nastanitvene podpore..., 2013).  

Raziskave s področja brezdomstva ter vsakodnevni stiki in izkušnje društva KU z brezdomci 

kaţejo na to, da v Sloveniji obstaja nujna potreba po sistemskem razvoju celostnih programov 

nastanitvene podpore, ki bodo brezdomnim omogočali trajno in varno nastanitev kot osnovo 

za vključitev na ostala področja druţbenega ţivljenja (Kozar, 2008). 

Projekt celostne nastanitvene podpore za brezdomne poleg nastanitve vključuje še druge 

oblike podpore s strani strokovnih delavcev in delavk (podpora pri prilagajanju na novo 

nastanitveno situacijo, podpora pri zaposlovanju, urejanju dokumentov in urejanju 

zdravstvene situacije itd.) (Kozar in Jurančič Šribar, 2008). 

Poleg razvijanja  in uveljavljanja modela trajnejšega reševanja stanovanjske izključenosti je 

namen projekta tudi uveljaviti nov model sodelovanja med nevladno organizacijo (Kralji 

ulice) ter Javnim stanovanjskim skladom (MOL) (Nastanitev-nastanitvena podpora za 

brezdomce, 2013). Je primer dobre prakse povezovanja vladnega in nevladnega sektorja z 

namenom bolj celovite podpore uporabnikom. »Javni stanovanjski sklad bo zagotavljal 

nastanitvene oz. bivalne enote; strokovne delavke društva pa bodo v projekt vključenim 

stanovalcem zagotavljale terensko psihosocialno podporo, ki bo usmerjena v zmanjševanje 

tveganja izgube obstoječe nastanitve (Nastanitev-nastanitvena podpora za brezdomce, 2013).«  

4.3.2.1 Podrobnejši opis projekta nastanitvena podpora za brezdomce društva 

Kralji Ulice 

V okviru programa Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim se izvaja: 

• »osnovni program, ki obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih moţnosti – strokovno 

podprtih stanovanj ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v samostojno bivanje. Izvaja 

se v dveh oblikah: kot prehodni (18 mesecev vključenosti) in kot trajni program (namenjen 

uporabnikom s specifičnimi potrebami in osebnimi okoliščinami – posebno ranljive skupine). 

Društvo na prostem stanovanjskem trgu najame stanovanje, v katerem določeno obdobje 

bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve, se daljši čas aktivno 

vključujejo v ostale dejavnosti društva Kralji ulice ter ustrezajo ostalim pogojem za vključitev 

v program. Namen bivanja v podprtem stanovanju je, da si stanovalci v tem obdobju z 

ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo ţivljenjske razmere, v večji meri dosegajo 
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cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo 

oziroma bolj kakovostno obvladujejo svoje ţivljenje (Program nastanitvene podpore..., 2013, 

str. 152). 

• nespecifična terenska nastanitvena podpora, namenjena uporabnikom, ki potrebujejo 

podporo pri pridobitvi in ohranitvi ustrezne nastanitve, je usmerjena v preprečevanje izgube 

pridobljene nastanitve oz. brezdomstva ter krepitev kompetentnosti in avtonomije 

posameznika po načelu »pomoč za samopomoč«. Posamezniku se nudi  tudi  podporo pri 

vključevanju v lokalno skupnost, zagotavljanju večje dostopnosti pravic ter podporo pri 

vsakodnevnih opravilih in izzivih, ki jih sami iz različnih vzrokov teţje obvladujejo. Tako se 

prispeva k  dvigovanju njihove kvalitete bivanja in ţivljenja (Program nastanitvene podpore..., 

2013, Nastanitev-nastanitvena podpora za brezdomce, 2013). 

Osnovni cilji programa so: 

 omogočiti varno in dostojno (prehodno ali trajno)  nastanitev brezdomnim, postopno 

psihosocialno rehabilitacijo, nove priloţnosti in moţnosti za prekinitev brezdomstva; 

 razvijati novo bivalno obliko za brezdomne ter prispevati  k razvoju bolj raznovrstne 

nastanitvene in podporne ponudbe za brezdomne in stanovanjsko ogroţene; 

 omogočiti celostno strokovno individualizirano psihosocialno podporo izjemno socialno 

izključenim oz. ogroţenim; 

 povečevanje socialne povezanosti in solidarnosti ter ustvariti pogoje varne bivalne 

skupnosti, ki bo predstavljala  oporo v procesih (bivalnega) osamosvajanja; 

 omogočiti oz. olajšati vključevanje brezdomnih in socialno izključenih ljudi v ekonomski, 

socialni in zdravstveni sistem ter v širše druţbeno ţivljenje; 

 preprečevanje brezdomstva (dvig kakovosti bivanja, podpora pri ohranitvi nastanitve, 

pomoč za samopomoč); 

 osveščanje in informiranje javnosti ter odpiranje širše diskusije o stanovanjski 

izključenosti v Sloveniji.  

  preseganje parcialnosti reševanja večdimenzionalnega problema socialne izključenosti, in 

sicer z ustreznim povezovanjem, uskladitvijo in nadgraditvijo obstoječih ukrepov in 

programov (Nastanitev-nastanitvena podpora za brezdomce, 2013; Program nastanitvene 

podpore..., 2013). 

  



 

39 

 

»Strokovno spremljanje namestitvene podpore vključuje naslednje dejavnosti: 

 redna tedenska srečanja vseh stanovalcev s strokovnima delavcema, zadolţenima za 

stanovanje. Ti sestanki trajajo predvidoma nekaj ur in praviloma vključujejo pripravo 

skupnega obroka. Na sestanku se pregleda dogajanje v preteklem tednu, stanje financ 

in poravnavanje obveznosti, vzdrţevanje stanovanja, odnosi med sostanovalci itd...ter 

se ustrezno načrtuje prihodnje obdobje (teden); 

 redni stiki med posameznikom in njegovim ključnim delavcem, pri čemer bo osnovna 

pozornost namenjena doseganju ciljev iz posameznikovega  individualnega načrta; 

 krizne intervencije, ki vključujejo 24-urno dostopnost obeh strokovnih delavcev v 

kriznih situacijah, ki bodo okvirno v naprej opredeljene v pravilih stanovanja; 

 občasni obiski strokovnih delavcev v stanovanju, predvsem v zvezi z urejanjem kakih 

(ne-kriznih) zadev, ki so pač potrebne v zvezi s stanovanji in bivanjem v njih (Kozar, 

2008, str. 28).«  

4.3.2.2 Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih 

štirih letih delovanja 

Avtorji so analizirali razpoloţljive podatke o štiridesetih osebah, ki so kadarkoli v obdobju 

treh let in sedmih mesecev sodelovale v programih nastanitvene podpore pri društvu Kralji 

ulice. Evalvacija je vključevala mnenja strokovnih delavk programa  na  področju situacijskih 

in osebnostnih sprememb pri posameznih udeleţencih programa nastanitvene podpore 

(Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012). 

»Po mnenju ključnih delavk so bile opazne spremembe na slabše na vsakem od obeh 

ocenjevanih področij pri enem stanovalcu (a ni šlo za istega), stanje brez sprememb pa naj bi 

se kazalo pri malo več kot 20 % stanovalcih (pri čemer je le 6 od devetih stanovalcev dobilo 

na obeh področjih enako oceno, torej »brez sprememb«). Lahko bi tolmačili, da je – s 

predpostavko, da je namen programa doseganje pozitivnih sprememb – bil program po 

mnenju njegovih izvajalcev v 25 % primerov neuspešen. Seveda pa je legitimno in zelo 

realistično tudi tolmačenje, da je namen programa preprečevanje sprememb na slabše, ob 

čemer se zato program izkaţe kot manj neuspešen. Pri preostalih 3/4 stanovalcev so bile po 

mnenju izvajalcev programa doseţene spremembe na bolje, pri čemer v večji meri na 

področju situacijskih sprememb kot na področju osebnostnih sprememb (Dekleva, Kozar, 

Razpotnik, 2012, str.123).«  
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Sprememba na bolje ni bila samoumevna pri vseh udeleţencih programa, kot bi bilo mogoče 

pričakovati, kljub temu pa se je program do sedaj izkazal za preteţno uspešnega. »Če 

pogledamo v celoti, jih je po zapustitvi programa le šest odšlo na cesto (ali v zavetišča, skvote 

in druge nevarne oblike nastanitve), trije k staršem ali sorodnikom, trije v dom upokojencev, 

15 pa v samostojni najem. Če razumemo samostojni najem, odhod k sorodnikom ali v dom 

upokojencev kot pozitivne izhode, jih je tak pozitiven izhod doţivelo 90 % tistih, ki so 

program redno končali, 86 % tistih, ki so predčasno sami odšli, in le 40 % tistih, ki so bili 

izključeni. To govori o pozitivnih učinkih programa. (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012, str. 

127).« 

Evalvirani program izhaja iz načela »Najprej stanovanje!«, vendar je uspel zagotoviti le 

prehodno in začasno rešitev v sicer varovanem in razmeroma naklonjenem ali podpornem 

okolju, kar pa ne zadostuje zahtevam koncepta »Najprej stanovanje!«. Društvo KU je  torej 

ponudilo le pribliţek temu načelu, zaradi česar so tudi učinki lahko le pribliţek pričakovanim. 

Zares učinkovit in potreben bi bil sistem ponudbe poceni in dostopnih stanovanjskih enot, npr. 

v obliki današnjih bivalnih enot in neprofitnih stanovanj (Dekleva, Kozar, Razpotnik, 2012).  

4.4 Ustrezna  pomoč brezdomcem se izplača 

Ker je  v času gospodarske krize na razpolago vse manj sredstev je tudi pri  reševanju 

brezdomske problematike (poleg humanitarne usmerjenosti in koristi za posameznika)  

potrebno pogledati ekonomsko učinkovitost posameznega programa in tako prepričati 

sogovornike oz. sofinancerje, da so programi smiselni tudi v širšem druţbenem kontekstu 

(Krek in Belin, 2010).  

Kot ugotavlja Milan Krek je »za druţbo najdraţji tisti brezdomec, ki prebiva na cesti. Zanj 

daje druţba zelo veliko denarja, a so ti izdatki običajno razpršeni in mnogokrat slabo 

prepoznavni, ker se porazgubijo po številnih izdatkih kot plačilo za mnoge aktivnosti, ki so 

povezane z brezdomstvom. Posebej je potrebno poudariti nevidne dodatne izdatke za 

zdravljenje v bolnišnici, hrano v javnih kuhinjah, zaposlene v zatočiščih, vzdrţevanje 

zavetišča, sodišča in  zapore, itd (Krek in Belin, 2010, str. 154).« Denar, ki se ţe tako porablja 

za brezdomce, bi lahko preusmerili v učinkovitejše in bolj dolgoročno reševanje tega 

problema (npr. resettlement program). Izdatki se namreč praviloma zelo zmanjšajo, ko dobi 

brezdomec svoje bivališče oz. dom. Študije na tem področju so pokazale pomembno zniţanje 

stroškov za zapore, zdravstvene programe in programe za brezdomce saj se jim z urejenim 

bivalnim okoljem izboljša prehrana, zdravstveno stanje in nenazadnje tudi dostop do socialne 
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pomoči, zaposlovanja in izobraţevanja (Berry, Chamberlain, Dalton, Horn, Berman, 2003, v 

Krek in Belin, 2010). Nazorni prikaz tega je ameriška študija, v kateri so primerjali 

brezdomce med čakanjem na dodelitev skromnega bivalnega prostora in tiste, ki so v takem 

prostoru ţe ţiveli. Ugotovili so , da se je druţbeni strošek iz 4.006 dolarjev, v času čakanja na 

stanovanje, zniţal na 1.492 dolarjev v prvih šestih mesecih po dodelitvi stanovanja, ter 

dodatno na 988 dolarjev, po enem letu za vsakega nekdanjega brezdomca (Larimer ME idr., v 

Krek in Belin, 2010).  

Največji strošek druţbe je prav nepomoč brezdomcem (Krek in Belin, 2010). Eden od 

intervjuvanih strokovnih delavcev na področju brezdomstva v raziskavi  magistrske naloge 

Klavdije Hofler je izračunal, »da je zavetišče desetkrat cenejše od zapora in še veliko cenejše 

od bolnice (Hofler, 2012, str. 89).« Še dodatno zmanjšanje stroškov pa bi prinesla pravočasno 

prepoznavanje problema  in preventivna  obravnava in iskanje celostnih rešitev (prav tam).  
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5. RAZISKOVALNI  DEL 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
Brezdomstvo je kompleksen druţbeni pojav, ki tudi v Sloveniji pridobiva na obsegu. Vidikov 

brezdomstva je veliko. Povezani pa so tako z druţbenimi kot z  individualnimi dejavniki, kot 

je revščina, brezposelnost, pomanjkanje socialnih mreţ in drugih virov,  razne odvisnosti, 

zlorabe, duševne in fizične teţave itd. To so po eni strani vzroki za brezdomstvo, po drugi 

strani pa značilnosti brezdomske populacije, ki se pri različnih posameznikih različno 

prepletajo. Skupno vsem  pa je odsotnost primernega bivališča oziroma doma v pravem 

pomenu besede. Prav ta vidik ţelim  izpostaviti v moji diplomski nalogi.   

5.1.1 Namen oziroma  cilji raziskave  

V empiričnem delu je moj namen raziskati oblike reševanja brezdomske problematike v Novi 

Gorici z vidika zagotavljanja ustreznih nastanitev oz. oblikovanja nastanitvene podpore za 

brezdomce.  Poskušala sem ugotoviti, kakšna je situacija glede brezdomstva v Novi Gorici, 

kako se z njo soočajo različni akterji, ali sploh obstaja kakšen program za reševanje 

stanovanjskih stisk brezdomcev, kako akterji med seboj sodelujejo ter kakšni so njihovi načrti 

za prihodnost.  

5.1.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšne so značilnosti brezdomske populacije in njihove situacije v Novi Gorici?  

2. Kakšne so obstoječe strategije in programi za reševanje situacije brezdomcev v Novi 

Gorici?  

3. Kakšne so konkretne rešitve pri iskanju ustrezne nastanitve in zagotavljanju 

nastanitvene podpore za brezdomne? S kakšnimi omejitvami oz. preprekami  se akterji 

srečujejo pri iskanju teh rešitev? 

4. Ali na področju brezdomstva obstaja sodelovanje med različnimi akterji pomoči in 

kako poteka? 

5. Kako se brezdomci odzivajo na obstoječe oblike pomoči in kakšne oblike nastanitve in 

podpore  bi potrebovali oz. ţeleli? 

6. Kako se po mnenju in izkušnjah intervjuvancev na brezdomce odzivajo ostali 

Novogoričani? 

7. Kakšni so načrti in ideje intervjuvancev za reševanje nastanitvene problematike 

brezdomcev v prihodnje? 
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5.2 Metodologija  

5.2.1 Raziskovalna metoda  

Raziskovalna metoda v pričujočem diplomskem delu je deskriptivna. Vključuje namreč 

študijo in analizo obstoječe literature, v raziskovalnem delu pa pregled in opis načinov 

reševanja nastanitvenega vprašanja brezdomcev v Novi Gorici s strani različnih akterjev. Za 

raziskavo sem uporabila kvalitativno metodo, ki zajema izvedbo polstrukturiranih intervjujev. 

5.2.2 Vzorec 

Moj vzorec je majhen in namenski. V vzorec sem zajela  po enega predstavnika oz. 

predstavnico petih  različnih organizacij/institucij, ki se ukvarjajo s problematiko brezdomstva 

v Novi Gorici. Te so;  Center za socialno delo Nova Gorica, Oddelek za druţbene dejavnosti 

Mestne občine Nova Gorica, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Društvo 

prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog 

zdruţenja ŠENT.  Na ta način sem ţelela pridobiti vpogled v različne vidike dela z brezdomci 

oziroma moţnosti zagotavljanja nastanitvene podpore zanje.    

5.2.3 Opis instrumenta  in pripomočkov za zbiranje podatkov 

Podatke sem  zbirala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Kot pripomoček za izvedbo 

intervjujev mi je sluţil predhodno pripravljen sklop vprašanj (priloga 1). Vprašanja sem 

sestavila sama, glede na namen  raziskave ter na podlagi znanja, ki sem si ga pridobila prek 

prebrane literature. Med izvedbo intervjujev sem pripravljena vprašanja prilagodila področju 

in načinu dela posameznega sogovornika ter poteku najinega pogovora. Ker sem ţelela, da 

pogovor teče čim bolj spontano in odprto, so mi vprašanja sluţila zgolj za usmeritev. V 

pomoč mi je bila tudi beleţka, kamor sem  sproti zapisovala opombe.  Z njo sem si pomagala  

predvsem pri obisku Oddelka za druţbene dejavnosti MONG, saj sogovornica ni ţelela, da 

pogovor snemam. Ostale štiri intervjuje sem, s soglasjem sogovornikov, posnela s snemalno 

napravo.  

5.2.4 Potek zbiranja podatkov 

Najprej sem si pripravila seznam okvirnih vprašanj, da sem  laţje opredelila področja, ki so 

me zanimala. Nato sem na svetovnem spletu poiskala kontakte predstavnikov vseh petih 

akterjev in stopila z njimi v stik prek elektronske pošte ali telefona. Imela sem srečo, saj so 

bili vsi pripravljeni sodelovati  in z menoj opraviti intervju. Tako sem se s posamezniki 

dogovorila za datum in uro srečanja. Nekatere organizacije sem obiskala samo enkrat in takoj 
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izvedla intervju (MONG, JSS MONG, Društvo prostovoljcev VZD), z nekaterimi pa sem se 

najprej dogovorila za neformalno srečanje in intervju opravila kasneje (CSD, DC ŠENT). 

Sogovornikom sem zagotovila anonimnost in varovanje podatkov njihovih uporabnikov. 

Prepisane intervjuje sem jim tudi poslala v odobritev in moţnost popravkov. Moram reči, da 

so bili predstavniki vseh organizacij /institucij zelo odprti in pripravljeni na sodelovanje. Prek 

Društva prostovoljcev VZD sem tudi začela deliti hrano brezdomcem in tako prišla v 

neposreden stik z uporabniki (brezdomci). Konkretna izkušnja iz prve roke je še poglobila 

moje razumevanje situacije v Novi Gorici. 

V raziskovalni del  sem poleg intervjujev vključila nekatere podatke iz  raziskave Socialni 

status brezdomcev, ki jo je Društva prostovoljcev VZD opravilo leta 2012. Sluţila mi je pri 

oblikovanju bolj celostne slike situacije v Novi Gorici.  

5.2.5 Postopek obdelave podatkov  

Dobljene intervjuje sem najprej kolikor je mogoče dosledno  pretipkala, da sem ohranila čim 

bolj avtentično verzijo pogovora. Nato sem določila (podčrtala) kodirne enote, torej dele 

besedila, ki so vključevali zame pomembne informacije. Sledila je faza kodiranja tako, da sem 

iz pomembnih delov izluščila bistvo v obliki kod 1. in 2. reda. Kode 1. reda so še vedno ostale  

precej opisne, raznolike  in neposredno vezane na posamezne dele intervjujev, kode 2. reda pa 

sem oblikovala tako, da je bilo njihovo število manjše in so bile enotne za vse intervjuje. Vseh 

kod drugega reda je 43  in so v veliki večini zastopane v vseh petih intervjujih.  

Vsebinsko sorodne kode 2. Reda sem povezala v širše enote – kategorije. Uporabila sem 

induktivni pristop v kombinaciji z deduktivnim, saj sem  kode 1. in 2. reda določila glede na 

vsebino pridobljenega gradiva, slednje  pa sem zdruţila v predhodno določene kategorije, 

povezane s temami, ki sem jih  ţelela analizirati prek intervjujev. Spodnja tabela prikazuje 

zdruţitev  kod 2. reda v skupno  6 kategorij. 

  



 

45 

 

Tabela 3: Kode 2. reda v povezavi z kategorijami 

Kode 2. reda KATEGORIJE 

Ocena št. brezdomcev v NG; Ocena starosti brezdomcev v 

NG; Skrito brezdomstvo; Naraščanje revščine, 

brezposelnosti; Naraščanje št. brezdomcev; Brezdomci iz 

drugih krajev; Zbiranje brezdomcev v NG; Počasen proces 

spreminjanja; Vzroki za BD; Občutek lastne vrednosti; 

Vplivi, posledice odvisnosti; Brezdomstvo skozi čas  

Značilnosti BD populacije v NG  

Opredelitve BD v NG; Omejitve; Odsotnost programov za 

reševanje BD v NG; Začasna prenočišča; Oblike denarnih 

pomoči; Razdeljevanje hrane; Drugi načini reševanja BD; 

Urejanje »statusa«;
7
 Odzivnost akterjev; Načelo majhnih 

korakov; + odnos in podpora; Ustrezna pomoč;  DC ŠENT; 

Potrebna vztrajnost; Prepoznavanje problema; Financiranje 

programov 

Reševanje brezdomske  problematike 

v Novi Gorici 

Sodelovanje med akterji Sodelovanje med akterji  

Ločevanje-brezdomci : uporabniki drog (da, ne); Negativni 

odnos druţbe do brezdomcev; Pozitivni odzivi; Mi:Oni; 

Pomanjkanje sočutja 

Odzivi druţbe, okolja  

Odziv brezdomcev na ponujeno pomoč, rešitve; Ocena 

potrebe po nastanitveni podpori; Samoaktivnost brezdomcev; 

Osnovne potrebe brezdomcev   

Ţelje in  potrebe  brezdomcev 

Projekt zavetišče za brezdomce ; Ideja-dnevni center; Upanje 

za prihodnost; Moţne rešitve, predlogi; Delo s širšo 

populacijo 

Načrti, ideje za prihodnost 

 

Na koncu sem sestavila kratke povzetke posameznih intervjujev, nato pa sem naredila še 

nekakšen pregled dobljenih informacij.  Podatke iz različnih intervjujev sem namreč povezala 

in analizirala po posameznih sklopih (raziskovalnih vprašanjih) in tako dobila bolj jasno sliko 

                                                 
7
 Izraz sem si sposodila iz terminologije delavca centra za socialno delo (oseba V). V tem primeru  urejen status 

pomeni imeti urejene osnovne zadeve (zdravstveno zavarovanje, stalno bivališče,morebitne socialne pomoči ....). 
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situacije. Dobljene ugotovitve sem poskusila povezati tudi z literaturo in oblikovati zaključke. 

Kot vire podatkov in pomoč pri nadaljnji interpretaciji  sem uporabila tudi svoje izkušnje z 

brezdomci med opravljanjem prostovoljnega dela (razdeljevanje hrane), ugotovitve (ţe 

omenjene) raziskave ter druga gradiva pridobljenega prek Društva prostovoljcev VZD. Kaj 

sem ugotovila je predstavljeno v naslednjem poglavju.  

5.3 Rezultati in interpretacija 

5.3.1 Kratka predstavitev posameznih intervjujev in sogovornikov 

Pri iskanju primernih kandidatov za intervju sem si najprej napisala nazive institucij in 

organizacij, za katere sem vedela, da se tako ali drugače ukvarjajo z vprašanjem brezdomstva 

v Novi Gorici. Katere so te institucije, kako sem z njimi prišla v stik ter  katera so (po mojem 

mnenju) njihova glavna sporočila, sem na kratko opisala v nadaljevanju.  

Intervju s strokovno vodjo (univ. dipl. soc. ped.)  programa Dnevnega centra  za 

uporabnike prepovedanih drog zdruţenja ŠENT Nova Gorica (oseba M )
8
 

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog je bil prva organizacija s katero sem prišla v 

stik na samem začetku, ko sem še snovala idejo za temo diplomskega dela. Prav strokovni 

vodji programa se moram zahvaliti za končno opredelitev teme s katero se ukvarjam v 

pričujočem delu. Na DC ŠENT sem najprej opravila nekakšen neformalni uvodni pogovor, 

kjer sva s strokovno vodjo diskutirali o vprašanju brezdomstva v Novi Gorici in o tem, kako 

zanje v bistvu ni nobenega  konkretnega programa,  niti nekega pregleda moţnosti za 

reševanje nastanitvene problematike tega segmenta prebivalstva. DC ŠENT je namreč edini 

prostor, kamor se brezdomci lahko zatečejo čez dan in kjer lahko poskrbijo za svoje osnovne 

potrebe (pranje oblačil, kuhanje, počitek na toplem,…). Čeprav je dnevni center v prvi vrsti 

namenjen uporabnikom prepovedanih drog, to seveda ni pogoj za obisk. Tudi drugi 

sogovorniki so DC ŠENT omenjali kot praktično edino, čeprav zgolj posredno in nikakor ne 

celostno, rešitev na področju brezdomstva v Novi Gorici.  

Iz samega intervjuja bi na tem mestu izpostavila dve stvari. Kot prvo potrebo po intimi in 

zasebnem prostoru, ki je po mnenju sogovornice ena glavnih nepotešenih potreb ljudi brez 

doma. Kot drugo pa predlog sogovornice glede tega, kako se lotiti reševanja nastanitvenega 

vprašanja brezdomcev. Najprej je, po njenem mnenju,  pravzaprav potrebno definirati kakšne 

                                                 
8
 Oznake oseb sem navedla zaradi laţjega pregleda oz. orientacije v nadaljevanju. S  črkami, uporabljenimi za 

označbo posamezne intervjuvane osebe, sem namreč označila tudi izseke iz intervjujev v interpretaciji po 

področjih (str. 49). 
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so značilnosti brezdomske populacije pri nas, kakšne so njihove potrebe, kakšne oblike 

nastanitve bi pokrile te potrebe, ali bi bilo smiselno oblikovati več različnih nastanitvenih 

programov, v kolikšni meri bi bili posamezni programi sploh realno izvedljivi itd. Šele nato bi 

se lahko lotili iskanja sredstev in primernega prostora.  

Intervju s predstavnico (univ. dipl. RP, spec. ZDT) Društva prostovoljcev VZD (oseba A) 

Društvo prostovoljcev VZD deluje v Ljubljani ţe več kot 18 let, v Novi Gorici pa na področju 

brezdomstva deluje od leta 2011 (Zapisnik..., 2013)  in je pravzaprav edina organizacija, ki se 

ukvarja neposredno z brezdomci na območju Nove Gorice. Tudi z njimi sem stopila v stik 

prek elektronske pošte in se domenila za intervju na Mirenskem gradu (sedeţ organizacije). 

Izvedela sem, da imajo, poleg deljenja toplih večerji čez teden, na gradu tudi t.i. resettlement 

program (od leta 2009). Dva brezdomca pri njih ţivita, štiri do šest pa se jih vozi iz Ljubljane 

in čez teden ostaja pri njih. Vključujejo se v skupnostno ţivljenje, pomagajo pri delu ter na 

splošno gradijo odnos in socialni kapital. Kot razlog, zakaj prihajajo k njim brezdomci iz 

Ljubljane in ne iz Nove Gorice, je sogovornica navedla, da je v Ljubljani ţe zgrajena mreţa 

(tam imajo dnevni center in zavetišče) oz. dovolj zaupanja, da so brezdomci pripravljeni 

sodelovati v tovrstnem projektu, medtem ko so v Novi Gorici šele na začetku poti. Brez 

trdnega, pozitivnega odnosa in zaupanja se, po mnenju sogovornice, teţko kakorkoli ukrepa. 

Društvo prostovoljcev VZD prav zaradi tega  zagovarja in upošteva načelo  postopnosti oz. 

majhnih korakov.  Da se zgradi odnos in zaupanje, je namreč potreben čas. Poleg tega se člani 

društva, pri delu z  brezdomci trudijo  krepiti občutek njihove lastne vrednosti. Brez 

človekovega dostojanstva in občutka vrednosti namreč katerikoli posameznik teţko sprejme 

pomoč ali spremeni svoj način ţivljenja na bolje.   

Intervju z  direktorico (mag. prav. in manag. neprem.)  JSS MONG (oseba T ) 

Na Javni stanovanjski sklad MONG sem najprej naslovila elektronsko pošto s predstavitvijo 

ideje mojega diplomskega dela in prošnjo za kakšno koli informacijo v zvezi z brezdomci v 

Novi Gorici in njihovimi nastanitvenimi moţnostmi. Direktorica stanovanjskega sklada se je 

hitro odzvala s povabilom na razgovor. Dogovorili sva se za datum in uro intervjuja. Z 

obiskom JSS MONG sem ţelela izvedeti več o sistemski ureditvi oz. delovanju javnega 

sektorja na področju reševanja brezdomstva v Novi Gorici, o bivalnih enotah in drugih 

obstoječih rešitvah stanovanjskih stisk ter morebitnih načrtih za prihodnost.  

Moram reči, da je bil intervju precej izčrpen. Povzamem lahko, da v Novi Gorici  še nimamo 

bivalnih enot niti enotne strategije reševanja brezdomstva. Sem pa začutila pripravljenost s 
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strani JSS MONG, da bi se situacija izboljšala. JSS je pripravljen sodelovati z drugimi akterji 

pri iskanju rešitve in po svojih močeh prispevati prostore. Prav iskanje  primernega prostora  

je precejšen izziv in ovira pri reševanju brezdomstva v Novi Gorici. Še najraje bi JSS dal 

morebitna razpoloţljiva stanovanja v najem določeni organizaciji, ki se ukvarja z 

brezdomstvom. Ta bi nato poskrbela za primernost najemnikov, plačilo najemnin in 

nastanitveno podporo svojim uporabnikom. Sogovornici se zdi zelo dober zgled projekt 

nastanitvene podpore Kraljev Ulice.  

Intervju s predstavnico oddelka za druţbene dejavnosti MONG (oseba N ) 

Na oddelku za druţbene dejavnosti sem se oglasila po intervjuju na JSS MONG. Oboje je 

namreč v občinski stavbi. Še pred tem, sem tudi na ta oddelek naslovila prošnjo po 

informacijah s področja brezdomstva, tako da so, ko sem se predstavila, ţe vedeli, kaj me 

zanima. Predstavnica oddelka sicer ni ţelela, da se pogovor snema, vseeno pa sem si uspela 

zabeleţiti kar nekaj uporabnih informacij. Med drugim sem izvedela, da je bil zadnji projekt 

(zavetišče za brezdomce) zasnovan leta 2011. Projekt naj bi se ustavil zaradi nasprotovanja 

občanov
9
. Po mnenju sogovornice je glavni problem pri reševanju brezdomstva v pomankanju 

sredstev in primernih prostorov  za nastanitev brezdomcev. Povedala je, da so občine pri 

reševanju brezdomstva prepuščene same sebi, saj v Sloveniji nimamo enotnega drţavnega 

programa, za reševanje te problematike. Občine so glede na veljavno delitev pristojnosti med 

nacionalno in lokalno ravnjo  tudi uradno nosilke stanovanjske oskrbe za svoje občane in 

občanke (Hegler, 2013). 

Intervju s socialnim delavcem CSD, ki je zadolţen za brezdomce v Novi Gorici (oseba V) 

Tudi na CSD sem se odpravila po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte. Najprej sva s 

sogovornikom imela uvoden pogovor, kasneje pa sem posnela še intervju. Tudi sogovornik s  

centra je pokazal  pripravljenost za razrešitev situacije brezdomcev v Novi Gorici. CSD je ţe 

veliko naredil na področju urejanja t.i. formalnega socialnega statusa posameznikov 

(zdravstveno zavarovanje, prijava stalnega bivališča, denarna socialna pomoč, razne 

subvencije itd.), prav tako pa neprestano opozarjajo javnost na obstoj problema brezdomstva 

v Novi Gorici. Z brezdomstvom se CSD v Novi Gorici ukvarja ţe več kot 12 let. Po svojih 

najboljših močeh pomagajo reševati individualne primere deloţacij, brezdomstva, revščine 

itd. V smislu neke sistematične rešitve in oblikovanja nastanitvene podpore  pa konkretnih 

načrtov ali rešitev še ni. V preteklosti so sicer ţe bile ideje (npr. za odprtje zavetišča) ampak 

                                                 
9
 Več o tem v nadaljevanju. 
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ni prišlo do realizacije. Predstavnik CSD verjame, da je ključ uspešne pomoči v vzpostavitvi 

pristnega odnosa do sočloveka, zaupanju  in iskreni ţelji po rešitvi situacije (z obeh strani).  

Prav tako je mnenja, da lahko aktivacija posameznika in občutek koristnosti veliko pripomore 

k izboljšanju njegovega poloţaja. Pomembno se mu zdi tudi komplementarno sodelovanje 

med različnimi organizacijami, še posebno v zadnjem času. Opaţa namreč porast revščine, 

brezposelnosti in  skritega brezdomstva, tudi na račun t.i. gospodarske krize v zadnjih letih.    

5.3.2 Interpretacija in ugotovitve po posameznih področjih  

Kot sem ţe omenila, sem interpretacijo intervjujev izpeljala tako, da sem povzela in povezala 

posamezne misli oz. ugotovitve iz različnih intervjujev v šest sklopov, ki se navezujejo na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Nekatera od teh  šestih področij sem zaradi boljše 

preglednosti razdelila še  na podpodročja. 

V interpretacijo sem vključila tudi ugotovitve  iz poročila o raziskavi Socialni status 

brezdomcev  Društva prostovoljcev VZD ter informacije pridobljene iz zapisnika srečanja 

koordinacijske skupine za področje brezdomstva Slovenije, ki je  poteklo 7.3.2013 na  

Mirenskem Gradu. Tema srečanja je bila prav obravnava brezdomske problematike v Novi 

Gorici.  Prav tako sem v interpretacijo vključila nekatere vire uporabljene ţe v teoretičnem 

delu. Z omenjenim gradivom sem ţelela podkrepiti ugotovitve, ki sem jih povzela iz 

posameznih intervjujev in narediti bolj celosten pregled nad situacijo v povezavi z 

brezdomstvom Novi Gorici.  

Vsaka od spodnjih točk predstavlja eno od področji in odgovor na  ustrezno raziskovalno 

vprašanje. Citati iz intervjujev so natipkani v leţeči pisavi in označeni s črko, ki ustreza 

oznaki posameznega sogovornika.  

5.3.2.1 Značilnosti brezdomcev in brezdomske  problematike v Novi Gorici   

RV: Kakšne so značilnosti brezdomske populacije in njihove situacije v Novi Gorici?  

NEKAJ OSNOVNIH ZNAČILNOSTI BREZDOMSKE POPULACIJE 

Na srečanju koordinacijske skupine za področje brezdomstva Slovenije so predstavnice 

Društva prostovoljcev VZD poročale, da je bil njihov prvi vtis ob stiku z brezdomci v Novi 

Gorici, da gre tu za drugačno situacijo kot v Ljubljani. Večina teh, ki se zadrţujejo na ulicah 

Nove Gorice,  ima zasilno streho nad glavo. Zelo močen je vpliv  »igralniške miselnosti
10

«; 

                                                 
10

 Igralništvo ima v Novi Gorici precejšen vpliv in je ena redkih gospodarskih dejavnosti , ki se je obdrţala tudi v 

času recesije. 
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hitra sreča, hiter in lahek zasluţek. Pozna se tudi vpliv Italije in dela na črno za razmeroma 

dobro plačilo. Pri svojem delu z uporabniki se tako člani društva srečujejo s problemom, da si 

brezdomci v bistvu ne ţelijo dela (Zapisnik..., 2013). Podoben občutek sem pri stiku z 

novogoriškimi brezdomci dobila tudi sama. 

V  raziskavo Društva prostovoljcev VZD o problematiki brezdomstva v Novi Gorici (Socialni 

status brezdomcev) je bilo vključenih 16 uporabnikov storitve »razdeljevanje toplih obrokov«,  

kar predstavlja 30% populacije brezdomcev, ki jo je društvo beleţilo v letu 2012.  Podobno 

številko sem dobila tudi v intervjuju s predstavnico društva (A:.. mi imamo zabeleţeno, da je 

prišlo k nam ţe čez 60 ljudi, različnih,...če ne takih, ki redno prihajajo, je 26 ali tam recimo 

do 30). Strokovna vodja programa DC ŠENT pa je povedala: » povprečno na mesec jih pride 

55. Na leto jih pride 120, 130 različnih. Skoz različna leta jih je še več
11

. »Po ocenah CSD-ja 

je bilo v letu 2012 40 takih, ki ţivijo v neprimernih prostorih,« mi je zaupala predstavnica 

Oddelka za druţbene dejavnosti MONG. Tako lahko rečem, da podatki iz raziskave Društva 

prostovoljcev VZD ( kljub majhnemu numerusu) vsaj okvirno nakazujejo značilnosti 

brezdomske populacije v Novi Gorici. 

Rezultati raziskave so pokazali, da gre večinoma za samske oz. ločene moške, v starosti med 

31 in 60 let (A: ..tam povprečna starost je 35, 40 let...). Večina ima Slovensko drţavljanstvo 

in končano niţjo izobrazbo (poklicno šolo) ter urejen socialni status (osnovno, dodatno 

zavarovanje, prijavljeno stalno prebivališče, osebno izkaznico in denarno socialno pomoč). 

Več kot polovica anketiranih uporabnikov ima otroke, med njimi je največ takih, ki imajo 

otroke starejše od 18 let. Vsi so ţe bili v uradnem delovnem razmerju, delovne dobe pa ima 

večina 5 let ali več (Socialni status…, 2012;  Zapisnik..., 2013).  

KJE SE ZBIRAJO IN PRENOČUJEJO NOVOGORIŠKI BREZDOMCI ? 

Po večini ţivijo v bolj ali manj negotovem bivališču; v samskem domu (6 oz.43 %), pri 

starših (3 oz. 21 %) ali v svojem stanovanju (2 oz.14 %). Po en anketiranec (7 %) ţivi na ulici, 

v zapuščeni stavbi oz. v hčerkinem stanovanju
12

. Kljub temu jih je kar polovica v tridesetih 

dneh pred anketiranjem vsaj eno noč prespala zunaj ali v zapuščeni stavbi. Dva med njimi sta 

na ta način v mesecu pred raziskavo preţivela od 26 do 30 noči (Socialni status…, 2012). 

                                                 
11

 Ker gre za Dnevni center  za uporabnike prepovedanih drog , ni nujno,  so vsi dejansko brezdomni, večina pa 

ţivi v neurejenih stanovanjskih razmerah. 
12

 Dva anketiranca na vprašanje nista odgovorila. 
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»Brezdomci si ponoči najdejo različne oblike nastanitev (zabojniki, bivalne prikolice, stare in 

zapuščene hiše, koče, kleti, stopnišča stanovanjskih blokov), podnevi pa se gibljejo predvsem 

v središču mesta ali parkih, v bliţini trgovin, ţelezniške postaje, kjer je pretok ljudi večji 

(Hofler, 2012, str. 38).« Novogoriški brezdomci niso nobena izjema. Tisti, ki nimajo 

prenočišča, si pač morajo nekje najti zavetje ( M: … večina jih je tle po blokih, al pa po halah 

tam pri ţelezniški postaji, kjer so tiste zapuščene stavbe.). Podnevi pa se zadrţujejo predvsem 

v centru Nove Gorice, saj so tudi oni radi v stiku z ljudmi (M: … zbirajo v parku oziroma tam 

za Trgovsko hišo,
13

 da so malo med ljudmi in niso tako izključeni...Ker tudi oni bi bili radi 

vključeni; A: …itak rinejo tja kjer se nekaj dogaja.). Poleg tega pa imajo v centru mesta več 

moţnosti »zasluţka« (V: Brezdomec bo vedno tam, kjer ima moţnost zasluţka,…). Tako se v 

Novi Gorici zbirajo tudi brezdomci z okoliških krajev (T: Problem je tudi, ker je tu več občin, 

Miren, Brda,...vsi brezdomci pa se zbirajo v Novi Gorici...; A: …ja, nekaj je domačinov, prav 

iz Nove Gorice...pol so pa tej iz okoliških krajev; Opatje selo, Bovec, Ajdovščina, Vrtojba, 

Renče, Miren...).  

Podatek, da je med tistimi, ki hodijo na tople večerje, malo t.i. cestnih brezdomcev,  kaţe na 

obstoj skritega brezdomstva. Ta problem opaţajo tudi intervjuvanci (T: …2012, jih je bilo 10 

prav na cesti, brezdomcev. Koliko je ostalih, ki imajo sicer prostor, a ţivijo v neurejenih 

razmerah je teţko reč. Tudi druţini, ki ima teţave, se npr. zagotovi bivanje v ţelezničarskem 

domu, čeprav to niso brezdomci v oţjem pomenu besede; A:...ogromno je skritega 

brezdomstva, to so ljudje, ki so na robu druţbe. Ima sicer socialno pomoč ali pa ima neko 

pokojnino ali pa ţivi v samskem domu, ma teţko je reči, da je to dom....). 

PRIPISOVANJE VZROKOV ZA BREZDOMSTVO 

»Omenili smo ţe, da so stanovanjske stiske in brezdomstvo posledica spleta okoliščin: na eni 

strani individualnih odločitev in značilnosti prizadetih posameznikov, na drugi strani 

druţbenih okoliščin, ki določajo spekter njegovih opcij. Gre za prepletanje mikro ravni, ki 

zadeva posameznika, in makro ravni, ki zadeva druţbene strukture, na katere posameznik sam 

ne more vplivati (Mandič, 1999, str. 19).«  Moj sogovornik s CSD-ja je situacijo lepo opisal 

takole: »...Pri nas, na splošno, ne samo na Goriškem, je revščina, je ekonomska kriza,... je 

tudi kriza vrednot in tuki začnemo odpirat, lahko rečem, eno Pandorino skrinjico, eno zelo 

široko področje...lahko diskutirava ne vem koliko časa, ker je veliko teh vzrokov zakaj pride 

do brezdomstva, ker so stvari večkrat zelo prepletene med seboj.… nekateri gledajo skozi 
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teorijo izbire, ampak mislim da tukaj ni samo njegova osebna odločitev. Tukaj  je veliko  enih 

dejavnikov zakaj se nekdo odloči za brezdomstvo. To ni kar tako kot odločitev, da grem na 

sladoled….Ţivljenje te samo pripelje do neke točke...« »Zastonj je spraševati po osebni izbiri 

za brezdomstvo nekoga, ki sveta drugih moţnosti (izobraţevalnih, zaposlitvenih, socialnih, 

kulturnih) v svojem ţivljenju ne le da ni izbral, pač pa ga tudi ni nikoli poznal, vanj nikoli ni 

vstopil (Razpotnik in Dekleva, 2007, str.7).« Namesto da ţe  apriori pripisujemo krivdo 

posamezniku, ga lahko vsaj najprej vprašamo po njegovi ţivljenjski zgodbi (A: Ja, je len. To 

je dejstvo. Sam zakaj je on len? Kako je do tega prišlo? Tu je pa zdej cela zgodba zadaj. In 

zdej razumet te procese, da lahko tudi te ljudi razumemo in jim na pravi način pomagamo.).  

ZASVOJENOST IN OBČUTEK LASTNE (NE)VREDNOSTI 

Pereč problem, ki se pojavlja tudi med brezdomnimi v Novi Gorici je zasvojenost z 

alkoholom in drugimi substancami. Skoraj vsi anketiranci v raziskavi društva VZD (15 od 16) 

so ţe uţivali alkohol, med njimi jih je 7 takih, ki ga uţiva vsak dan. Tudi druge droge uţiva 

kar polovica anketirancev, po večini vsakodnevno. Nekaj več kot polovica jih je ţe bila 

obravnavana v programu za zdravljenje odvisnosti.  Kljub temu le 6 anketirancev (38 %) 

meni, da imajo teţave z zasvojenostjo (Socialni status…, 2012). 

Na podlagi študije in dolgoletnih izkušenj je Društvo prostovoljcev VZD prišlo do spoznanja, da 

so v osnovi vse zasvojenosti in vsak razpad osebnosti povezani z neuspešnostjo pri iskanju 

potešitve temeljne človeške potrebe po sprejetosti in domu (Stegne, 2010), zato ni čudno, da je 

zloraba različnih substanc tako prisotna prav med brezdomsko populacijo. Z intervjuvanko iz 

društva sva precej govorili tudi o vplivih in posledicah odvisnosti oz. o tem, kako droga 

človeka načne tako telesno kot duševno in duhovno (A: Te nekako razčloveči, ti uniči 

dostojanstvo...Dejansko je to človekov propad v tem najglobljem smislu. Vrnit njemu neko 

dostojanstvo, neko vero je teţko. Res droga je eno tako zlo, ki te uniči moralno...Si sposoben 

tako groznih stvari. In potem, tudi če prenehaš, je vprašanje kako boš vse to nosil in se soočil 

z dejanji... Brez vere, da ti je odpuščeno, da lahko začneš znova, ne gre. … da začneš verjet, 

da si v redu in se lahko imaš rad, rabiš ogromno enega dela na sebi.  Ti to dovolj, da bom z 

drogo nehal in potem sem čist. Je še tolk enega dela, da človek pol tudi vztraja in verjame, da 

lahko ţivi naprej…). Zloraba opojnih substance in brezdomstvo nasploh, močno načne 

človekovo samopodobo in vero vase (A: Tej ljudje nimajo vere, al pa nimajo cene, občutka 

vrednosti o sebi..., in zdej vrnit človeku to ceno, to dostojanstvo, je spet proces...; M: Če kdo, 

pol mi vemo kako je to teţko. Vzdrţevat nek red in sploh ta občutek, da si vreden imeti lepo 

okrog sebe. Ne gre to kar tako, ne moreš kar zamenjat.). Nekdo lahko zaradi zapada v 
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odvisnost izgubi vse, vključno z domom, nekomu drugemu pa je beg v svet omame edini 

izhod, ki ga vidi iz brezdomskega načina ţivljenja. Na tem mestu se tako ponovno poraja 

vprašanje iz teoretičnega dela, kaj je tu vzrok in kaj posledica brezdomstva.  

NARAŠČANJE BREZDOMSTVA, REVŠČINE IN BREZPOSELNOSTI 

Kljub raznim strategijam, ukrepom in mehanizmom za omejitev in odpravo brezdomstva in 

drugih socialno-ekonomskih stisk prebivalcev Slovenije, so sogovorniki potrdili, da število 

brezdomcev narašča (V: …osebno opaţam, da številka teh ljudi narašča.  Tudi št. tistih, ki 

nikoli ne pridejo po pomoč k nam, ampak nekako vem da so,...in zmeraj teţje bo ljudem 

pomagati...; A: Ker dejstvo je, da bo tega zmeraj več, ne zmeraj manj…). Na CSD 

ugotavljajo, da je tudi na splošno vedno več ljudi revnih in brezposelnih, tudi mladih (V:  Ker 

vedno več ljudi je lačnih in to je nedopustno. Revščino recimo občuti tudi dosti 

upokojencev...še posebno tisti z minimalno pokojnino. Tukaj spet odpiramo eno široko 

področje revščine in tudi brezposelnosti mladih. V zadnjem času opaţam kar nekaj primerov, 

ko starejši ljudje  ne ţelijo v dom za ostarele, samo zaradi tega, ker z njihovimi  pokojninami 

vzdrţujejo brezposelne mlade.).  

Korak od relativnega blagostanja do brezdomstva je, vse krajši, še posebej tedaj, ko se 

današnji ekonomski krizi pridruţi bolezen ali kak drug ogroţajoč dejavnik, npr.: 

brezposelnost, ločitev, naravna katastrofa idr. (Krek in Belin, 2010).  Kot primer je  

predstavnik CSD omenil zadnjo naravno ujmo v Sloveniji, ko »je nekje zaradi izpada 

elektrike in s tem ogrevanja prišlo do selitve druţine k drugi druţini v zelo majhno 

stanovanje. Posledica je bilo nasilje v druţini.  Preveč ljudi v majhnih prostorih lahko hitro 

privede do sporov in teţav.« Kot je dodal, to sicer ni bil primer klasičnega brezdomstva, 

ampak se nekaj podobnega dogaja tudi pri skritem brezdomstvu, ko v neprimernih pogojih in 

v prostorski stiski ţivi večje število ljudi (V:  ...več ljudi v zelo  majhnih prostorih, ki  so po 

moţnosti še vsi brezposelni, … . Tukaj lahko zelo hitro  pride do  nasilja v druţini, umikanju 

ljudi, spanju v avtomobilu, iskanju drugega prostora za prenočevanje… Hotel sem dati 

primer, kako lahko pride zelo hitro do brezdomstva....). Včasih se premalo zavedamo, da smo 

v bistvu vsi na istem. Danes si ti brezdomec, jutri bom mogoče jaz (V: …. Vsi se lahko hitro 

znajdemo v tej situaciji. Brezdomstvo ni stalna situacija. Lahko ima nekdo popolnoma urejeno 

ţivljenje, pa se nekaj zgodi in pade v brezdomstvo…teh primerov ni tako malo…; A: … Ker  

pol rečeš: »Ja brezdomci.«...Ja ne, smo na istem, samo drugo štartno številko imamo. Jaz 

imam pač boljšo pozicijo v tem smislu, da  on rešuje situacijo  recimo tako, da se zapije, jst pa 
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se npr. zaprem v sobo, ma problem zadaj  je isti…tudi on bi lahko izbral drugače, pa ni imel 

moči...in tudi mi je včasih nimamo...). 

5.3.2.2 Reševanje brezdomske problematike v Novi Gorici  

RV: Kakšne so obstoječe strategije in programi za reševanje situacije brezdomcev v Novi 

Gorici?  

PREPOZNAVANJE PROBLEMA IN OPOZARJANJE NA OBSTOJ BREZDOMSTV 

Pri nas stanovanjska tveganja ranljivih skupin in s tem brezdomstvo v širšem pomenu še niso 

prepoznana in priznana kot problem, ki bi terjal politične rešitve (Mandič, 1999), kar se je 

potrdilo tudi v moji raziskavi (A: … Ni še tak, da bi rekli, to je zdej neka urgentna reč… res 

obstajajo ljudje, ki potrebujejo pomoč, ki bi rabili neko nastanitev. Je pa mesto spet tako 

majhno ...Če gledamo procentualno bi 0,5 ljudi rabilo zavetišče za nek določen čas...To niti 

denarno ne gre skoz, je nerealno tudi kar se tiče razpisov. Še zmeraj pa obstaja problem…; 

V: … brezdomec ni samo brez strehe nad glavo, ampak je še veliko več. Dom je tista ljubezen, 

je toplina, je vse skupaj. Ni samo fizična komponenta  imeti streho nad glavo, čeprav na 

centru  izhajamo iz te definicije. Ker je skritega brezdomstva neverjetno veliko smo bili mi na 

centru na nek način primorani zavzet stališče, da biti brezdomec pomeni biti brez strehe nad 

glavo, čeprav se zavedamo, da biti brezdomec pomeni veliko več kot samo to. Vidno 

brezdomstvo je samo vrh ledene gore….). Opozarjanje na stanovanjske stiske brezdomcev oz.  

socialno ogroţenih  ter  njihove posledice ima torej še kako pomembno vlogo pri razgrinjanju 

njihovih presenetljivo širokih druţbenih razseţnosti  (Mandič, 1999), česar se zavedajo tudi 

na  CSD v NG (V:…mi na centru delamo ţe 12 let s temi Goriškimi brezdomci, če ni ţe kaj 

več. Ţe takrat smo začeli opozarjat na problematiko brezdomstva…In vsa ta leta preko 

medijev opozarjamo lokalno skupnost na nujnost reševanja tega problema.. Če hočeš, da 

pride enkrat do spremembe, je treba vztrajat… bolj kot bomo o tem govorili, bolj kot bomo 

narod oziroma meščane ozaveščali o problematiki, več bomo dosegli. Ljudi je treba podučit.). 

ODSOTNOST PROGRAMA ZA REŠEVANJE BREZDOMSTVA V NG 

Na vprašanje o obstoju enotnega programa za pomoč brezdomcem in reševanje njihove 

nastanitvene problematike sem po večini dobila nikalne odgovore (T: Občina si ţeli programa 

za brezdomce. Problem je v sredstvih, posluhu, sprejetju občanov. Mi smo ena najslabših 

občin na tem področju...; M: ...se spomnim, da smo imeli neke skupine za brezdomce...Sam 

smo se samo dvakrat dobili in se niti ne spomnim, kje se je točno pol ustavilo...Saj lahko je to 
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problem, ker ne definiramo, kaj sploh hočemo s to skupino...Nismo nekaj konkretno opredelili 

ciljev....in pol se to mal porazgubi...Ma to je bilo ţe dolgo nazaj, ... drugo pa niti ne, no). 

Obstaja pa posebna koordinacijska skupina oz. organizacija brezdomske mreţe, ki se ukvarja 

s pojavom brezdomstva v Sloveniji (M: Je vključena večina društev, ki se ukvarja z 

brezdomstvom, se srečujejo in dogovarjajo razne reči..; V:  Smo eno zdruţenje vladnih in 

nevladnih organizacij, ki delajo na področju brezdomstva z namenom reševanja te 

problematike…Vedno je na eni drugi  lokaciji  in vedno je en problem, ki se izpostavlja.) 

Srečanja, ki je  poteklo 7.3.2013 na  Mirenskem Gradu, je bilo namenjeno prav obravnavi 

pojava  brezdomstva v  Novi Gorici. Udeleţili so se ga predstavniki  večine akterjev (DC 

ŠENT, Društva prostovoljcev VZD, MONG in CSD NG) , ki se s tem problemom ukvarjajo v 

Novi Gorici (Zapisnik..., 2013). Tako lahko rečem,  določeni premiki in pobude so, zdaj mora 

priti samo še do konkretne realizacije. 

DELO CENTRA ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA (CSD NG) 

Na centru se  tako kot posamezniki, ki pridejo k njim po pomoč razlikujejo tudi načini dela z 

njimi (V: Tako bom  rekel, vsak človek je človek zase, ima svoje posebnosti in temu primerno 

moraš tudi proces reševanja stiske posameznega uporabnika prilagodit. Glej, tu ni 

univerzalnega recepta, ker je človek edinstven in ima vsak  svoje teţave.  Je pa skupna točka v 

tem, da če ti do človeka pristopiš kot človek, z namenom pomoči, in on začuti, da mu 

nameravaš pomagat, je to zelo dobra popotnica za reševanje njegove stiske.).  

CSD med drugim rešuje različne primere deloţacij, ki so brez ustrezne pomoči lahko uvod v 

brezdomstvo (V: lahko rečem, da je večkrat  veliko  prepuščeno naši iznajdljivosti... Seveda 

tem uporabnikom pogosto pomagamo (v kolikor nas to zaprosijo) pri izpolnjevanju 

dokumentacije pri prijavi na razpise stanovanjskega sklada,… potem pomagamo pri urejanju 

papirjev, kar se subvencije stanarine tiče….Pomagamo tudi, če bi bilo treba kakšno enkratno 

denarno socialno pomoč. Marsikaj se da uredit, spet pa je odvisno od posameznika, kaj si ţeli 

in kje je tista meja, do katere dovoli, da se mu pomaga). Večkrat se ljudje zaradi nezaupanja v 

institucije prepozno obrnejo nanje (V:…če bi probleme sproti reševali, do deloţacije mogoče 

sploh ne bi prišlo. A v tistem trenutku nekateri niso dovolj iznajdljivi v smislu iskanja pravne 

pomoči ali da bi se obrnili na inštitucijo, ki bi jim lahko pomagala. Če pride ta oseba prvič na 

CSD le nekaj dni pred  izvršbo,  je večkrat ţal prepozno…). 

Sogovornik omenja tudi pomen dela na preventivi in omogočanja novih pozitivnih izkušenj 

posameznikom, ki so ţe zapadli v  brezdomstvo (V: Jeseni smo imeli eno nogometno tekmo v 
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Hit šport centru… Ta tekma je bila namenjena, ne samo brezdomcem, ampak vsem tem 

osebam, ki so porinjene na rob. Konec koncev, tudi ti otroci, ki so iz druţin na robu, bodo 

jutri lahko brezdomci...Bistvo je, delat na preventivi, da do brezdomstva ne bi prišlo... In 

moram reč, da je bil zelo velik in pozitiven odziv. Ljudje so bili presrečni...to, da ljudem 

omogočiš eno drugačno, pozitivno izkušnjo,...da jim pokaţeš, da ţivljenje ni samo bit na ulici, 

da so lahko še vedno koristni....). 

Na splošno pa meni, da je pri delu z brezdomci na CSD veliko odvisno od posameznikove 

pripravljenosti  in dejanske ţelje po izboljšanju situacije brezdomnih (V: Tu na centru je dosti 

odvisno tudi od tega, koliko si ti samoiniciativen, koliko sploh hočeš naredit. Lahko rečeš: 

»Ah, saj brezdomci niso naš problem,« ali pa: » Saj se ne da nič narediti.« To je najbolj 

enostavno, ampak mislim, da to ni dovolj. Mislim, da smo danes v času, ko je potrebno kaj 

naredit za te ljudi, ne samo govorit.).  

DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG ZDRUŢENJA 

ŠENT 

DC ŠENT je odprt od 7.30 do 15.30. V delavnem času odgovarjajo na potrebe uporabnikov, 

zasvojenih s prepovedanimi drogami, pa tudi na potrebe brezdomcev. Uporabnikom nudijo 

topel obrok, pranje oblačil, tuširanje, druţenje  itd. (Zapisnik..., 2013). (M: Tu  jih je vsak dan 

15-25….Pridejo brezdomci oz. tisti, ki ţivijo brezdomno ţivljenje, tudi, če ne uporabljajo 

drog, zato ker imamo nekaj storitev, ki jim ustrezajo.). Na razpolago imajo tudi  manjši 

prostor, kjer lahko shranijo uporabniki svoje obleke in osebne predmete, ki pa ţal ni varovan 

(M: … eno od teh sob- zabojnikov smo preuredili v garderobo. Vsak ima povprečno dve 

polici… Sam to je na njihovo lastno  odgovornost...Tu pač lahko stvari odloţijo in pustijo. Na 

ţalost pa nimamo kapacitet, da bi vsak lahko imel svoje pod ključem.). 

RAZDELJEVANJE HRANE 

Glavni akter na tem področju je Društvo prostovoljcev VZD, ki čez teden brezdomcem deli 

tople obroke (od leta 2011). Na začetku je društvo delilo obroke na ulici, kasneje pa so v 

dogovoru z zdruţenjem ŠENT in MONG dobili v souporabo majhno kuhinjo, na Dnevnem 

centru  za uporabnike prepovedanih drog (Zapisnik..., 2013).  Letos spomladi pa so se vrnili 

na ulico oz. v park, saj so ugotovili, da je v centru mesta s strani brezdomcev večji odziv. V 

DC ŠENT je namreč prihajalo do 5 uporabnikov medtem ko jih v park pride tudi 12 in več, 

najbrţ zato, ker jim je bolj pri roki in se tam počutijo bolj »doma«.
14

 Na vprašanje, kako so s 
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programom začeli mi je predstavnica društva povedala: » Povezali smo se  s CSD-jem. Tu je 

V., ki je imel vse te brezdomce na čez in jih je tudi osebno poznal. On jim je tudi povedal, da 

bo zvečer prišla večerja.« Sogovornica mi je tudi zaupala, da za razdeljene večerje ne dobijo 

povrnjenih stroškov saj o posameznikih ne vodijo uradne evidence ( A: Pri nas ima vsak, ki 

pride, pravico do obroka, se ne rabi identificirat. Ker če je prišel, potem je v stiski. Zato tudi, 

če bi gledali plačilo teh obrokov, mi sredstev ne dobimo. Mi povprečno razdelimo tam do 50 

obrokov na teden in mi s strani občine za to nimamo plačano. Občina pokrije recimo 10% - 

20%. ). 

Tople obroke pa od januarja 2014 v Novi Gorici delijo še na dveh drugih lokacijah saj je 

potreba po tovrstni pomoči vedno večja (V: ..od  novega leta naprej delijo t.i. viški hrane oz.  

kosila v domu upokojencev in v dijaškem domu…Ta ekonomsko gospodarska kriza, oz. 

finančna recesija, kakorkoli jo ţe imenujemo, je pripomogla k temu, da je vedno več ljudi 

lačnih. Uporabniki mi sami povedo, da so lačni, da hodijo zvečer, ko se zapirajo trgovine, po 

štruce kruha, da pobirajo hrano iz kontejnerjev....). Tudi v raziskavi Socialni status 

brezdomcev so člani Društva prostovoljcev VZD ugotovili, na topel obrok, ki ga dnevno 

delijo prostovoljci društva, brezdomci večinoma prihajajo  zaradi materialne ogroţenosti (ker 

nimam denarja za hrano: 63 %) in ţelje po stikih, socialni mreţi, odnosu (ker se tukaj počutim 

sprejetega in ker imajo prostovoljci dober odnos do mene: skupaj 69%) (Zapisnik..., 2013). 

Poleg tega z materialno pomočjo (paketi s hrano) brezdomcem v Novi Gorici pomaga tudi 

Karitas, ki pa pokriva širšo populacijo socialno ogroţenih posameznikov in druţin (A.: 

Karitas deli pakete...imajo zabeleţene vse te ljudi. Se vpiše in pol ima pravico enkrat na 

mesec dobit paket od Karitasa. Ne vem točno, kaj vse tam noter pride. Oni imajo tud za 

druţine... pokrivajo še širše socialno dno.). 

POMEN POZITIVNEGA OSEBNEGA ODNOSA, PODPORE, ZAUPANJA TER 

UPOŠTEVANJA NAČELA MAJHNIH KORAKOV 

Dober odnos med uporabniki in akterji je ključnega pomena. Skupni temelj vsem programom 

pomoči je, oziroma bi moral biti, gojenje odnosov enakovrednosti in preko tega pridobivanje 

izkušenj, ko posameznik iz poloţaja objekta (ko nekdo dela z njim, je obravnavan) vse bolj 

prestopa na stran enakopravnega in enakovrednega subjekta. Pomembna je kontinuiteta teh 

odnosov, ki lahko sčasoma ustvari občutek vzajemne varnosti, iz katere lahko izhajajo  

morebitne spremembe (Razpotnik, 2008). Prav medsebojno zaupanje in pristen odnos z 

uporabniki je osnova dela tako  Društva prostovoljcev VZD  kot sogovornika s CSD, ki je 
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zadolţen za delo z brezdomci (V: Brez zaupanja pri našem delu ne gre. Jaz pri tem vedno 

poudarjam, da je  potrebno vedno  igrat  na odprte karte oz. fair play. Če ti enkrat nekoga 

izneveriš, si se izneveril v prvi vrsti samemu sebi...Oni to začutijo. ).  Predstavnik CSD je tudi 

opozoril na  pomembnost medsebojnega spoštovanja  pri navezovanju stika z uporabniki ter, 

da  mora biti iniciativa na strani strokovnega delavca (V:  Jst sem prvi šel do njih 10 let nazaj 

in od takrat sem cel čas med njimi. Moraš vedet, da oni so tam, in če jim ţeliš pomagat, 

moraš it ti k njim. K brezdomcu moraš pristopit kot preprost  človek, da se jim čim bolj 

pribliţaš. Obleka lahko dosti krat tudi odbije, ker se počutijo manjvredne.... …Brez veze, da 

hodim v kravati in rekelcu dol. Se vzpostavi ta odklonilni odnos in smo končali…. kot sem ţe 

rekel, moraš pristopit kot človek… da te bodo počasi sprejeli medse…in ko te enkrat 

sprejmejo, se da marsikaj naredit.).  

Posebnega pomena je tudi  spodbujanje  (samo)aktivnosti  brezdomcev. Kot vsi ostali se tudi 

brezdomci potrebujejo občutek, da lahko tudi sami nekaj prispevajo skupnosti in da so 

koristni (A: Ja, da ni on samo uporabnik, ampak je tudi on tisti, ki ustvarja. Ker to je grozen 

občutek, da ti nekdo nekaj daje, ti pa nimaš kaj dat v zameno…; V: To, da se počutijo 

koristni, je ţe veliko. Glej ta oseba, ki prodaja Kralje ulice, vidim, da odkar jih prodaja, je 

prav nekaj drugega, velika sprememba. Počuti se koristnega in  to je super...). 

Zaradi dolgotrajne in večdimenzionalne izključenosti brezdomcev ter njihove teţje 

dostopnosti in nezaupanja je pri delu z brezdomci treba upoštevati načelo majhnih korakov in 

realnih pričakovanj. Sprememb praviloma ni mogoče doseči hitro in temu primerna morajo 

biti tudi pričakovanja rezultatov (Dekleva in Razpotnik, 2009), česar se zaveda tudi 

predstavnik CSD NG (V: Je pa dejstvo, da to delo ni tek na kratke  proge. To je dolgotrajno 

delo, ki poteka zelo, zelo počasi, zahteva zelo veliko majhnih korakov in potrpeţljivosti.  Pri 

brezdomcih je točno to pravilo. Ampak moramo razumet, da to so ljudje, ki so dolgo časa 

ţiveli v enem vzorcu, in spreminjanje vzorcev  je zelo teţko, naporno in dolgotrajno delo. Je 

potrebna tudi sprememba pri nas, obojestranska.). Podobno ugotavljajo tudi drugi 

sogovorniki (npr. A: ...To je proces. To traja. Da si on pridobi zaupanje, da se odloči…). 
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5.3.2.3 Trenutno reševanje nastanitvene problematike brezdomcev 

RV: Kakšne so konkretne rešitve pri iskanju ustrezne nastanitve in zagotavljanju nastanitvene 

podpore za brezdomne? S kakšnimi omejitvami oz. preprekami  se akterji srečujejo pri 

iskanju teh rešitev? 

Nekega celostnega programa nastanitvene podpore v Novi Gorici še ni (N: Jaz kar sem tukaj, 

saj zdaj sem ţe 11. leto, lahko rečem, da glede brezdomstva, kar zadeva nastanitve,  ni v Novi 

Gorici popolnoma nič urejeno. Neke pobude so bile s strani mestnih svetnikov,...samo se ni 

nič zgodilo.). Kot zasilna rešitev stanovanjske stiske so na voljo nekatera nizkocenovna 

prenočišča (Ţelezničarski dom, Presta). Stroške prenočišča si večinoma krijejo brezdomci 

sami, občasno pa jim (zlasti v zimskem času) na pomoč priskoči tudi občina in Karitas (T: 

Začasna rešitev je plačilo bivanja v ţelezničarskem domu (samski dom). V okviru odloka o 

denarni socialni pomoči, ki znaša 500 eur letno, se jim sofinancira bivanje v mrzlih zimskih 

mesecih. Če to ţelijo seveda…; M: Eni naši se kar znajdejo in gredo na Karitas, da jim 

plačajo kakšno poloţnico za najemnino. Ker ti, ki so v Ţelezničarskem ali pa v Presti, to so 

nizkocenovna prenočišča, so bili dolgo časa tudi na ulici...in so potem  ugotovili, da imajo 

dovolj sredstev, da si lahko plačajo svojo sobo. Od občine imajo odobreno to denarno pomoč, 

pol dobijo še od Karitasa, sami si prišparajo in tako nekako gre...). Kljub temu se, še zlasti 

pri moških pogosto pojavlja problem z nastanitvijo (V: … pri ţenskah ni problem, pri moških 

je večji problem. Ker ţenske lahko namestiš v materinske domove, varne hiše in tako naprej. 

Vprašanje je, kaj ponuditi moškim....). Samski dom  je namreč zgolj začasna rešitev (V: 

Večini ponudimo samski dom, občasno, za kratek čas,…Čez vikend jih tudi ne moreš dat v 

samski dom. Moraš čakat ponedeljek. In potem kombiniraš...Mislim, da bo to stvar treba 

enkrat rešit...) Poleg tega bivanje v samskem domu  (kljub subvencijam) ne ustreza vsem. 

Nekaterim brezdomcem, navajenim svobode, je tovrstno bivanje preveč utesnjujoče (M: 

....Ma niso izkoristili vsi. Eni so in so pol tudi ostali v Ţelezničarskem, ker so videli, da jim je 

fajn in so si zrihtali toliko denarja, da so lahko to plačevali...Ma eni niso niti poskušali.).  

Zato se poskuša najti še druge alternative. Sogovornik s CSD NG pri svojem delu sodeluje z 

drugimi organizacijami in tako kompenzira pomanjkanje programov za brezdomce v Novi 

Gorici. Sodeluje z zavetišči in centri iz drugih Slovenskih krajev (V: Imam uporabnike, ki so 

šli drugam po Sloveniji, ker se v Gorici na cesti ni dalo bit. In jaz osebno tudi sodelujem z 

zavetišči po Sloveniji in se poskušam dogovarjat za sprejem teh ljudi. Za tiste, ki to ţelijo, in 

so pripravljeni it, se dogovorim in jih usmerim tja oz. kam drugam...Če bi bilo zavetišče, 

mislim, da teh odhodov ljudi ne bi bilo,...ampak, ker ga ni,…iščemo alternative.). Alternative 
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sogovornik s CSD išče tudi znotraj obstoječih institucij v Novi Gorici, čeprav se zaveda, da 

niso najustreznejše (V: Pri brezdomcih sem ţal imel tudi primere, ko sem jih nameščal v dom 

upokojencev. Tukaj se pojavlja en problem...Brezdomec pač, kot vemo, ţivi en svoj sistem 

ţivljenja. Dom upokojencev pa je ena taka institucija, ki ima določen red in pravila. In 

brezdomcem se je teţko navadit na ta pravila. Teţko se prilagajajo.  Zato še vedno ostajam v 

stiku z socialnimi sluţbami teh domov, kjer so brezdomci nameščeni, ker se še vedno sproti 

rešuje teţave z njimi...). 

Kot sem ţe omenila, pod okriljem Društva prostovoljcev VZD poteka tudi resettlement 

program (A: No, ni mamo t.i. resettlement program  tukaj na gradu.  Pridejo brezdomci gor, 

praktično na nek način ţivijo z nami, delajo.... Dva trenutno prav ţivita tu. Drugače pa  

prihajajo iz Ljubljane tisti, ki pač ţelijo. Po navadi so kar redno  eni in isti. Hodijo dol od 

ponedeljka do srede ali pa četrtka, odvisno kako se zmenimo  glede na količino dela itd. ). 

Pomemben poudarek programa je predvsem na odnosni komponenti. Prav ta je ključnega 

pomena, saj je temeljni problem brezdomstva prav razpad  primarnih odnosov, kjer razpadejo 

osnovne dobrine doma tj. sprejetost, varnost, toplina. (Stegne, 2010). Na tovrstni čustveni 

podpori  se trudijo graditi tudi v društvu ( A: …pol je tle cel kup odnosov, skupna kosila, 

skupne večerje, pogovori, spodbude,... je to res skupno ţivljenje… To je v bistvu tisto, kar 

ljudem lahko damo,...tisto več, da se dejansko nekdo lahko pobere. Zdej ali se bo on res 

pobral,...ne vem...Če bi ga postavil nazaj na ulico, bi najbrţ tam ostal... On ne zmore sam, 

ampak  ob   podpori,  če se odločil za ta način ţivljenja  v skupnosti, bi lahko ţivel drugače...). 

Ţal pa v ta program Novogoriški brezdomci zaenkrat še niso vključeni. Programa se 

udeleţujejo brezdomci iz Ljubljane, saj je tam VZD dejavna ţe vrsto let in je tako zaupanje 

brezdomcev do njih ţe dosti večje. V Novi Gorici pa je potrebno najprej zgradit trden odnos 

in sodelovanje (A: Tuki v Gorici smo šele na začetku...). Obstaja pa potencial za nadaljnji 

razvoj ideje in postopno vključitev tudi lokalnih brezdomcev.  
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OMEJITVE IN RAZLOGI ZAKAJ V NOVI GORICI NIMAMO USTREZNIH  

NASTANITVENIH REŠITEV ZA BREZDOMSTVO 

FINANCIRANJE PROGRAMOV IN POMANKANJE SREDSTEV 

Projekte oz. programe namenjene brezdomcem financira Ministerstvo za delo druţino in 

socialne zadeve, MONG, različni akterji pa sodelujejo tudi na raznih razpisih (A: Mi smo 

celotno delo z brezdomci prijavili kot program na Ministrstvo za delo, druţino in socialne 

zadeve in od tam dobimo sredstva za plače zaposlenih. Sredstva za hrano pa dobimo še iz 

FIHO. To je Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij. Kot humanitarna 

organizacija se lahko prijavimo na njihov  razpis. Potem so pa tu razne donacije… Občina 

Miren- Kostanjevica podpira naše delo z brezdomci  na gradu…).  

Podobno kot drugod po Sloveniji in svetu se tudi v Novi Gorici srečujejo s pomanjkanjem 

sredstev za razvoj ustreznih programov za brezdomne (T: Zaenkrat v bistvu nimamo nekega 

konkretnega programa predvsem zaradi omejenih sredstev. Občine so prepuščene same sebi, 

ni nekega nacionalnega programa za urejanje tega področja…; N: Velik problem je v 

finančnih sredstvih.... Ker to je vseeno nek specifičen del stanovanjske politike…in zdaj v času 

te gospodarske krize, se krči sredstva pri takih stvareh, čeprav bi morali sredstva  namenjat 

tudi tja..). 

NI USTREZNIH PROSTOROV 

Poleg pomanjkanja financ je druga večja prepreka pri razvoju nastanitvene podpore za 

brezdomce v Novi Gorici odsotnost primernega prostora oz. lokacije  za razvoj programa (V: 

Tudi mi kot center smo v preteklosti ţe predlagali določene rešitve, samo niso bile primerne 

lokacije..; T: Teţko je najti prostor. Dokler nimamo ustreznega prostora, se nima smisla 

naprej dogovarjat. Zdaj smo v fazi dogovarjanja za nove prostore. Občina jih nima.  Ko jih 

bomo našli, se bomo povezali z Vincencijevo zvezo, ker oni so pripravljeni sodelovat….). 

Poleg tega sploh nimamo bivalnih enot namenjenih temu segmentu populacije. (N: …bivalne 

enote so predvidene, ne pa še realizirane. Zato ker tu je malo kompleksnejši problem, 

predvsem s tem, ker stanovanjski sklad ni edini akter na tem področju. Tukaj bi morali biti 

povezani predvsem s centrom za socialno delo. Sklad tudi ne more zagotavljat bivalnih enot, 

ker nima niti primernega prostora (zemljišča) niti zadostnih denarnih sredstev….se nismo še 

nič konkretno pogovarjali, ker v zadnjem letu tudi nismo dobili kakšnega večjega denarja, da 

bi naredili kaj v tem smislu.). 
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V Novi Gorici sicer imamo neprofitna stanovanja (N: Fond je 350. ), ki pa jih je občutno 

premalo. Direktorica JSS MONG je povedala, da bi  jih potrebovali vsaj še 100 do 150, da bi 

sproti pokrivali potrebe (N: ..na zadnji razpis se je prijavilo 153 novih prosilcev). Poleg tega 

so ta stanovanja namenjena drugi populaciji (N: Naše obstoječe bivalne enote so namenjene 

premoščanju nekih kriznih obdobji v smislu elementarnih nesreč ali pa nasilja v druţini, ne 

pa brezdomcem... Sicer takrat  postaneš neke vrste brezdomec ...samo so zadaj drugačni 

razlogi.). 

Po mnenju nekaterih sogovornikov manjka tudi neka prehodna oblika bivanja s katero bi 

zmanjšali škodo oz. moţnost zdrsa  v brezdomstvo v primerih deloţacije ipd. (A: So se ţe tudi 

obrnili na nas, ko je bil problem deloţacij...ko celo druţino vrţejo na cesto. In kam zdej s tako 

druţino? Kaj z ljudmi v primeru nekega nasilja?... Ni nekih takih prehodnih centrov. Meni se 

zdi, bi občina mogla imet take prostore in ljudi, ki bi za to poskrbeli. Če bi se imel v tistem 

trenutku kam namestiti in bi dobil podporo preden pade čist na dno in še verjame, da se lahko 

pobere, bi se mogoče še kaj dalo naredit, ne. Tako pa ne vem... ) . 

SOCIALNE PREPREKE IN TEŢAVE BREZDOMCEV Z INTEGRACIJO 

Z vodjo  programa DC ŠENT sva se pogovarjali, da bi teoretično sicer brezdomci stanovanje 

lahko najeli na trgu. Cena prej omenjenih nizkocenovnih prenočišč namreč ni tako zelo nizka 

(150-200 eur). Če bi si najeto trţno stanovanje delili (recimo v štirih) bi bil mogoče strošek 

primerljiv. Je pa sogovornica izpostavila socialno komponento, ki pogosto predstavlja teţavo. 

Po eni strani se ţe sami teţko karkoli zmenijo ( M: Da se štirje zmenijo in da so resni in to 

potem redno plačujejo, to je cel projekt…Ker se ne moreš na nobenega zanest,…tej naši so 

tako, se zmenijo en dan, drugi dan ţe ne gre več....in pol moreš iskat sam in pristaneš na teh 

Presta in Ţelezničarski, kjer si res samo od sebe odvisen....), po drugi strani je pa tudi 

vprašanje, kateri lastnik bi za podnajemnika ţelel vzeti brezdomca ali uporabnika drog  (M: 

on rajši počaka na študenta, je bolj zanesljiv.).  

Reintegracija brezdomcev nazaj v domsko ţivljenje pa ni preprosta tudi z vidika njihove 

navajenosti na povsem drugačen način ţivljenja (M: Itak, da se navadiš. Je vse drugo, prav 

drugi svet…; A: Čeprav vem, da nekaj ni dobro zame, vseeno traja, da zamenjam neko logiko, 

način ţivljenja..). Spremembe navad in načina ţivljenja terjajo čas in potrpeţljivost ( A: Ker 

če njemu damo stanovanje, on ne bo naredil nič....Ga ne bo znal niti vzdrţevat...niti ne ve, kaj 

bi z njim počel pravzaprav....Ni to tako enostavno... Je cel proces, da v človeku prebudiš 

občutek, lej, to je zdej tvoje, za to lahko skrbiš...).  
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Predstavnica Društva prostovoljcev VZD je povedala, da v procesu reintegracije brezdomci 

potrebujejo veliko podpore (A: ...da obstaja  nekdo, ki redno prihaja, tako kot mi, je ţe 

drugače. Ko si z njimi tam, poklepetaš,  jim pripelješ večerjo...to je ţe en korak. Ma zdej, da 

se bo res radikalno neki spremenilo, je to proces tolikih let....). Podobno ugotavlja tudi 

direktorica JSS MONG (N: Če bi se oni vključili v kakšno skupino, da bi dobili še kakšno 

drugo pomoč, mogoče da bi šlo...Ker mi zdaj direktno dat stanovanja iz danes na jutri ne 

moremo, ker vprašanje kako je nekdo sposoben to stanovanje pol vzdrţevati, …ker nimajo 

tega občutka... Pogosto  se tudi uničuje stanovanje...). Direktorica sklada ugotavlja tudi 

problem »ilegalnih dodatnih« stanovalcev, ki ga omenjata ţe Dekleva in Razpotnik v svojih 

poročilih raziskav (N: so problematični tudi s tega vidika, ker ko dobijo stanovanje, se jih pol 

kar še 5, 6 zraven pojavi in ţivijo v stanovanju brez da bi se prijavili, ker nimajo kje bit in pol 

so tam…).  

Še dodatna ovira je odklonilni odnos ostalih občanov (»domcev«) do brezdomske populacije. 

Ta odnos bom podrobneje analizirala kasneje, na tem mestu bom zgolj omenila peticijo 

občanov proti zavetišču za brezdomce v Novi Gorici, o kateri sem brala v nekaterih  

prispevkih na spletu. Prav to peticijo je gospa iz Oddelka za druţbene dejavnosti MONG 

omenila kot glavni razlog zakaj, kljub pobudam, v Novi Gorici še vedno ni zavetišča (T: 

Namen je bil odpreti zavetišče za brezdomce na Erjavčevi ulici v sodelovanju z stanovanjskim 

skladom, centrom za socialno delo in Vincencijevo zvezo dobrote. Projekt pa se ni izpeljal 

zaradi peticije občanov...sostanovalci se pač niso strinjali, da bi bili v tisti stavbi nameščeni 

brezdomci. Še vedno je veliko odpora s strani druţbe do te populacije). Isti razlog je omenil 

tudi sogovornik s CSD NG (V: Poskusi so bili ţe v preteklosti, pa je prišlo do odpora lokalne 

skupnosti.).  Sicer ne vem, kaj se je takrat točno dogajalo in kaj je bil pravi razlog za zastoj 

projekta 
15

 ampak peticija je lahko priročno opravičilo za odnehanje. Glede na izkušnje iz 

tujine bi lahko bi ubrali tudi drugačno pot. »Glede odnosa s sosedi imajo v organizaciji 

Kirkens Bymisjon Oslo
16

 miselnost, da sosedov pred vselitvijo njihovih stanovalcev niso 

dolţni obveščati o podrobnostih programa in ljudeh, ki se bodo vselili. Menijo, da se ljudje po 

navadi bojijo neznanega, zato počakajo, da program steče. Če se teţave pojavijo, jih 

poskušajo sproti reševati (Kozar in Jurančič Šribar, 2008, str. 444), kar je po mojem mnenju 

smiselno. Teţko je namreč pričakovati, da bodo ljudje z navdušenjem sprejeli zavetišče za 

                                                 
15

 Različni sogovorniki so namreč navajali različne razloge. Več o njih  nadaljevanju (str. 70). 
16

 Uspešna Norveška organizacija, ki deluje ţe 150  let. V zadnjih letih se med drugim ukvarja tudi z izvajanjem 

celostnih programov  nastanitvene podpore, namenjenih različnim skupinam socialno ogroţenih  prebivalcev. 

Delujejo po načelu  Housing first (Najprej stanovanje) (Kozar in Jurančič Šribar, 2008). 
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brezdomce, še posebno, ker smo ljudje polni predsodkov in negativnih stereotipov o 

brezdomcih in  večinoma nimamo prvoosebnih  izkušenj z njimi. Ko pa sem sogovornici z 

občine omenila, ali ne bi  mogli  najprej izvesti projekta  in bi potem postopoma ljudje to 

sprejeli, sem dobila nedoločen odgovor (T: Jaz se točno ne spomnim kaj je takrat bilo, takrat 

sem bila zadolţena za druge zadeve, očitno pa so bili pritiski precej močni, ker se je takrat 

zaradi peticije celotna zadeva ustavila.).  

5.3.2.4 Sodelovanje med različnimi akterji pomoči  

RV: Ali na področju brezdomstva  obstaja sodelovanje med različnimi akterji pomoči in kako 

poteka? 

Ustrezno obravnavo in pomoč brezdomcem je  mogoče doseči le s sodelovanjem med javnim, 

privatni, in prostovoljnim oz. neprofitnim sektorjem (Humer, 1999), saj gre v večini primerov 

za zapletene primere katerih obravnava vključuje različne storitve in podporne sisteme 

(Kozar, 2008). O sodelovanju med akterji v Novi Gorici sem zato povprašala tudi svoje 

sogovornike in dobila nekoliko različne odgovore. V splošnem bi lahko rekla, da sodelovanje 

med organizacijami in institucijami v Novi Gorice obstaja (A: ...s centrom za socialno delo, 

kar je moţno, sodelujemo... Mislim je tudi precej v redu pokrito. Ti ljudje imajo načeloma 

urejeno npr. zdravstveno zavarovanje in tako. S te strani pač CSD naredi kar more...glede na 

moţnosti in vso to birokracijo, ki jo more vodit...; V: …povsod je človeški faktor in je vse 

odvisno od naše prizadevnosti. Jaz si ţelim sodelovanja z vsemi, ker lahko samo na takšen 

način  naredimo nekaj dobrega za uporabnika. Gledam s tega vidika, da je treba človeku 

pomagat. Kot je rekla naša bivša direktorica, da smo v bistvu vsi na eni barki. Lahko veslamo 

skupaj, lahko veslamo vsak po svoje. Če bomo veslali skupaj, bomo nekam  prišli, če bomo 

vsak po svoje, bomo stali na točki nič. Lahko pa to barko tudi preluknjamo in se potopimo. 

Mislim da si tu, v Novi Gorici, tega nihče ne bo privoščil in si tega tudi ne ţeli.). Kot 

konkreten primer sodelovanja lahko omenim razdeljevanje toplih obrokov brezdomcem na 

DC ŠENT, pri katerem je Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog prispeval prostore, 

Društvo prostovoljcev VZD izvaja samo aktivnost, občina pa je projekt odobrila in deloma 

tudi finančno podprla.  

Še vedno pa ostaja precej neizkoriščenega potenciala. Sodelovanje med njimi in odziv 

nekaterih akterjev bi (po odgovorih sodeč) lahko bil večji (M: S centrom,...pač... včasih za 

posamezne primere, se kakšne stvari skupaj dogovorimo. Take praktične rešitve naredimo 

skupaj...Zdej to ni prav pogosto, včasih, ko je prav očitno, da se moramo uskladit, pol se pač 
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uskladimo...Drugega bolj ni s centrom…; A: Zdej občina, ... tu ni  nekega interesa...Tako po 

pravici povedano, ne vem kakšen je sploh namen občine. V smislu nekih razpisov korektno 

sodelujemo,...da bi pa bila tu res neka intenzivna ţelja, da bi skupaj reševali to problematiko, 

pa mislim da je ni...; M: Mislim, odzivnost kar je, ne vem pa kje se potem zatakne. Ni neke 

koherentnosti oz., kako bi rekla, kontinuitete....v smislu, da bi se usedli in stvar izpeljali do 

konca. Nekaj se začne in pol svari  kar nekako izzvenijo.).   

Sogovornica iz  Društva prostovoljcev VZD je izpostavila, da bi se dalo narediti še veliko več, 

če bi se povezali in ustvarili socialno mreţo, na katero bi se lahko oprli  ljudje v stiski ( A: 

...bomo lahko tem ljudem pomagali, če se bomo povezovali.... Ustvarjat mreţo ljudi in v tem 

smislu ne bo nobeden  nič izgubil...Vsak naj naredi in prispeva tisto kar v tistem trenutku 

lahko. Mi nimamo niti kadra, niti financ, niti prostorov. V tem smislu, kot organizacija, nam  

zmanjka... Mi smo pač tle en delček, ŠENT je drugi delček, CSD je tretji delček, Karitas je 

četrti delček, če bi gledali tudi s finančnega vidika, vsak nekaj pokrije in lahko skupaj  

marsikaj naredimo.). Podobnega mnenja je tudi predstavnik CSD (V: Tukaj je dosti 

dejavnikov... Mislim pa, da se z zdruţenimi močmi, če je dobra volja, ta problem da 

rešit...Bistvo pomoči je v komplementarnem sodelovanju različnih organizacij, da lahko vsak 

v okviru svojih moči in pristojnosti naredi maksimalno kar lahko, da pomaga določenemu 

uporabniku.).  

5.3.2.5 Želje in  potrebe brezdomcev  

RV:  Kako se brezdomci odzivajo na obstoječe oblike pomoči in kakšne oblike nastanitve in 

podpore  bi potrebovali oz. ţeleli ? 

ODZIVI BREZDOMCEV NA OBSTOJEČE PROGRAME 

Brezdomci po večini cenijo trud strokovnih delavcev in prostovoljcev (A: Ma so veseli…in 

tudi hvaleţni, da je neki.). Veseli so vsake tople besede in osebnega stika. To je potrdila tudi 

moja izkušnja prostovoljke pri razdeljevanju obrokov. V bistvu imajo brezdomci dokaj 

osnovne potrebe, saj se jim ţivljenje vrti okrog golega preţivetja iz dneva v dan (M: ….imajo 

dost bazične potrebe; se odpočit, stuširat, si oprat obleke in  kej toplega pojest,... Pozimi 

pridejo bolj se pogret...Ţivljenje se jim pač vrti okrog tega, da preţivijo, ne. Sem lahko 

pridejo tudi kaj drugega delat,...imamo razne aktivnosti, sam ni to zanimivo enemu, ki ne ve 

kam bo šel spat, kje bo po 15.30, ko mi zapremo....Ali bo na eni klopci ali bo na drugi klopci, 

ali se bo s kom skregal, ali se bo dobro počutil...Njega prav res ne brigajo nobene 

aktivnosti...on se pač pride odpočit in poskrbet za osnovne potrebe….). Kako pogosto se 
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posluţujejo raznih storitev je odvisno od vsakega posameznika, kot mi je povedala 

sogovornica z DC ŠENT ( M:  Eni rabijo naše storitve enkrat na teden, eni enkrat na mesec, 

eni pa vsak dan.). 

Tudi na moţnost prenočevanja v začasnih prenočiščih oziroma iskanje drugih nastanitvenih 

rešitev se odzivajo različno. Občina jim čez zimo nudi moţnost subvencije bivanja v prej 

omenjenih nizkocenovnih prenočiščih, a se vsi ne odločijo za to (T: Ja kakor kdo, eni se tudi 

odločijo ostati na cesti, ali si poiščejo kaj drugega. ). Za vsak razpis JSS MONG jih tudi 

nekaj odda prošnjo za neprofitna stanovanja. Ţal pa izkušnje JSS z brezdomci ravno zaradi 

odsotnosti nastanitvene podpore niso najboljše ( N: …na razpis jih 3 do 5 odda vlogo. Tiste ki 

imajo naslov na CSD-ju  pošlje kar center, naj se prijavijo. Potem  poskušamo mi to urediti, 

samo izkušnje niso ravno pozitivne. Teţko je, ker ti ljudje v bistvu ne znajo ţivet v takih 

stanovanjih…). 

KAJ  ŠE ŢELIJO IN POTREBUJEJO BREZDOMCI? 

V  raziskavi Socialni status brezdomcev Društva prostovoljcev VZD so med drugim ţeleli 

izvedeti, kakšno rešitev njihove situacije predlagajo sami. Ugotovili so, da brezdomci kot 

rešitev svoje problematike vidijo postopno prehajanje iz programa v program, ki bi omogočil 

kakovostno socialno rehabilitacijo (npr. dnevni center za brezdomce, zavetišče za brezdomce, 

bivanjska skupnost). Poleg tega si ţelijo prostora, kjer bi lahko v miru in dostojno pojedli, se 

stuširali in dobili obleko ter imeli prostor za prenočišče (Zapisnik..., 2013). Na lestvici od 1 

(sploh ni primerno) do 5 (zelo je primerno) so tudi ocenjevali, kakšen bi moral biti program, 

da bi jim omogočil rešitev iz trenutne situacije. V povprečju so najbolje ocenili programe, kjer 

bi vzdrţevali stike z otroki (μ = 5,00), reševali konkretne probleme skupnega bivanja (μ = 

4,70), vzdrţevali stike s partnerjem (μ = 4,55) in kjer bi bili pristni, dobri medsebojni odnosi 

(μ = 4,42) (Socialni status…, 2012). Brezdomci v resnici iščejo dom v globljem smislu (kraj 

kjer bi se počutili sprejete, ljubljene, kamor bi se lahko obrnili itd.) (Zapisnik..., 2013). 

Strokovno vodjo programa DC ŠENT sem povprašala po ţeljah brezdomcev. Zanimalo me je, 

če jih sploh kdaj vprašajo, kaj bi oni sami ţeleli oz. na kakšen način bi jim lahko najbolj 

pomagali. Povedala mi je, da o tem večkrat teče beseda, da pa oni sami nimajo neke 

konkretne predstave o tem, kakšne rešitve bi hoteli (M: …problem je, ker je zmeraj ideja 

»Naredite zavetišče! Kdaj bomo imeli za spat?« To je vse kar je... da bi naredili nekaj za spat.  

Definirat kako bi oni to, je pa teţje...).  
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Je pa več sogovornikov potrdilo, da bi brezdomci potrebovali in ţeleli dom v pravem pomenu 

besede, čeprav nihče točno ne ve, kako bi to realizirali (M: Zadnjič je bila ena, ţe starejša 

ţenska,  ki spi zunaj, ful presenečena, da so ji na centru rekli, da lahko gre edino v Koper, da 

je prostor v zavetišču. In pol sem jo vprašala, če bi šla in je rekla, da ne more it kar tko 

nekam drugam ţivet. Ko je še slišala, da zjutro moraš it ven, da ni to hiša za cel dan... pa niti 

podrazno.... Se pravi ona bi rabila dom, ne. In mislim, da večina bi prav to. Oni bi rabili dom, 

bolj kot samo neko streho nad glavo, nekje na toplem za prespat. To, da imaš kje bit čez dan, 

da maš nek svoj prostor.). Potreba po zasebnosti oz. intimi je verjetno ena tistih, ki v primeru 

brezdomstva največkrat ostane nezadovoljena. Kot brezdomec si namreč večino časa na očeh 

javnosti. Nimaš nekega svojega prostora, kamor bi se lahko umaknil. To potrjuje tudi 

strokovna vodja DC ŠENT (M: Ravno s tem se dosti srečujemo. Ker mi tu ne moremo 

omogočit pav veliko te intime....in pride dostikrat kakšna frka. Ker oni bi si vse udomačili…Ni 

fajn, da nimajo nekega intimnega prostora…Najbolj so srečni, ko so skoraj sami tu, da imajo 

mir, si naštimajo muziko...Tako da ja, dosti krat, ko vprašaš: »Kje bi spali in kako bi?« Ti 

rečejo: »Ja kje, tu bi.«.. »Res, bi spali tako, deset na kupu?«... »Ja ne, to pa ne.« Ni prav to 

tisto kar čakajo, ne. Oni bi, da bi vsak imel svoj prostor… Kar manjka je  prav ta zasebni  

prostor, da nisi cel čas vsem na očeh...in mogoče še en prostor v mestu, en tak drop in , za se 

malo ustavit in posedet, se podruţit...Sam ne vem, če je to realno...Če bi se mi prestavili v 

mesto, bi bili drop in, ne, ...ker zdaj pač ne moremo bit....). 

5.3.2.6 Odzivi družbe oz. ostalih meščanov na brezdomce  

RV: Kako se po mnenju in izkušnjah intervjuvancev na brezdomce odzivajo ostali 

Novogoričani? 

V raznih prispevkih o brezdomcih pogosto beremo o negativnem odnosu druţbe do njih. Tako 

nisem mogla mimo vprašanja, kakšen je po mnenju sogovornikov odnos ostalih 

Novogoričanov do brezdomnih prebivalcev mesta (V: …zanimivo vprašanje...in bo tudi 

zanimiv odgovor; Različni.). Čeprav se ljudje na brezdomce, tako kot na vse drugo, različno 

odzivamo se je večina odgovorov vseeno nagibala bolj v negativno smer. 

NEGATIVNI ODNOS  NOVOGORIČANOV DO BREZDOMCEV 

Kot sem pisala ţe v teoretičnem delu, so brezdomci pogosto stigmatizirani in večinoma se 

ljudje nanje odzivajo z odporom. Take so tudi izkušnje intervjuvancev (V: Tudi tukaj v Novi 

Gorici nekaterim brezdomci niso všeč… Nad temi ljudmi so se zgraţali in tako 

naprej...Nekateri se še vedno zgraţajo.…Biti brezdomna oseba pomeni biti stigmatiziran s 
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strani okolja v katerem ţiviš. Ljudje se te izogibajo,…; N: ….Imamo pa mi izkušnje kar se tiče 

nastanitev teh naših neprofitnih najemnikov, ker so včasih odvisniki od alkohola ali drog... in 

ko sostanovalci v neki stavbi to zaslutijo, so zelo, zelo proti njim. In potem sledijo prijave in 

ţelijo, da se jih izseli….Ţe na splošno ne znamo sprejemat, če je nekdo odvisnik ali pa 

zdravljen odvisnik. Ţe apriori smo proti. V kakšnih stavbah kjer so večinski lastniki ostali in 

mi imamo le eno do dve stanovanji, smo lahko kamen spotike, če vselimo ljudi s teţavami.  

Sicer potem lahko vidijo, da nekdo sploh ni nek bavbav, da nekateri prav lepo ţivijo. Ampak 

dosti jih pa ima neke teţave. Ne znajo ţiveti v skupnosti...tukaj je potrebno nekaj narediti.). 

Diskriminacijo brezdomcev je predstavnik CSD opazil  celo s strani zdravstvenih delavcev 

(V: Včeraj sva po koordinaciji z eno kolegico debatirala o problemu, ki se pojavlja pri 

določenih posameznikih…Danes smo priče  posameznikom, ki imajo urejeno zdravstveno 

zavarovanje (obvezno in dopolnilno) in bi  morali biti  v zdravstvenih ustanovah  obravnavani 

enakovredno ostali, pa  so zaradi njihovega načina ţivljenja nezaţeleni. V primeru te kolegice 

lahko povem, da je zadevo preverila na  ZZZS, kjer so jo seznanili, da omenjeni zdravniki še 

nimajo zapolnjene kvote, a vseeno te osebe  niso ţeleli sprejet.… Oseba kot taka, je bila malo 

drugačna, posebna, ampak vseeno, je še vedno človek in si zdravstvo tega ne bi smelo 

privoščit.). 

Ljudje pogosto naslavljajo kritike na organizacije in institucije, češ da za brezdomce ne 

naredijo dovolj, nihče pa ne pomisli, da bi lahko tudi sam kaj naredil za spremembo situacije. 

Najraje bi te ljudi kar izbrisali (V: …so ljudje prihajali do nas in se jezili na nas, naj rešimo ta 

problem...; M: Tako neki standardni odgovori, da bi bilo boljše, če jih ne bi bilo, da bi mogli 

za to poskrbet... Kako pa? To pa nimajo idej… dostikrat slišimo, očitke glede zbiranja v 

centru…Več ali manj so zmeraj problemi s tem, da zakaj morejo biti lih tam v  centru, da sej 

lahko bi šli kam drugam).   

Dan danes  v naši druţbi prepogosto primanjkuje  sočutja, ne samo do  brezdomcev,  ampak 

do soljudi na splošno (V: Opaţam, da ljudje danes nimamo več te strpnosti za sočloveka, 

nimamo več posluha za tegobe drugega. Vsi skrbimo samo za lastno rit. Vsi bi radi imeli ne 

vem kolk denarja ampak pozabimo na svojega sobliţnjega.). K sreči pa niso vsi odzivi 

negativni. Nekateri ljudje so očitno  ohranili nekaj občutka za sočloveka. 
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POZITIVNI ODZIVI OSTALIH PREBIVALCEV NOVE GORICE DO 

BREZDOMNIH POSAMEZNIKOV 

O pozitivnih odzivih Novogoričanov  je poročala zgolj predstavnica Društva prostovoljcev 

VZD (A: …v tem času, kar smo na sceni, tu v Novi Gorici...jst osebno nisem doţivela nekega 

zelo negativnega odziva. No dobro, ko smo delili hrano je bilo tud to: Pejte domov, kaj tle 

delaste?!« Ma so pa tudi ljudje, ki npr. pokličejo, da imajo obleke, če jih mi sprejemamo... 

Obstaja neka zavest, da nekdo dela nekaj za te ljudi...Tudi odzivi prostovoljcev so dobri. Je 

prišlo nekaj novih, ki so ţeleli videti, kako to zgleda, in eni še  vztrajajo pri nas.). Sogovornica 

je opazila dober odziv tudi s strani medijev, predvsem v smislu opozarjanja na obstoj 

problema brezdomstva v Novi Gorici (A: Tudi s strani medijev je odziv...recimo na radiju 

Robin, je bilo nekaj časa zelo ţivo. So objavljali razne prispevke,...pol v Primorskem 

dnevniku, so ţe imeli članke. Zdaj poteka ta akcija Vsak dan  novinar, en dan nevladnik. Tako 

da je  bila pri nas včeraj novinarka in je bila tisti dan prostovoljka….Televizija Koper je tudi 

imela ţe pred časom en prispevek, ko smo delili še na ulici. Tudi novinarji sami sprašujejo, 

kaj se sploh dogaja, pa kakšna je situacija.…Njim je interes predstavit problematiko in tudi 

mogoče spodbudit lokalno skupnost, da naj vendarle kaj naredi v tej smeri. Mislim vsaj  jst 

nimam nekega slabega občutka. Je pozitivna spodbuda s strani medijev.).  

LOČEVANJE MED BREZDOMCI IN  UPORABNIKI DROG  

Ločevanje ali enačenje med brezdomci in uporabniki drog je primer razhajanja mnenj pri 

opredeljevanju brezdomske populacije v Novi Gorici. Oboje predstavlja način gledanja 

druţbe na brezdomce. Med intervjuvanci sem imela zagovornico tako ene in druge strani. 

Predstavnica Oddelka za druţbene dejavnosti je mnenja, da je treba odvisnike ločiti od 

brezdomcev (T: Trenutno jim na Dnevnem centru za uporabnike prepovedanih drog 

prostovoljci Vincencijeve zveze delijo tople obroke,... popoldne, v času, ko je center zaprt in 

tam ni uporabnikov, saj naj se ti dve populaciji ne bi mešali.). Sogovornici z Društva 

prostovoljcev VZD pa se zdi njihovo ločevanje nesmiselno. Opozarja na to, da se je tudi med 

strokovnimi delavci oblikovala neka umetna ločnica, ki bi jo mogli podreti saj je problem 

obeh segmentov populacije v svojem bistvu enak (A: Ja, se ločuje na te, ki so brezdomci, in 

odvisniki so kao drugo…Mi pa tako gledamo, s praktičnega vidika so to eni in isti 

ljudje…Čeprav če smo prav odkriti, se ne marajo preveč...Ma smo tudi mi sami v glavi 

naredili neko ločnico…bi morali tudi socialni delavci in strokovnjaki podirati te ločnice...Ker, 

konec koncev, imamo isti problem; neke nevrednosti, zavrţenosti, samo da se ga rešuje na 

drugačen način in z drugimi metodami. Lahko bi ga skupaj reševali...Tisti, ki so mogoče malo 
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na boljšem in nimajo lih problema še z drogo, bi lahko konec koncev pomagali drugim…Sam, 

da bi se to ustvarilo, je spet  proces…). 

5.3.2.7 Načrti in ideje za prihodnost  

RV: Kakšni so načrti in ideje intervjuvancev za reševanje nastanitvene problematike 

brezdomcev v prihodnje? 

PROJEKT ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE  

Plan za zavetišče za brezdomce v Novi Gorici obstaja ţe dolgo (V: Plani so ţe...12 let...je ţe 

bil program zavetišča za brezdomce...okrog 2000, 2001 ). Zadnji projekt v povezavi z 

zavetiščem pa je bil zasnovan leta 2011. Predvidena lokacija je bila starejša hiša na Erjavčevi 

ulici  v Novi Gorici, ki je v lasti JSS MONG (A: Ker spodaj so v bistvu tri stanovanja, ki bi 

jih lahko preuredili v zavetišče.). Projekt je podprla tudi občina, za samo realizacijo in 

vodenje zavetišča pa naj bi poskrbelo Društvo prostovoljcev VZD (T: Tam  bi bilo 

poskrbljeno tudi za razdeljevanje toplih obrokov, osebno higieno.). 

Projekt pa še vedno čaka na realizacijo. Uradno je bil prekinjen  zaradi peticije občanov, kar 

se je dalo prebrati tudi v lokalnih časopisnih prispevkih. Direktorica JSS MONG pa je kot 

razlog navedla nezmoţnost zagotoviti 24 urni nadzor nad uporabniki zavetišča ( A: Ampak 

potem se je pojavil problem, da ni bilo zagotovljenega 24h varovanja s strani društva in je 

bila zadeva neizvedljiva... Tako smo na tem sestanku določili, da dokler se tega ne reši, se ne 

pogovarjamo več naprej. Na sestanku smo bili pa stanovanjski sklad, center za socialno delo 

in oddelek za druţbene dejavnosti.). Druge lokacije pa še nimajo predvidene (N: Ma ne, za 

enkrat bi bilo tam.). 

Druga ideja za lokacijo zavetišča za brezdomce v Novi Gorici je povečanje kapacitet in 

nadgraditev programa Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog. Eden izmed 

intervjuvanih  strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s problematiko brezdomstva v raziskavi 

magistrske naloge  Klavdije Hofler  je povedal, da so zabojniki oz. bivalniki  najhitreje 

izvedljiva in cenovno ugodna opcija za zavetišče, čeprav gre kratkotrajno rešitev oz. izhod v krizi. 

Prav tako morajo biti zagotovljena vsa dovoljenja in priključki, kot pri drugih stanovanjskih 

objektih (Hofler, 2012). Podobno mnenje so imeli tudi intervjuvanci v moji raziskavi (N: 

...smo razmišljali, da bi mogoče lahko tam kjer je zdaj ŠENT oz. Dnevni center za odvisnike. 

Tam bi bil en tak primeren prostor, ker je tudi policija zraven....Tam bi se mogoče res 

naredilo nekaj teh bivalnih enot oz. nekaj za prespat...Zdaj nekih novogradenj na tej osnovi ni 

predvidenih, razen, če bi se res postavili ti bivalni kontejnerji, to bi bilo moţno.). Ţal se tudi 
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ta opcija še ni realizirala. Tokrat jo je ustavila zavrnitev prostorskega načrta zaradi česar niso 

dobili gradbenega dovoljenja (T: Bila je tudi ţe ideja, da bi bil tam dnevni center za 

brezdomce. Postavili naj bi dodatne kontejnerje, a je odpadlo zaradi gradbenega dovoljenja. 

Niso odobrili.). 

Čeprav sta bila oba načrta zavrnjena je še vedno upanje, da se bo v prihodnosti ideja o odprtju 

zavetišča v MONG uresničila. Osebno sem mnenja, da bi lahko projekt izpeljali do konca, če 

bi se akterji med seboj bolj povezali in uskladili interese. 

NAJPREJ JE TREBA ZGRADITI  ZAUPANJE 

Načrti Društva prostovoljcev VZD za prihodnost, po besedah sogovornice,  temeljijo na 

nadaljevanju dela po načelu majhnih korakov, vzpostavljanju zaupanja tako na strani 

brezdomcev kot »domcev«, opozarjanje na obstoj problema in delu s širšo skupnostjo (A: 

Zaenkrat mi bomo vztrajali tako,...pač naša logika je vedno logika majhnih korakov... Počasi, 

da se zgradi zaupanje, da nas tudi Novogoričani sprejmejo kot tiste, ki jim je vredno zaupat. 

Da vejo, da delamo dobro, da ne podpiramo lenuhov, kot nekateri mislijo…… Prebujat tu 

neko solidarnost ali pa sočutje, neko skrb do sočloveka,... da ne gleda vsak samo v svoj 

lonec....Samo to je proces, to se ne zgodi čez noč...mi bomo vztrajali v tem smislu.). V bistvu 

ţelijo postaviti  trdne temelje na katerih bi se postopoma lahko gradila tudi nastanitvena 

podpora, saj so mnenja, da brez obojestranskega zaupanja ne bo dobrega odziva (A: mi smo 

ves čas za to postopnost. Najprej dnevni center, pol pa naprej....Ker...v zavetišče ne bo noben 

šel dokler se ne zgradi neko zaupanje.). Njihove zmoţnosti so trenutno sicer precej omejene 

(A: Zdej za enkrat je tako....iz naše strani, kadrovsko pa tudi časovno, več kot  toliko ne 

zmoremo), kljub temu  ţelijo ostati fleksibilni in odprti za nove moţnosti (A: Bomo videli, kaj 

bo pokazal čas. Treba je bit odprt. Spodbujat tudi ljudi, da se odzovejo, da se prizna, da ta 

problem obstaja.)  

PROSTOR PRILAGOJEN ŢELJAM IN POTREBAM UPORABNIKOV 

Strokovna vodja programa DC ŠENT se zaveda kompleksnosti situacije in dejstva,  da  bi  z 

eno obliko nastanitve teţko zadovoljili vse potrebe brezdomcev v Novi Gorici ( M:...Nobena 

stvar ni za vse. Tle kot vidim, bi jih par še vseeno vn štrlelo.. Ne bi mogli z eno obliko  

nastanitve vseh pokrit...bi rabili mogoče res več oblik, takih bolj nezahtevnih, finančno...ma 

ne vem kakšnih, kako bi to speljali.). Po njenem mnenju bi bilo treba najprej ugotovit, kaj 

brezdomci sploh potrebujejo. Smiselno je namreč vprašati brezdomce, kaj si ţelijo in na 

podlagi tega načrtovati delo (Zapisnik..., 2013) ter tako zagotoviti kar najučinkovitejšo pomoč 
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(M: Bi bilo res za ugotovit kaj človek rabi, kaj ţeli, kaj pričakuje, res pri vsakemu posebej... 

Da vidimo kaj bi sploh potrebovali za te ljudi. Ali rabimo bolj vodeno, ali rabimo manj 

vodeno obliko nastanitve...). Brezdomci bi pogosto potrebovali nek svoj sistem, s precejšnjo 

mero svobode (M: Enkrat je bila ideja, z njihove strani, da bi bilo dovolj uredit eno halo. 

Malo preuredit en plac, ki ţe razpada, in bi oni bili tam. Pol vidiš, da bi rabili nekaj, kjer bi 

imeli en svoj sistem, svoj dom, svoj prostor...urejen  po svoje. Ni treba, da je luksuz. To so 

lahko tudi jogiji na tleh, malo da je ogrevano, kakšen WC  in da bi imeli oni tam nek svoj 

sistem.). Problem je v tem, da je za takšno (precej alternativno) rešitev teţko dobit  ustrezno 

finančno podporo in soglasje občine (M: Da bi občina dala dovoljenje, da si ti lahko tam in 

da bi oni to še financirali, ni za pričakovat....Sam bi pa to bilo tudi za tiste, ki niso ţeleli v 

Ţelezniški...Bi se v takem prostoru počutili bolj  doma, svobodno...).  

HIŠA NA OBROBJU MESTA 

Ko sem  predstavnika SCD vprašala, kakšna bi bila po njegovem mnenju najboljša rešitev 

stanovanjske stiske brezdomcev, sem dobila odgovor : » Hiša na obrobju mesta, to bi bila 

idealna rešitev. Tako imajo tudi v ostalih večjih slovenskih mestih. ..Ker ti človeku v prvi fazi 

moraš ponudit nekaj, da se kot človek lahko uredi. Da mu daš moţnost, da se lahko gre kam 

ulešt, se umit, uredit, se naspat, da mu daš za jest... te čisto osnovne človeške potrebe. Ko mu 

to zagotoviš, lahko počasi, res počasi, začneš delat na njemu, na spreminjanju (če ţeli in 

dovoli). Streha nad glavo je le prvi korak.  Za tem je potreben  program, potrebno je ljudem 

ponuditi moţnost, da lahko postanejo koristni, seveda, če ţelijo). To se sklada z načelom 

omogočanja najprej vrne in ustrezne nastanitve vsem, kot izhodišče za reševanje njihovih 

raznolikih teţav, potreb, stisk (Razpotnik, 2008). Poleg tega, bi lahko v tako  hišo prehodno 

nastanili  ljudi v primeru deloţacij (V: tudi te ljudi, ki se deloţira, bi z eno tako hišo imeli 

moţnost kam  nastaniti. Vsaj začasno za tistih par dni, dokler se stvari urejajo, da jih ne 

pustiš na cesti. Ker drugače gre hitro lahko samo še navzdol...). 

» KRALJI ULICE V MALEM« 

O samem programu  nastanitvene podpore Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev 

Kralji ulice sem ţe pisala. Tukaj bom zato navedla zgolj nekaj citatov iz intervjujev, ki pričajo 

o tem, da bi bil program, po mnenju mojih sogovornikov, lahko ustrezna rešitev tudi za Novo 

Gorico.  

Sodelovanje med  občino oz. JSS  MOL, ki prispeva  bivalne enote in Kralji Ulice, ki nudijo 

ustrezno nastanitveno podporo, se zdi predstavniku CSD NG dobra ideja, pomisleke pa ima 
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glede tega, kako bi kaj takega v NG izvedli v praksi (V: To se meni zdi zelo dobra 

kombinacija,... samo ne vem kako bi v Gorici kaj takega izpeljali.... Zadeva je, tako kot jo jaz 

poznam, dobra. Imam tudi uporabnike, ki so v tem projektu. So bili brezdomci v Novi Gorici  

in so šli v Ljubljano, ker v Gorici ga nimaš kam dat.). Za oblikovanje nastanitvene podpore 

sicer potrebuješ določeno število strokovnih delavcev, je pa strokovna vodja programa DC 

ŠENT mnenja, da je uporaba kadra pri takem programu veliko bolj racionalna, kot recimo pri 

zavetišču (M: Ja, absolutno rabiš kader, ki je namenjen temu, sam ga pa spet ne rabiš toliko. 

Ga rabiš malo v primerjavi z nekimi zavetišči, kjer rabiš kar 3 ljudi, za naredit nič, v bistvu... 

Za tam straţit... Jst rečem grdo straţit, sam res rabiš ljudi samo, da so tam, da je vse OK, ko 

grejo oni spat.... Če ne, bi s tremi lahko marsikaj naredil, če bi res imel resettlement...Za neko 

podporo lahko s tremi narediš ful.). 

Direktorici JSS MONG pa se zdi oblikovanje nekakšne novogoriške podruţnice Društva za 

pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice naravnost izvrstna rešitev  (N: Kralji ulice so 

izvrstni. Če bi tukaj v Novi Gorici imeli neko miniaturno verzijo teh Kraljev ulice bi bilo 

perfektno. Oni imajo to super organizirano. ..Midve s pravnico sva bile na tej konferenci in 

sva bile prav navdušene. Sva rekle glej v Novi Gorici bi mogli res bit eni »Kralji v malem.«). 

Svoje navdušenje nad njihovim programom je tudi utemeljila. JSS MONG namreč ima 

določene stanovanjske kapacitete, ki bi jih lahko poskusno oddali. Problem pa je, ker  

brezdomci, brez ustrezne podpore, stanovanje teţko obdrţijo (N:... prav to je zelo pomembno, 

ohranitev nastanitve... Če ga ti samo daš noter v stanovanje, to ni rešitev. Bi morala biti 

nekako drugače organizirana pomoč... če bi se naredilo bivalne enote za te brezdomce, je zelo 

pomembno, da je eno društvo zraven, da tem ljudem nudi  podporo, ker oni res ne znajo več 

ţiveti v stanovanju.). Prav takšno  podpore bi lahko zagotovil program podoben nastanitveni 

podpori Kraljev ulice (N: Tako ja, Kar koli  potrebujejo, jim pomagajo.). Poleg tega bi JSS 

MONG laţje dal stanovanje v najem določeni organizaciji, kot direktno brezdomcu (N: .. mi 

bi morali dati stanovanje v najem eni taki organizaciji, .ki bi poskrbela za nadzor nad 

bivanjem.  Oni skrbijo za poravnavo stroškov in ostalo, imajo noter svoje uporabnike in imajo 

nad njimi tudi nek nadzor...Ker recimo mi kot sklad smo dali stanovanje Ozari, materinskemu 

domu, potem imamo dve varni hiši,...tako da smo  naklonjeni temu, mislim, stanovanjska 

politika dela tudi v tej smeri, samo mora priti eno tako društvo, da ima nekaj podlage, prakse, 

da je organizirano, ne.).  
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5.4 Zaključki  in predlogi 
Zaradi obseţnosti interpretacije sem se odločila povzeti  ključne ugotovitve in ideje, ki sem 

jih izluščila iz intervjujev in njihove analize. Dodala sem tudi nekaj predlogov za reševanje 

brezdomske problematike v Novi Gorici. Na nekaterih mestih sem, za boljšo predstavo, 

uporabila citate iz intervjujev.  

Če za začetek poskusim na kratko opredeliti  trenutno situacijo v  Novi Gorici, lahko rečem, 

da na tem območju (še) ni enotnega, celostnega in dolgoročnega programa za pomoč 

brezdomcem, niti načrta za oblikovanje nastanitvene podpore zanje (A: Zdej problem je, ker 

ni nekih dolgoročnih rešitev. So vse samo začasne...). Trenutno se problem brezdomstva 

rešuje precej parcialno. Ni oblikovanih skupnih strategij, pa tudi evidenco brezdomcev vodi  

vsaka organizacija zase (N: Zdej pa je v bistvu dobeseden kaos tu pri nas. Nekaj se dela na 

tem področju, samo je vse bolj parcialno. Ni neke krovne organizacije, ki bi vse skupaj 

povezovala....). 

Glede na vse, kar so mi povedali intervjuvanci, sem  poskusila osnovati nekakšen zametek 

načrta za reševanje nastanitvene problematike brezdomcev v Novi Gorici. Predloge sem 

zdruţila v naslednjih osem točk: 

1. Uskladiti poglede in interese posameznih akterjev ter poiskati skupne cilje. 

Prek analize intervjujev sem zasledila, da se mnenja razhajajo in da včasih med akterji ni 

zadostne komunikacije. Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali so brezdomci in (pogosto 

brezdomni) uporabniki prepovedanih drog, ki obiskujejo DC ŠENT, ena in ista populacija, ali 

naj bi ta dva segmenta populacije ločevali. Prav tako si akterji niso edini, kakšna naj bi bila 

najustreznejša oblika reševanja nastanitvenega vprašanja brezdomcev. Med drugim, kot vzrok 

za ustavitev projekta Zavetišče za brezdomce na Erjavčevi ulici, navajajo različne okoliščine 

(peticija občanov, ni zagotovljenega 24 varstva), kar onemogoča, da bi vzrok odpravili in  

našli ustrezno rešitev. 

2. Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med akterji in s tem boljše  

izkoriščanje ţe obstoječih moţnosti ter oblikovanje novih.  

Kaj naj bi to pomenilo, je  lepo opredelila sogovornica iz Društva prostovoljcev VZD, ki 

pravi, da »se je treba povezat, si pomagat. Da se imajo pol ti ljudje na koga obrnit... saj 

obstaja nekaj moţnosti...dajmo jih izkoristit. Je Karitas, je ŠENT, tam lahko preţivi v končni 

fazi skoraj pol dneva, to pomeni, da ni na mrazu. Ali so urejene stvari s Centrom za socialno 
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delo, te pravne zadeve; ali prejema denarno socialno pomoč, ali ima plačano zavarovanje, ali 

je bilo urejeno na CSD-ju vse, kar je pač moţno...« Trdna socialna mreţa, ki nudi človeku 

oporo in ga varuje pred padcem v še hujšo bedo, se lahko postopno oblikuje le prek 

povezovanja različnih organizacij in institucij. 

3. Oblikovati enotno evidenco brezdomcev oz. potencialnih uporabnikov 

nastanitvenih programov, vključno z njihovimi potrebami in ţeljami. 

Kot je omenila strokovna vodja programa DC ŠENT, bi morali najprej oblikovati enotno 

evidenco brezdomcev v Novi Gorici. Tako bi laţje ocenili obstoječo situacijo in potencialne 

uporabnike vključili v oblikovanje rešitev. Rešitve in programi namenjeni brezdomcem so 

namreč učinkoviti le v primeru, ko odgovarjajo na dejanske potrebe ljudi brez doma. Zato bi 

bilo smiselno v evidenco brezdomcev, poleg osnovnih identifikacijskih podatkov, vključiti še 

kratek opis ţivljenjske situacije posameznika, s poudarkom na aktualnih potrebah. 

4. Nadgradnja obstoječega resettlement programa Društva prostovoljcev 

VZD s postopnim vključevanjem novogoriških brezdomcev.  

Kot je predstavnica Društva prostovoljcev VZD večkrat poudarila, je predpogoj za uspešno 

reintegracijo oz. resettlement vzpostavitev večjega zaupanja med brezdomci in člani društva, 

po moţnosti prek druţenja v morebitnem dnevnem centru za brezdomce. Lokalne brezdomce 

bi bilo smiselno vključevat postopoma. Začeli bi lahko z raznimi kratkotrajnejšimi 

aktivnostmi,
17

 ki bi postopoma prehajale v daljše bivanje in intenzivnejšo participacijo v 

skupnosti. 

5. Postopno oblikovanje tudi drugih programov za brezdomne.  

Smiselno bi bilo oblikovati tako hitre in začasne rešitve, upoštevajoč načelo majhnih korakov 

(»drop in« oz. dnevni center, zavetišče), kot tudi bolj dolgoročen program nastanitvene 

podpore po  konceptu »Najprej stanovanje!« (v smislu bivanja v neprofitnih stanovanjskih 

enotah s pripadajočo nastanitveno podporo po zgledu KU). Na ta način bi lahko pokrili 

različne potrebe brezdomcev, še zlasti, če bi pri tem upoštevati tudi njihova mnenja in 

predloge. Glede na to, da ima Društvo prostovoljcev VZD v Ljubljani dnevni center in 

zavetišče za brezdomce, bi bilo mogoče smiselno, da bi bili oni nosilci novih programov. 

Imajo namreč veliko izkušenj, poleg tega sodelujejo z Društvom za pomoč in samopomoč 

                                                 
17

 Na Mirenskem gradu  nekatere aktivnosti  ţe potekajo (npr. čistilne in delavne akcije, kulturni in druţabni 

dogodki itd.), a se jih novogoriški brezdomci, klub povabilom, bolj poredko udeleţijo. 
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brezdomcev Kralji ulice, zato bi se laţje povezali in  ţe preizkušene  koncepte dela prenesli v 

Novo Gorico.  

6. Poiskati primerne lokacijo oz. prostore za izvajanje programov. 

Brez ustreznih kapacitet ni mogoče izvesti nobenega programa nastanitvene podpore (M: Ker 

nimaš kaj iskat strehe nad glavo, če strehe  ni). Ena od potencialnih in mogoče finančno manj 

zahtevnih rešitev, poleg postavitve bivalnikov, je uporaba ţe obstoječih in neizkoriščenih 

stanovanj. Kot je predlagal Bojan Dekleva, bi bilo smiselno aktivirati prazna stanovanja, ki so 

zaradi zapadlih hipotek v lasti bank. Teh je v zadnjem času zaradi gospodarske krize vedno 

več. Po zgledu švicarske organizacije Domicil bi lahko tudi v Novi Gorici kakšna organizacija 

poskusila s sklepanjem  tripartitne pogodbe z lastniki praznih stanovanj in njihovimi 

najemniki (v tem primeru brezdomci). Pri čemer lastnika ne bi bilo strah, da najemnina ne bo 

plačana in da stanovanje ne bo redno vzdrţevano, saj bi za to poskrbela odgovorna 

organizacija (Dekleva, v Petkovšek, 2013). 

7. Krepiti pozitiven odnos in sodelovanje s skupnostjo.  

S soglasjem in podporo skupnosti se laţje izvede marsikateri projekt. Kot so intervjuvanci 

večkrat omenili, je opozarjanje širše javnosti na obstoj brezdomske problematike ter krepitev 

zaupanja in solidarnosti do brezdomcev bistvenega pomena. Treba je začeti razmišljati v smeri 

večjega vpliva lokalne skupnosti na reševanje problema brezdomstva ter ponovno uveljavljanje 

neformalnih podpornih mreţ in medsosedske pomoči (Krek in Belin 2010). Na ta način bi 

brezdomci v Novi Gorici laţje dobili  zavetišče, ki čaka na realizacijo ţe od leta 2011, ali 

kakšno drugo ustrezno rešitev. 

8. Poiskati in uporabiti alternativne finančne vire, po moţnosti z 

vključevanjem uporabnikov (brezdomcev). 

Pomanjkanje sredstev je stalni problem neprofitnega sektorja, kar so potrdili tudi odgovori 

sogovornikov. Zaradi tega menim, da bi se izplačalo izkoristiti ideje in strategije socialnega 

podjetništva, kot alternativo klasičnemu pridobivanju sredstev s prijavo na razpise. V mislih 

imam Dnevni center Društva prostovoljcev VZD v Ljubljani, kjer brezdomci za podjetje 

EUREL d.o.o. spenjajo vezice. Z zasluţenim denarjem se krije del stroškov Dnevnega centra, 

hkrati pa si uporabniki krepijo delovne navade in občutek koristnosti (Predstavitev dnevnega 

centra, 2014). Dobra ideja je tudi Posredovalnica rabljenih predmetov Društva za pomoč in 

samopomoč brezdomcev Kralji Ulice. Le-ta zdruţuje aktivacijo in delavno rehabilitacijo 
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brezdomcev, ekološki vidik ponovne uporabe in dodaten vir dohodka tako za brezdomce, ki 

tam delajo, kot tudi za nadaljnji razvoj projekta (Jurančič Šribar in Cerar, 2011). 

V zgornjih osmih točkah sem poskusila zajeti bistvene ugotovitve opravljene raziskave v 

kombinaciji z znanjem, pridobljenim iz literature in drugih virov. Seveda pa je to zgolj moja 

interpretacija in zato o objektivnosti ni mogoče govoriti. Vseeno pa upam, da vsaj delno zrcali 

situacijo v Novi Gorici in moţnosti za nadaljnji razvoj programov za brezdomce. Moram 

povedati, da je bilo na strani sogovornikov čutiti pripravljenost za sodelovanje, čeprav še ni 

prišlo do prave povezave med akterji ter oblikovanja oz. realizacije nekih skupnih ciljev, česar 

se zavedajo tudi intervjuvanci (T: Tako da, neki zametki so, zdaj se mora samo še kaj 

realizirat..; N: Ja potencial je. Včasih je potreben samo nek moment, da se vsi zdruţimo in 

naredimo nekaj iz tega...; V: Mogoče pa prihaja čas, ko se bo ta problem končno rešil. Jst si 

srčno ţelim, da bi se. Vsaka stvar pač potrebuje svoj čas.).  
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6. PRIPOROČILA IN PREDLOGI ZA USTREZNEJŠO 

OBRAVNAVO  BREZDOMSTVA  

»Evropski parlament je leta 2008 sprejel deklaracijo o končanju cestnega brezdomstva do leta 

2015 (Ending…, 2008). V njej je pozival evropske drţave k razvijanju »celovitega pristopa« 

in »širših strategij« kot pot k mogočemu cilju končanja cestnega brezdomstva, kot njegove 

najvidnejše oblike (Dekleva, 2013 , str. 7).« Glede na to, da smo ţe leta 2014, je ideja o 

končanju brezdomstva do naslednjega leta morda nekoliko utopična, vsekakor pa je, z 

ustreznimi ukrepi in oblikami obravnave brezdomstva ter s spremembami v miselnosti ljudi in 

odnosu druţbe do brezdomcev, mogoče marsikaj spremeniti na bolje in tako ublaţiti stisko 

posameznikov.  

V sledečem  poglavju sem zbrala nekatere ideje  oz. priporočila strokovnih delavcev in drugih 

strokovnjakov s področja brezdomstva, ki bi jih lahko pri  delu z brezdomci in oblikovanju 

nastanitvene podpore zanje uporabili tudi akterji v Novi Gorici.  

6.1 Priporočila strokovnjakov s področju brezdomstva, ki bi 

bila lahko v pomoč akterjem v Novi Gorici  

Mednarodna organizacija FEANTSA je v okviru evropskega leta boja proti revščini in 

socialni izključenosti leta 2010 izdala priročnik z naslovom »Končanje brezdomstva: 

priročnik za oblikovalce politike«. V tem priročniku zavzema stališče, da brezdomstva ni 

mogoče končati s  povečevanjem obsega zasilnih in začasnih namestitev, kot so nočna in 

druga zavetišča, temveč le z omejevanjem trajanja bivanja v začasnih namestitvah ter z 

zagotavljanjem dolgoročnih nastanitvenih moţnosti (Dekleva, 2013). »Dosedanja politika 

nujnega in kratkoročnega reševanja stanovanjskega problema, kot je na primer krizno 

zatočišče za brezdomce, namreč ne omogoča  izhoda iz začaranega kroga druţbene 

izključenosti in marginalizacije. Vedno večjo vlogo imajo preprečevalne politike s svojimi 

mehanizmi delovanja  in razvoj mreţe različnih tipov stanovanj oziroma nastanitev, ki 

ustrezajo različnim potrebam (Humer, 1999, str. 220).«  

FEANTSA v  priročniku o končanju brezdomstva omenja pet vmesnih ciljev do končnega 

cilja- odprave cestnega  brezdomstva do leta 2015. Ti vmesni cilji  oziroma priporočila, ki 

zavezujejo tudi Slovenijo, kot eno od članic FEANTSE, so sledeči: 

1. cilj: Nihče naj ne bi spal na prostem zaradi pomanjkanja storitev, ki bi bile prilagojene 

potrebam teh ljudi; 
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2. cilj: Nihče naj ne ţivi v zasilni namestitvi (npr. zavetišču) dlje, kot je nujno potrebno; 

3. cilj: Nihče naj ne ţivi v začasni namestitvi dlje, kot je potrebno za uspešen premik naprej 

oz. vključitev v glavni druţbeni tok (kot polnopraven član druţbe s trajno stanovanjsko 

rešitvijo); 

4. cilj: Nihče naj ne zapusti institucionalne obravnave brez moţnosti za nastanitve;  

5. cilj: Nobena mlada oseba ne bi smela postati brezdomna po prehodu v samostojno ţivljenje 

 (Končanje brezdomstva...., 2010; Razpotnik, 2010).  

Ta priporočila so tudi za naš prostor še kako relevantna. Čim hitrejše in kar se da dosledno 

izpolnjevanje teh ciljev lahko pripelje do dobrih rezultatov pri upravljanju z brezdomstvom. 

Obseg brezdomstva v Sloveniji za zdaj še ni tako alarmanten, zato se celo misel, da je 

brezdomstvo mogoče odpraviti, ne zdi tako utopična (Razpotnik, 2010).  

Pri sledenju ciljem FEANTSE pa se je treba zavedati, da za njihovo uresničitev niso bistvene 

spremembe posameznikov. Bistveno je odpiranje socialnih (realnih in simbolnih) prostorov, 

kjer bodo tudi socialno izključeni ljudje lahko udejanjali svoje potrebe, ţelje in ideje, se 

izraţali, srečevali in tkali vezi v varnem, toplem in sprejemajočem okolju.  Spremembe so pri 

tem pogosto stranski učinki kakovostnih medsebojnih odnosov. To lahko z drugimi besedami 

poimenujemo tudi kot delo na preventivi. Preventivno delovanje na področju brezdomstva  

namreč vključuje splošno večanje kohezije in solidarnosti oz. zmanjševanje socialne distance 

med ljudmi prav z odpiranjem varnih socialnih prostorov. Pomeni pa tudi zagotavljane 

stabilnosti celotni populaciji (varno stanovanje, redni dohodki, socialna vključenost, 

zagotovitev potrebne podpore), kar je še posebnega pomena v teh negotovih časih. Vse 

povedano nas vodi k zaključku, da mora biti delo na področju brezdomstva zasnovano kar se 

da celostno, strokovno in kontinuirano (Razpotnik, 2008). 

Ob raziskovanju  ţivljenjskih zgodb brezdomcev  sta Špela Razpotnik in Bojan Dekleva 

ugotovila, da se tudi v Sloveniji odpira »potreba po širši paleti nastanitvenih moţnosti za 

brezdomce. Gre npr. za potrebo po varovanih oblikah nastanitve za posebej ogroţene skupine. 

Izraţena je nezadostna podpora socialno ranljivim mladim pri stanovanjskem osamosvajanju 

(Razpotnik in Dekleva, 2007, str.115) «, posebno za tiste s teţavami v socialni integraciji. 

Ugotovila sta tudi pomanjkanje alternativnih in posttretmajskih namestitev, varovanih 

stanovanj in drugih oblik prehodne nastanitve, ter pomanjkanje namestitev za bolne in 

obnemogle brezdomce. Prav tako se kaţe potreba po delu s stanodajalci in podpori 
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ranljivejšim skupinam pri iskanju nastanitve, ter posredovanju med njimi (Razpotnik in 

Dekleva, 2007). 

 

Izvajalci  programa Dnevni center Kraljev ulice prav tako ugotavljajo mnoge nepokrite 

potrebe brezdomnih ter tudi mnoge stvarne moţnosti za njihovo uresničevanje. Potrebno bi 

bilo razvijati  moţnosti za redno in stalno vključevanje brezdomnih v sfero dela, jim pomagati 

osmisliti  čas, na njim in njihovi okolici sprejemljiv način, razvijati različne strokovne 

dejavnosti podpore in spodbujanja brezdomnih, da si uredijo ţivljenje tako, da bodo manj 

odvisni od drţavnih podpor, bolj  usposobljeni za uspešno participacijo na trgu dela in bodo 

tako začeli ţiveti samostojnejše in produktivnejše (Kozar, 2008).  

6.2 Nekaj dodatnih idej za rešitev nastanitvenih težav 

brezdomcev v  Novi Gorici 
Osnutek plana  pomoči brezdomcem v Novi Gorici sem oblikovala ţe v zaključkih 

raziskovalnega dela. 
18

 V tem poglavju pa sem ţelela izpostaviti nekaj dodatnih rešitev oz. 

idej, katerih uresničitev bi lahko pripomogla k razvoju nastanitvene podpore in izboljšanju 

poloţaja brezdomcev v Novi Gorici.  

6.2.1 »Kralji ulice v malem« 

V interpretaciji intervjujev sem  razloţila  zakaj je akterjem na področju brezdomstva v NG 

všeč način dela Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kraljev ulice in njihov program 

nastanitvene podpore
19

, zato se na tem mestu ne bom ponavljala. Izpostavila pa bom nekatere 

koncepte in načela, ki jih pri delu z brezdomci uporabljajo izvajalci programov društva.  Tudi  

v Novi Gorici bi, po besedah direktorice JSS MONG,  potrebovali »Kralje ulice v malem« oz. 

neko organizacijo, ki bi se na podoben način spopadala problemi  brezdomstva in jih 

poskušala omiliti ter mogoče celo odpraviti. 

Ni presenetljivo, da je gospa omenila prav Kralje Ulice. Društvo je namreč ena  najbolj 

dejavnih organizacij na področju brezdomstva pri nas. Nudijo dober zgled na področju  

strokovnega dela z brezdomci, saj ponujajo sprejemanje, aktivacijo in participacijo, kot 

socialno-pedagoška izhodišča za delo z brezdomnimi. Upoštevajo torej predpostavko, da 

imajo posamezniki v sebi moč in potencial, ki ga lahko, ob dodatni pomoči v spodbudnem 

okolju, razvijejo in tako postanejo aktivni sestavni deli druţbe. Njihovi programu  upoštevajo 

                                                 
18

 Glej str. 74. 
19

 Glej str. 72. 
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načelo majhnih korakov,  kar omogoča vsakemu izmed uporabnikov, da  doţivi  (vsaj 

minimalen) uspeh, na katerem se lahko gradi zaupanje in delovni odnos. Izhaja se iz ţelja in 

potreb vsakega posameznika ter njegovih individualnih posebnosti in zmoţnosti kar vodi v 

vztrajno in diferencirano podporo, hkrati pa se jih sprejema take kot so tukaj in zdaj (Kozar, 

2008). Gre torej za pomoč za samopomoč s ciljem aktivne in druţbeno sprejemljive 

participacije te skrite in socialno najbolj izključene populacije (npr. ustvarjanje in prodaja 

časopisa Kralji Ulice) (prav tam). 

 

KU se tudi povezujejo  s sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju brezdomstva, 

revščine, odvisnosti in s tem povezanimi pojavi, saj jim povezovanje in kontinuirano 

sodelovanje omogočata izmenjavo izkušen, mreţenje, pretok informacij ter zdruţevanje v 

neformalne iniciative. Uspešno razvijajo sodelovanje s številnimi vladnimi in nevladnimi 

organizacijami (domačimi in tujimi), z njimi izmenjujemo koristne informacije, pomagajo jim  

priti v stik s potencialnimi uporabniki, sodelujejo  pri distribuciji časopisa, razdeljevanju 

humanitarne pomoči itd (Kozar, 2008). 

6.2.2 Konverzija sredstev  

Zaradi nenehnih finančnih omejitev pri izvajanju programov za brezdomce v Novi Gorici se 

mi je zdela ideja o konverziji sredstev, ki sem jo zasledila med študijem literature, vredna 

pozornosti. Vito Flaker, kot eno od moţnih rešitev stanovanjskih teţav, omenja konverzijo oz. 

preusmerjanje sredstev iz velikih zavodov in bolnišnic v skupnostne oblike (neprofitna 

stanovanja, stanovanjske skupine itn.). Dejstvo je namreč, da so sredstva, namenjena tako 

osebam z dolgotrajnimi duševnimi stiskami, kot drugim, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem 

ţivljenju, ţe namenjena in uporabljena. Ta sredstva bi bilo dobro preusmeriti v ustreznejše in 

uporabnikom prijaznejše oblike podpore (Flaker, 1999). Če bi denar namesto v kurativo 

(bolnišnično zdravljenje, razni zavodi, ustanove, penalne institucije) uspeli preusmeriti v   

preventivne ukrepe in bolj fleksibilne oblike podpore rizičnim skupinam, bi (po ugotovitvah 

nekaterih raziskav) drţava celo prihranila, da ne govorimo o pozitivnih učinkih na 

posameznike in druţbo. V poglavju Ustrezna pomoč brezdomcem se izplača
20

 sem omenila 

nekaj raziskav, ki so potrdile, da se stroški na posameznega brezdomca ob ustrezni pomoči 

(dodelitvi stanovanja) močno zmanjšajo.  

                                                 
20

 Več na  str. 40. 
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Finančni vidik še zdaleč  ni edino merilo učinkovitosti določenega programa pomoči, 

potrebno pa se je zavedati, da postaja v obdobju ekonomske krize vse pomembnejši kriterij pri 

odločanju, ali se bo določen program podprlo ali ne. V tem poglavju sem ţelela nakazati, da 

določene dolgoročne rešitve (npr. podprta stanovanja) niso nujno finančno zahtevnejše od ţe 

obstoječih, kratkoročnih in na dolgi rok manj učinkovitih oblik pomoči. Zato bi bilo (tudi v 

Novi Gorici)  smiselno analizirati stroške oskrbe in saniranja posledic brezdomstva ter ta 

denar preusmeriti v oblike  programov nastanitvene podpore, ki so se drugod po svetu ţe 

izkazale za učinkovite.  

Zdi se mi namreč, da se pri nas na splošno  o stroškovni učinkovitosti premalo govori, saj se 

nekako bojimo, da bomo, ob poudarjanju finančnega vidika, izpadli nesocialni ali celo 

nehumani. Osebno menim, da je lahko dokazana finančna učinkovitost določenega pristopa 

močan argument za zagotovitev sredstev s strani drţave ali Evropskih skladov, ki bi ga morali 

izkoristiti. Seveda pa ne sme postati edino merilo. Največja teţava neprofitnih organizacij je 

pogosto prav  iskanje ravnovesja med humanitarno usmerjenim poslanstvom in ekonomsko 

učinkovitostjo poslovanja (Mesec, 2006, v Stegne, 2010). 

6.2.3 Stanovanjske  kooperative 

Stanovanjska kooperativa je  ena od moţnosti, kako si zagotoviti streho nad glavo, po 

ugodnejših pogojih, prek medsebojnega sodelovanja. Posameznik, ki si ne more privoščiti 

svojega stanovanja, se poveţe z drugimi, ki imajo isti problem, in tako si skupaj ustvarijo dom 

(Tošić, 2013). »V stanovanjske kooperative se posamezniki zdruţijo z namenom, da si 

zagotovijo neprofitno najemno stanovanje. Člani se dogovorijo za postavitev novogradnje ali 

obnovo objekta, potem pa s plačevanjem najemnin izplačajo hipoteko oziroma kredit, s 

katerim so objekt zgradili oziroma obnovili (STA, 2013)«. Za takšno rešitev stanovanjske 

stiske se zanimajo predvsem mladi, saj pogosto nimajo druge izbire (Tošić, 2013).   

»Izkušnje iz drugih drţav, recimo Švice, kaţejo, da so lahko stanovanjske kooperative 

uspešen primer reševanja problematike pomanjkanja neprofitnih stanovanj,« meni vodja 

Tovarne, prve stanovanjske kooperative v Sloveniji, Blaţ Habjan (STA, 2013). Gospod 

Hajban vidi v  ustanavljanju kooperativ dobro priloţnost tudi za Slovenijo, saj bi lahko le te 

nadomestile pomanjkanje  neprofitnih stanovanj iz javnega sektorja. Prednost kooperativ v 

primerjavi s klasičnimi  načini zagotavljanja neprofitnih stanovanj je v tem, da ima bodoči 

uporabnik vpliv na končno podobo objekta ter s tem nosi zanj večjo odgovornost.  Poleg tega 
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se vnaprej ve, kdo bo v hiši ţivel, tako da ni bojazni, da bodo stanovanja ostala prazna, kot se 

zadnje čase pogosto dogaja s trţnimi stanovanji (STA, 2013). 

Stanovanjska kooperativa- Zavod Tovarna je bila ustanovljena leta 2012 v Novem mestu v 

okviru Švicarskega prispevka k razširjeni EU. Ukvarja se predvsem s promocijo tovrstnih  

kooperativ in prenosom švicarske dobre prakse in izkušenj v Slovenijo. Stanovanjska 

kooperativa v konkretni obliki pa (v času pisanja tega diplomskega dela) še ni zaţivela. Na 

prvi projekt izgradnje stanovanj namreč  še čakajo (STA, 2013).  

Zavod Tovarna sodeluje  in se zgleduje po  švicarski kooperativi Codha. Pomemben vidik, ki 

ga švicarski partnerji izpostavljajo, je druţbeni vidik ţivljenja v stanovanjski kooperativi.  

Ţivljenje v tovrstni skupnosti namreč  stanovalcem, poleg  reševanja stanovanjskega 

problema, ponuja tudi moţnost skupnega reševanja ostalih problemov (npr. varstvo in učenje 

otrok, skrb za starejše, skrb za stanovanja v času dopustov, skupno urejanja okolice, 

souporaba  delavnic, sob za goste,  avtomobilov itd.). Ţe sama arhitektura zgradb je takšna, da 

olajšuje oz. celo spodbuja stike med sostanovalci (STA, 2013).«.  

Prav ta socialni vidik in podpora je za (nekdanje) brezdomce ključnega pomena, zato menim, 

da bi bila vzpostavitev takšne skupnosti oz. kooperative, v kombinaciji z dodatno strokovno 

podporo, ena boljših rešitev za normalizacijo in stabilizacijo ţivljenja brezdomcev v 

skupnosti.  Seveda pa brez sodelovanja in podpore širše skupnosti ne gre. Tudi »v Švici so se 

stanovanjske kooperative uspele uveljaviti, ker imajo podporo drţave in občine (STA, 2013).«   
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7. ZAKLJUČEK  

Spoznanje, ki se je vedno znova potrjevalo tudi tekom  pisanja pričujočega diplomskega dela, 

je sama kompleksnost, večplastnost in kroţnost pojava brezdomstva. Kot ugotavljata 

Razpotnik in Dekleva, pojavov povezanih z brezdomstvom ni mogoče pojasnjevati na 

vzročno-posledični način. Treba je uporabiti optiko kroţnosti ter hkratnega in vzajemnega 

delovanja različnih okoliščin na posameznikovo ţivljenjsko polje (Razpotnik in Dekleva, 

2007). Ţe tako kompleksni in raznovrstni vzroki za brezdomstvo se namreč tesno prepletajo s 

posledicami brezdomnega ţivljenja (npr. zdravstvene teţave, razne odvisnosti, brezposelnost), 

saj so le te hkrati vzroki za ohranjanje tega statusa. Poleg tega različno opredeljevanje 

vzročnosti in odgovornosti za brezdomstvo opredeljuje in oblikuje načine dela in strategije 

obravnave te problematike. Da ne omenjam celega kontinuuma definicij brezdomstva, ki 

ponovno reflektirajo socialno in stanovanjsko politiko določne drţave ter mesto, ki ga 

reševanje problema brezdomstva zavzema. Določeno vprašanje je namreč priznano kot 

»druţbeni problem« šele takrat, ko zadostno število dovolj vplivnih ljudi meni, da gre za 

problem, ki terja ukrepanje, in ko se ta pogled vključi v prevladujoče predstave, zakone in 

politične programe (Hogwood, 1984, v Mandič, 1999).  

Pojmovanje vzročnosti in dojemanje pomembnosti reševanja problema brezdomstva tako 

oblikuje načine dela z brezdomci in nenazadnje odnos večinske »domske« populacije do njih. 

Teţko je reči, kaj pogojuje kaj in kaj je od česa odvisno. Prav zato se strinjam z mnenjem 

nekaterih strokovnjakov, da je na pojav brezdomstva treba gledati kar se da celostno, 

upoštevajoč tako osebne zgodbe in razlike, kot  specifike druţbenega konteksta. »Skladno s 

tem naj bi bile tudi rešitve, ki jih iščemo za reševanje situacije brezdomstva, temu primerne, 

torej v svoji končni fazi kar se da celostne, medresorske in multidisciplinarne (Razpotnik in 

Dekleva, 2007, str.31).« Spremembe na bolje lahko doseţemo le prek dela  z  brezdomci na 

eni in širšo skupnostjo na drugi strani. Pomembno je sodelovanje različnih akterjev in 

sektorjev ter prepoznavanje in priznavanje večplastnosti pojava tudi z njihove strani. 

»Stanovanje je veliko več kot le streha nad glavo. Pomeni zadovoljitev potrebe po varnosti in 

zasebnosti, ter predstavlja poseben prostor, kjer se človek počuti »doma« (Flaker,1999, 

str.43).« Prav zato je zagotovitev ustreznega doma za čim večje število posameznikov  tako  

pomembna za splošno druţbeno blaginjo. Upam, da bodo ljudje na vodilnih poloţajih oz. tisti, 

ki imajo v rokah tako politično kot tudi ekonomsko moč, končno ozavestili, da smo med seboj 

vsi povezani in da revščina, beda in  prikrajšanost nekaterih ljudi vpliva na vse ostale člane 
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skupnosti, pa čeprav to ni vidno na prvi pogled. Četudi izključimo socialni čut in ţeljo po 

pomoči sočloveku, je skrb za ljudi na obrobju druţbe ter prizadevanje za načela 

enakopravnosti in enakih moţnosti nujna iz trţnega oz. ekonomskega vidika. »Osnova 

delovanju trga so namreč socialni mir, moţnost za delo in aktivno sodelovanje, kupna moč, 

sposobnost neodvisnosti, motivacija ter nenazadnje pozitivna in kreativna dinamika vsega 

prebivalstva. V prihodnje bo treba obravnavati  problem stanovanjske oskrbe v širšem 

kontekstu, saj »stanovanje ni le opeka in malta«, pač pa implicira način ţivljenja, sosedske 

odnose, urbano in socialno okolje, je izraz – ali pomanjkanje izraza – urbane solidarnosti, 

ustvarja nova delovna mesta, je jedro vsega, okoli česar se oblikuje posameznikovo ţivljenje, 

in je srce urbanih centrov (Černič Mali,1999, str. 181).« Sprejetje realnosti, da je brezdomstvo 

kompleksen druţben pojav z vzroki na različnih področjih druţbene realnosti, ki jo skupaj  

soustvarjamo, kliče k aktivaciji skupnosti, sodelovanju  in prevzemanju soodgovornosti pri 

reševanju stisk najbolj ogroţenih, kar na dolgi rok predstavlja mnogo manjše človeške, pa tudi 

finančne stroške (Razpotnik in Dekleva, 2007). 

Res je, da so reveţi, berači oz. kasneje brezdomci ţe od nekdaj del naše druţbe in je mogoče 

utopično pričakovati, da se brezdomstvo da izkoreninit, vsaj v obstoječem, čedalje bolj 

tekmovalnem in kapitalističnem svetu. Ampak vseeno se moramo vsi skupaj truditi, da bi tudi 

najbolj odrinjenim in ranljivim posameznikom omogočili kar se da dostojno in (glede na 

obstoječe moţnosti)  njihovim ţeljam in potrebam ustrezno ţivljenje.  
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PRILOGE 

8.1 Priloga 1: Vprašalnik za orientacijo pri izvedbi intervjuja 

ZNAČILNOSTI BREZDOMSKE POPULACIJE V NOVI GORICI 

 Koliko je po vaši oceni brezdomcev v Novi Gorici? 

 Kakšne so značilnosti te populacije pri nas (starost, spol, narodnost,...)? 

 

NJIHIZKUŠNJE, OBLIKE DELA Z BD IN STRATEGIJE v povezavi z nastanitveno 

podporo 

 Kakšne so vaše izkušnje pri delu z brezdomci?  

 Kakšne so vaše strategije/način dela pri reševanju te problematike? 

 Kako se v NG rešuje problem nastanitve pri brezdomcih, če se sploh?  

 Kako vidite učinkovitost MONG ? Sploh obstaja kakšen načrt, program za reševanje 

tega področja? 

 Poznate program nastanitvene podpore za brezdomce Kraljev Ulice?  

 Zasledila sem, da je bila pobuda za odprtje dnevnega centra/zavetišča na Rjavčevi 

ulici, a je načrt padel v vodo. Kaj mi lahko poveste o tem? 

 

SODELOVANJE MED RAZLIČNIMI AKTERJI POMOČI 

 Ali sodelujete z kakšno drugo organizacijo/institucijo (NVO, CDS-jem, občino,...)? 

 Na kakšen način in v kolikšni meri? 

 

NAČRTI, IDEJE ZA PRIHODNOST 

 Kakšni so vaši načrti za prihodnost na področju dela z brezdomci? 

 Kje vidite potencial za nadaljnjo reševanje BD problematike, predvsem na področju 

ustreznih nastanitev in nastanitvene podpore? 

 

ŢELJE, POTREBE SAMIH BREZDOMCEV 

 Kako brezdomci (vaši uporabniki) izraţajo potrebo po določeni obliki nastanitve? 

 Ali se kdaj obrnejo na vas po pomoč v tem smislu? 

 

ODZIV OKOLJA (OSTALIH MEŠČANOV) 

 Kakšne so vaše izkušnje, opaţanja glede odziva ostalih Novogoričanov na to 

populacijo? 

 Kakšen je odziv ostalih meščanov na predlagane rešitve? 

 

 

file:///C:/Users/maja/Desktop/MOJA%20DIPLOMA/drugi%20seminarji%20za%20zgled/IZGOREVANJE%20osnova%20za%20mojo%20dipl.docx%23_Toc324351614
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8.2 Priloga 2: Primer kodiranja  

Oseba A Kode 1. reda Kode 2.reda 
 

J: Ma koliko pa je tvoja subjektivna ocena, 

koliko je teh ljudi v Novi Gorici? Saj to je itak 

tako teţko ocenit...ma pribliţno? 

A: Zdej mi imamo zabeleţeno, da je prišlo k nam 

ţe čez 60 ljudi, različnih, sam to je lahk enkrat 

prišel in ga ni več bilo...če ne takih, ki redno 

prihajajo,  je 26 ali tam recimo do 30..Pa spet to je 

tako, dva dni je, pol ga spet en mesec ni...pol 

štirikrat pride, pol ga spet ni. 

J: Aha, ja razumem. Ma vi zdej na Šentu deliste 

hrano, ne? In obstaja še kaj v tem smislu...? 

A: Ja, Karitas deli pakete, ne... 

Karitas ima ob ponedeljkih, enkrat na mesec. Oni 

imajo, zdej spet nisem preverjala tega sistema, ma 

imajo zabeleţene vse te ljudi. Se vpiše in pol ima 

pravico enkrat na mesec dobit paket od Karitasa. 

Ne vem točno, kaj vse tam noter pride. Oni imajo 

tud za druţine in tako...oni pokrivajo še širše 

socialno dno. 

J: Aha....Kakšno pa je sodelovanje z občino, 

centrom za socialno delo? Kako so oni kaj 

angaţirani oz. koliko se sploh posvečajo temu? 

A: Ma zdej tako, s centrom za socialno delo, kar je 

moţno sodelujemo, ne. Mislim je tudi dost v redu 

pokrito ne. Ti ljudje imajo načeloma urejeno npr. 

zdravstveno zavarovanje in tako. S te strani pač 

CSD naredi kar more...glede na moţnosti in vso to 

birokracijo, ki jo more vodit. 

J: Aha. 

A: Zdej občina,...pač ... tu ni  nekega interesa, da bi 

se reklo: »Lejte v Gorici je to problem. Kako ga 

bomo reševali?  

J: V bistvu sploh ni še prepoznan, kot nek hud 

problem? 

A: Ne.  Ni še tak, da bi rekli, to je zdej neka 

urgentna reč...in ti ljudje res obstajajo in dejansko 

spijo v halah, al pa spijo kjerkoli...in bi bilo treba 

neki naredit. 

J: Mhm. 

A: Ampak tudi ni tako preprosto...Ti mu lahko 

rečeš: »Lej, je tam urejeno stanovanje, boš šel 

tja.«…Ne bo šel ne...Ni to tako enostavno...da pol 

on kar gre...To je proces. To traja. Da si on pridobi 

zaupanje, da se odloči. Sej smo vsi  tako 

narejeni...Čeprav vem, da nekaj ni dobro zame, 

vseeno traja, da zamenjam neko logiko, način 

ţivljenja Njega lahko zebe, lahko ne vem kaj, ma 

on se tam počuti doma, ne. Vprašanje je zakaj je 

tako? Mi tukaj  skušamo gledat globlje. Zakaj je 

nekdo ulico prepoznal kot svoj dom? Zakaj je tam 

najdu varnost? Očitno je ţe doma ni imel in je bilo 

za njega v končni fazi vseeno kje je. 

J: Hja, kdo ve kam to seţe, neki vzroki.. 

A: Ja. Zdej prebujat v njemu neka hrepenenja, 
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občutek, da  je v njem nekaj dobrega, da je vreden 

nekaj več, da ima neko ceno..., je pa proces. Da si 

on zgradi zaupanje, da res verjame, da lahko dobi 

eno pozitivno samopodobo, to pa traja, ne. 

J: Hja, tako kot se je rušilo, je zdej treba zgradit 

nazaj ne. 

A: Ţe to, da obstaja  nekdo, ki redno prihaja, tako 

kot mi, je ţe drugače.  Ko si z njimi tam, 

poklepetaš,  jim pripelješ večerjo...to je ţe en 

korak. Ma zdej, da se bo res radikalno neki 

spremenilo, je to proces tolkih let...Mogoče se pri 

teh brezdomcih ne bo nič poznalo, se bo pa pri 

nekomu drugemu, ker se ustvarja tisti duh, ne. 

............. 

...... 
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+ odnos in podpora 

 

 

Počasen proces spreminjanja  

 

 

 

 

   

 

8.3 Priloga 3: Prepis intervjuja M- DC ŠENT 

INTERVJU s strokovno vodjo (univ. dipl. soc. ped.)  programa Dnevnega centra  za uporabnike 

prepovedanih drog zdruţenja ŠENT Nova Gorica , 8.11.13  

Uvodni neformalen pogovor, novičke, kaj trenutno dogaja na Šentu; priprava na Rusjanov Dan... (nisem 

snemala) 

 

M= sogovornica 

J= Jaz 

 

J: Daj mi najprej malo na splošno povej, kakšne so vaše izkušnje z brezdomci, glede na to, da je 

brezdomstvo pogosto povezano z drogami? 

M: Mi imamo izkušnje s tistimi, ki pač pridejo sem v Dnevni center za uporabnike drog. Pridejo brezdomci oz. 

tisti, ki ţivijo brezdomno ţivljenje, tudi, če ne uporabljajo drog, zato ker imamo nekaj storitev, ki jim ustrezajo.  

Izkušnje niso dosti drugačne od drugih, ki pridejo sem, razen to, da imajo dost bazične potrebe; se odpočit, 

stuširat, si oprat obleke in  kej toplega pojest...Ţivljenje se jim pač vrti okrog tega, da preţivijo, ne. Sem lahko 

pridejo tudi kaj drugega delat,...imamo razne aktivnosti, sam ni to zanimivo enemu, ki ne ve kam bo šel spat, kje 

bo po 15.30, ko mi zapremo....Ali bo na eni klopci ali bo na drugi klopci, ali se bo s kom skregal, ali se bo dobro 

počutil...Njega prav res ne brigajo nobene aktivnosti...on se pač pride odpočit in poskrbet za osnovne potrebe. 

J: Osnovno preţivetje pač...Od kdaj ste ţe vi zjutro odprti? 

M: Od 7.30 do 15.30...Tem, ki ţivijo zunaj, jim pride prav tudi ta jutranji del dneva. 

J: Še posebno pozimi verjetno...Je razlika v obisku med poletjem in zimo? 

M:  Ma ni neke enoznačne razlike. Poleti ali pa še bolj spomladi, se veselijo sonca in pol ni take potrebe, da bi se 

tu zadrţevali. Pozimi pa so itak navajeni tega mraza. Se mi ne zdi, da bi zaradi tega bolj prihajali sem, tako da ni 

tako očitne razlike. 

J: Se pravi, tudi  pozimi pridejo tisti, ki ţe tako hodijo? 
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M: Ja. Edina razlika je, da rabijo druge reči. Pozimi pridejo bolj se pogret, pojest kak topel obrok. Poleti bi še kaj 

delali, kakšno aktivnost, pozimi pa pridejo bol na toplo. 

J: Koliko pa je teh ljudi, ki hodijo sem?  Imate kakšno evidenco? Pribliţno 

M: Jst vem koliko  jih pride povprečno na mesec...Jih pride 55. 

J: Različnih? 

M: Ja. Na leto jih je več kot 100.  Jih pride 120, 130 različnih v enem letu. Skoz različna leta jih je še več. Sam 

to ne pomeni zdej, da jih je vsak dan tle 50 ali pa 30. Tu  jih je vsak dan 15-25. 

J: In se pol menjujejo? 

M: Ja. Eni rabijo naše storitve enkrat na teden, eni enkrat na mesec, eni pa vsak dan, ne. Tko da se pol malo 

razporedi. 

J: Tle imaste tudi en manjši prostor, shrambo za obleke, ne...Si mi zadnjič kazala.... 

M: Ja. Pač eno od teh sob- zabojnikov smo preuredili v garderobo. Vsak ima povprečno dve polici, odvisno tudi 

koilko jih je, ki bi to rabili. 

J: Za pustit stvari tu. 

M: Ja. Sam to je na njihovo lastno  odgovornost. Mi jih ne čuvamo, niti nima vsak svoje zaklenjeno. Tu pač 

lahko stvari odloţijo in pustijo. Na ţalost pa n imamo kapacitet, da bi vsak lahko imel svoje pod ključem.  

J: Aha....Kakšno pa je sodelovanje z občino in CSD-jem? 

M: Hm... 

J: Mislim kako bi ti to ocenila, opredelila?...Ne vem, glede odzivnosti recimo?  

M: Mislim, odzivnost kar je, ne vem pa kje se potem zatakne. Ni neke koherentnosti oz., kako bi rekla, 

kontinuitete....v smislu, da bi se usedli in stvar izpeljali do konca. Nekaj se začne in pol svari  kar nekako 

izzvenijo  

J: Se pravi neka iniciativa je, sam se pol stvar ne izpelje do konca? 

M: Tko nekako ja.  Drugače  načeloma odzivnost je, mislim... 

J: Se pravi vi sodelujete s CSD-jem, al kako? 

M: S centrom,...pač... včasih za posamezne primere, se kakšne stvari skupaj dogovorimo. Take praktične rešitve 

naredimo skupaj. Se slišimo, recimo, ta in ta je zdaj tako in tako...kaj bomo mi, kaj boste vi....Zdej to ni prav 

pogosto, včasih, ko je prav očitno, da se moramo uskladit, pol se pač uskladimo...Drugega bolj ni s centrom. 

J: Aha. Ni pa nekega občinskega, vsesplošnega programa, kako bi se to problematiko pri nas reševalo, ne? 

M: Ma ne...Mislim, jaz se spomnim, da smo imeli neke skupine za brezdomce...Sam smo se samo dvakrat dobili 

in se niti ne spomnem, kje se je točno pol ustavilo. Na CSD-ju so dali pobudo, V. in R. sta bila takrat, V. je 

vedno za iniciativo je vedno za iniciativa, dajmo se zbrat, naredimo skupino...Saj lahko je to problem, ker ne 

definiramo,  kaj sploh hočemo s to skupino... »Na splošno reševali.« Ma kaj bomo reševali? Nismo nekaj 

konkretno opredelili ciljev....in pol se to mal porazgubi...Ma to je bilo ţe dolgo nazaj, kar se spomnem, drugo pa 

niti ne, no. 

Pol nekaj časa so se tudi Karitasovci vključevali... 

J:  To sem slišala ja, da delijo  oni neke pakete s hrano... 

M: Ja, sam imajo to za vse judi v socialni stiski in podobno ima tudi Rdeči kriţ. Eni naši se kar znajdejo in gredo 

na Karitas, da jim plačajo kakšno poloţnico za najemnino. Ker ti , ki so v Ţelezničarskem  ali pa v Presti, to so 

nizkocenovna prenočišča, so bili dolgo časa tudi na ulici...in so potem  ugotovili, da imajo dovolj sredstev, da si 
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lahko plačajo svojo sobo. Od občine imajo odobreno to denarno pomoč, pol dobijo še od Karitasa, sami si 

prišparajo in tako nekako gre... 

J: Pri nas je pol edina taka, nizkocenovna varianta za socialno ogroţene ta samski dom, al? 

M: Ja, ta Ţelezničarski samski dom in Presta, ki je tudi dokaj ugodno. 

J: Kaj veš mogoče cene?  

M: Ja, zdej odvisno, če si sam v sobi je 200 eur, če si v dveh ali treh, je, kako ţe, 150 ali 160 na enega, se mi zdi. 

J: Ja, sej tolk pribliţno je tudi samski dom v Ljubljani, če se prav spomnim, ko smo delali eno 

raziskavo...Sam za toliko denarja, dobiš ţe normalno sobo v stanovanju, mislim, tko recimo kot mi, 

študentje, če si deliš stanovanje.... 

M: Ja, res al kaj...Ja sej, po mojem bi bilo tudi tu veš, če bi bili v štirih in po dva v sobi, pa sploh. Samo je 

teţava...Da se štirje zmenijo in da so resni in to potem redno plačujejo, to je cel projekt.  

J: Je bolj socialna komponenta tu v igri, ne? 

M: Ja sigurno. Ker se ne moreš na nobenega zanest. Mislim, eden na drugega se ne zanesejo. 

J: Tudi vprašanje je, če bi jim lastnik sploh ţelel dati v najem... 

M: Plus to ja, on rajši počaka na študenta, je bolj zanesljiv. Ma tudi tej naši so tako, se zmenijo en dan, drugi dan 

ţe ne gre več....in pol moreš iskat sam in pristaneš na teh Presta in Ţelezničarski, kjer si res samo od sebe 

odvisen. Tako, da, ko zdaj razmišljam, to bolj ne gre. Jst sm nekajkrat sicer doţivela, da se jih je več začelo 

skupaj neki menit, ma ni prišlo nikamor. 

J:  Nekih bivalnih enot pa pri nas  nimamo, ne? 

M: Ne teh nimamo.  

J: Se mi je zdelo...Kje ti tu vidiš kakšno opcijo oziroma potencial, kako bi se dalo reševat brezdomstvo pri 

nas? Prav v smislu nekih stanovanj oz. bivalnih prostorov...Mislim, kaj bi bil po tvoje prvi korak? 

M: Mmmmm. Prvi korak bi bil poiskat,... ne to bi bil drugi (smeh). Prvo bi si morali naredit skico, kakšno 

populacijo sploh imamo. Mislim, saj vsak ima svojo skico v glavi. Samo verjetno imajo na CSD-ju drugačno kot 

recimo mi. K njim verjetno spet prihaja ena kategorija ljudi, ki ne hodi sem,...npr. starejši ljudje, tej ki so na 

vaseh,... to je tudi neka brezdomna populacija...Ker občasno ţe napotijo kakšnega k nam, naj pride kaj toplega 

pojest, tako da ene ţe poznamo, samo za vse pa ne moremo vedet. Mi vemo za te, ki so povezani z uporabo drog 

in z ţivljenjem v centru.. Tej, ki se me seboj druţijo in si povejo. Zdej eni pa ostajajo izven tega kroga. 

J: Ne pridejo niti v stik z dnevnim centrom verjetno, ne? 

M: Ja, tako da bi bilo to verjetno prvo. Da vidimo kaj bi sploh potrebovali za te ljudi. Ali rabimo bolj vodeno, ali 

rabimo manj vodeno obliko nastanitve.  Pol drugi korak pa bi bil poiskat kapacitete. Ker nimaš kaj iskat strehe 

nad glavo, če strehe  ni. Se mi zdi, da bi bilo tudi  dobro imeti par opcij, kjer bi se ljudje lahko naselili. Mislim, 

jaz ne bi šla v neke novogradnje. Se mi zdi, da je dosti kapacitet, ki bi se jih dalo izkoristit.  

J: In pol nudit tem ljudem tudi kakšen suport, al? Ker po mojem je teţko človeka direkt s ceste dat v 

stanovanje in bo od zdej naprej vse super specialno. 

M: Ja seveda ne. Če kdo, pol mi vemo kako je to teţko. Vzdrţevat nek red in sploh ta občutek, da si vreden imeti 

lepo okrog sebe.  Ne gre to kr tako, ne moreš kar zamenjat.  

J: Ja sej, sem šla malo gledat ta resettlement program od Kraljev...in je dober projekt, sam je spet seveda 

samo za določene ljudi, ki so sposobni sploh ţivljenja v skupnosti, poleg tega, da imajo podporo in da 
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imajo kader in svoje socialne delavke, ki jim pomagajo pri različnih stvareh. Je kar projekt in rabiš tudi 

kader in ljudi, ki so na razpolago. 

M: Ja absolutno rabiš kader, ki je namenjen temu, sam ga pa spet ne rabiš toliko. Ga rabiš malo v primerjavi z 

nekimi zavetišči, kjer rabiš kar 3 ljudi, za naredit nič, v bistvu... Za tam straţit... Jst rečem grdo straţit, sam res 

rabiš ljudi samo, da so tam, da je vse OK, ko grejo oni spat.... Če ne, bi s tremi lahko marsikaj naredil, če bi res 

imel resettlement...Za neko podporo lahko s tremi narediš ful. Je pa res, da to verjetno ni za vse. Je vseeno neka 

skupnost. .Nobena stvar ni za vse. Tle kot  vidim, bi jih par še vseeno vn štrlelo.. Ne bi mogli z eno obliko  

nastanitve vseh pokrit...Ne vem, bi rabili mogoče res več oblik, takih bolj nezahtevnih, finančno...ma ne vem 

kakšnih, kako bi to speljali. 

J: Ja sej...to je glavni problem, da je hkrati finančno efektivno in da se ljudje znajdejo noter. 

M: Bi bilo res za ugotovit kaj človek rabi, kaj ţeli kaj pričakuje, res pri vsakemu posebej.... Enkrat ko je bilo 

mrzlo, je občina omogočila, da so šli za 14 dni ali en mesec naši spat v Ţelezničarski dom. Ma niso izkoristili 

vsi. Eni so in so pol tudi ostali v Ţelezničarskem, ker so videli, da jim je fajn in so si zrihtali toliko denarja, da so 

lahko to plačevali...Ma eni niso niti poskušali. 

J: Aha. Se pravi, kljub temu, da so imeli zastonj opcijo bivanja, niso šli? Hm. Ma kje pa so ti ljudje, 

konkretno, pozimi recimo? Ker niso vsi na cesti, ne? 

M: Ma ne, večina jih je tle po blokih, al pa po halah tam pri ţelezniški postaji, kjer so tiste zapuščene stavbe. 

J: Aha, ţe vem...Kaj pa konkretno z uporabniki je kdaj tekla beseda, kaj bi oni hoteli? Je bil kdaj kakšen 

pogovor, skupina na to temo, al pa samo tako neformalno, mimo grede? 

M: Ja, večkrat pade, sam problem je, ker je zmeraj ideja »Naredite zavetišče! Kdaj bomo imeli za spat?« To je 

vse kar je...Ko se pa malček bolj poglobimo: »Kako in kje pa? Tle,  v teh sobah?«... »Ne, ne tle.« »Ja kje pa bi?« 

»Tam zraven.« al pa: »Gor nadgradimo.« Različne ideje pač, da bi naredili nekaj za spat.  Definirat kako bi oni 

to, je  pa teţje...ne vem... Zadnjič je bila ena, ţe starejša ţenska,  ki spi zunaj, ful presenečena, da so ji na centru 

rekli, da lahko gre edino v Koper, da je prostor v zavetišču. In pol sem jo vprašala, če bi šla in je rekla, da ne 

more it kar tko nekam drugam ţivet. Ko je še slišala, da zjutro moraš it ven, da ni to hiša za cel dan... pa niti pod 

razno....Da bi ona šla v Koper samo za prespat, to pa ne.. Se pravi ona bi rabla dom, ne. In mislim, da večina bi 

prav to. Oni bi rabli dom, bolj kot samo neko streho nad glavo, nekje na toplem za prespat. To, da imaš kje bit 

čez dan, da maš nek svoj prostor. 

J: Ma ja, ker more bit grozno, da nimaš kam. Mislim si skozi vsem na očeh, tko nekako razgaljen. 

M: Ja, skoz neka javnost, itak  da je obupno. Ravno s tem se dosti srečujemo. Ker mi tu ne moremo omogočit 

pav veliko te intime....in pride dostikrat kakšna frka. Ker oni bi si vse udomačili: »Tam bi jaz imel to, tam bi to,« 

mi pa cel čas nekaj kenslamo: » Ja ne, ne moreš. More bit prostor tudi za druge, ne. Če se ti tu kar naseliš, se 

drugi ne bo mogel niti usest.  Ker je toliko ljudi in to ne gre.« Ni fajn, da nimajo nekega intimnega prostora, ker 

pol tu nekako štukamo ta manko. Ko ni dosti ljudi in ni guţve, so vsi srečni.  Pravijo: »Danes je pa tako fajn, ker 

je mir.« Najbolj so srečni, ko so skoraj sami tu, da imajo mir, si naštimajo muziko in tako...Tako da ja, doskrat, 

ko vprašaš: »Kje bi spali in kako bi?« Ti rečejo: »Ja kje, tu bi.«.. »Res, bi spali tako, deset na kupu?«... »Ja ne, to 

pa ne.« Ni prav to tisto kar čakajo, ne. Oni bi, da bi vsak imel svoj prostor...Enkrat je bila ideja, z njihove strani, 

da bi bilo dovolj uredit eno halo. Malo preuredit en plac, ki ţe razpada, in bi oni bili tam. Pol vidiš, da bi rabili 

nekaj, kjer bi imeli en svoj sistem, svoj dom, svoj prostor...urejen  po svoje. Ni treba, da je luksuz. To so lahko 

tudi jogiji na tleh, malo da je ogrevano, kakšen wc  in da bi imeli oni tam nek svoj sistem. 
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J: Kot  neke vrste skvot v bistvu...To bi bil zanimiv projekt po mojem, samo dvomim, da bi kdo to 

formalno podprl. To po mojem ne bi šlo skozi nobeden formalen razpis... 

M: Ja,s aj to ne. Se ţe takoj ustavi. Da bi občina dala dovoljenje, da si ti lahko tam in da bi oni to še financirali, 

ni za pričakovat, ne. Ker oni nimajo občutka, da to ne gre kar takoj...Sam bi pa to bilo tudi za tiste, ki niso ţeleli 

v Ţelezniški. Bi se v takem prostoru počutili bolj  doma, svobodno.. Ker drugače se bojijo, npr.: »Mi bojo ţe kaj 

teţili...sigurno mi bojo kej teţili.«  

J: Hm, ja so navajeni na to neko svobodo... 

 Ker verjetno se navadiš na prav en drug sistem...ne rabiš nobenih pravil, nobenih urnikov... 

M: Itak, da se navadiš.  Je vse drugo, prav drugi svet. 

J: Mh. Kaj pa stiki z »domci«? Mislim, kakšni so odzivi drugih občanov na uporabnike, na center? Kako 

so ljudje to sprejeli, če ste dobili mogoče kakšen fit back. 

M: Ma ja tako...Dosti ljudi sploh ne ve. Če ne pa nimam neki dosti izkušenj glede odzivov...Mogoče me kakšni 

poznani sprašujejo ali pa kaj komentirajo...Ko so slišali npr. da imamo večerje: »Aja fajn, sej se dogaja. Fajn jim 

je.« Tako, ne... 

J: Aja kot češ;  »Lahko njim, sej se jim godi?« 

M: Ja,  v tem smislu, ja, da se ljudem zdi, da saj je dobro poskrbljeno...Enkrat smo celo mi spraševali, kaj si 

mislijo o brezdomcih, ma nismo dobili nič kaj posebnega... Tako neki standardni odgovori, da bi bilo boljše, če 

jih ne bi bilo, da bi mogli za to poskrbet... Kako pa?  To pa nimajo idej.. Ali pa npr.: »Lepo, lepo, da to imaste, 

samo zakaj so pol še vedno v Gorici
21

, če bi lahko bli tle?« To dostikrat slišimo, očitke glede zbiranja v centru. 

J: V parku.. So še vedno tam, ne? 

M: Ja, ja. To je ena taka tema, ker tam se nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo, ko greš mimo. Vidijo tam eno gručo 

ljudi, vsak malo drugačen kot so oni sami... Kdaj so tudi glasni, pade kakšna opazka...Ni pa nujno. So lahko tudi 

ful fajn, kakor  naletiš. Samo očitno so ljudje tako v negotovosti in jim ni prijetno. Več ali manj so zmeraj 

problemi s tem, da zakaj morejo biti lih tam v  centru, da sej lahko bi šli kam drugam. Ker se res zbirajo v parku 

oziroma tam za Trgovsko hišo,
22

  da so malo med ljudmi in niso tako izključeni...Ker tudi  oni bi bili radi 

vključeni. 

J: Ja, ker verjetno je tudi njim fajn, da so vsaj malo v stiku z druţbo, ne? 

M: Ja, saj moţno, da je to čisto podzavestno....Je pa seveda tudi praktično, ker imajo tam največ moţnosti stikov. 

J: Sej tudi, če bi bil recimno nek dnevni center, vprašanje, če bi se res tja premaknili...če bi se prestavila 

cela kultura tja. 

M: Ja jst dvomim no, če bi bil prav za brezdomce. Ker to grupiranje ni tolko povezano s samim brezdomstvom,... 

no mogoče je bolj s tem dnevnim. S temi ljudmi, ki pač podnevi nimajo primernega bivalnega okolja doma in 

potem so na cesti. Ne vem, če bi en dnevni center uspel pokriti to populacijo.  Sej ni treba zdej, da se jih 

kakorkoli izključuje, sam no se bojim, da to kar po navadi pokrivajo dnevni centri, ni to ta populacija, ki se tle 

pri nas zbira. Ni pa nujno, mogoče bi se pa dalo, samo bi se bilo treba res na njih usmerit, kar pač oni rabijo, da 

bi se počutili doma. 

J: Kakšne pa so, po tvojem, glavne potrebe teh ljudi, ki še niso pokrite? Čakaj, tu pri vas si lahko operejo, 

skuhajo, kaj uredijo...? 
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 Mišljeno v centru Nove Gorice 
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 Trgovina v strogem centru mesta ob glavnem trgu. 
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M: Ja, vse,.. papirje in to si lahko uredijo, praktično vse si lahko uredijo...Kar manjka je  prav ta zasebni  prostor, 

da nisi cel čas vsem na očeh...in mogoče še en prostor v mestu, en tak drop in , za se malo ustavit in posedet, se 

podruţit...Sam ne vem, če je to realno...Če bi se mi prestavili v mesto, bi bili drop in, ne, ...ker zdaj pač ne 

moremo bit.... 

J: Ni nobene ideje s strani občine, da bi se kaj takega naredilo, ne? 

M: Ma ne, trenutno ne. Ideje, saj so bile, samo tako na pol... Ne vem, mogoče bodo še dobili kakšno idejo, zdaj 

na zimo, ko je bolj aktualno.  

J: Mhm. Mi je pa V. iz CSD-ja rekel, da je on v eni skupini za brezdomce, na drţavnem nivoju... 

M: Ja, ja, to je pa res, ti nisem še nič omenila? Je vključena večina društev, ki se ukvarja z brezdomstvom, se 

srečujejo in dogovarjajo razne reči. Med drugim so recimo dali pripombo na stanovanjski program, enkrat so na 

Vincencijevi organizirali en posvet na to temo, samo se ne spomnim naslova...   

(Naprej nisem snemala, sva še malo neformalno poklepetali) 

8.4 Priloga 4: Prepis intervjuja A- Društvo prostovoljcev VZD 

Intervju s  predstavnico društva prostovoljcev Vincencijeve  zveze  dobrote. Tor. 5.11.13   

Pozdrav, predstavljanje in uvodni del pogovora nisem snemala 

 

A= sogovornica 

J= Jaz 

 

J: Jst sm si pripravila  par takih osnovnih vprašanj...Vi ste edina organizacija, ki se ukvarja prav z 

brezdomci tle v Gorici, ne? 

A: Ja, prav tako, direktno z brezdomci, ja.... Sam to je zdej tako ne, to so itak eni in isti ljudje, ki hodijo tudi na 

Šent in na Karitas. Tle veš, smo mi mogoče malo za svetom, kdo brezdomec sploh je, ne. Ţe pri definiciji se 

zalomi in Slovenija ima tako čudno definicijo...da eni so odvisniki drugi pa brezdomci...in kdo je zdej ta 

brezdomec... 

J: Aha, torej zdej se ful ločuje ali  kaj. 

A: Ja, se ločuje na te,  ki so brzdomci, in odvisniki so kao drugo ne. Mi pa tako gledamo, s praktičnega vidika so 

to eni in isti ljudje. 

J: Ja, po navadi ja, sej večina brezdomcev ima tudi teţave z odvisnostjo, ne? Vsaj kar sem jaz zasledila. 

A: Tako je...In potem spet Nova Gorica ima čist svojo klasifikacijo, da brezdomec je tisti, ki nima 

doma,ne...Zdej ogromno je skritega brezdomstva, to so ljudje, ki so na robu druţbe. Ima sicer socialno pomoč ali 

pa ima neko pokojnino ali  pa ţivi v samskem domu, ma teţko je reči,  da je to dom, ne. 

J: Ma koliko pa je tvoja subjektivna ocena, koliko je teh ljudi v Novi Gorici? Saj to je itak tako teţko 

ocenit...ma pribliţno? 

A: Zdej mi imamo zabeleţeno, da je prišlo k nam ţe čez 60 ljudi, različnih, sam to je lahk enkrat prišel in ga ni 

več bilo...če ne takih, ki redno prihajajo,  je 26 ali tam rečmo do 30..Pa spet to je tako, dva dni je, pol ga spet en 

mesec ni...pol štirikrat pride, pol ga spet ni. 

J: Aha, ja razumem. Ma vi zdej na Šentu deliste hrano, ne? In obstaja še kaj v tem smislu...? 

A: Ja, Karitas deli pakete, ne... 

file:///C:/Users/maja/Desktop/MOJA%20DIPLOMA/drugi%20seminarji%20za%20zgled/IZGOREVANJE%20osnova%20za%20mojo%20dipl.docx%23_Toc324351616
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J: Aha. 

A: Karitas ima ob ponedeljkih, enkrat na mesec. Oni imajo, zdej spet nisem preverjala tega sistema, ma imajo 

zabeleţene vse te ljudi. Se vpiše in pol ima pravico enkrat na mesec dobit paket od Karitasa. Ne vem točno, kaj 

vse tam noter pride. Oni imajo tud za druţine in tako...oni pokrivajo še širše socialno dno. 

J: Aha....Kakšno pa je sodelovanje z občino, centrom za socialno delo? Kako so oni kaj angaţirani oz. 

koliko se sploh posvečajo temu? 

A: Ma zdej tako, s centrom za socialno delo, kar je moţno sodelujemo, ne. Mislim je tudi dost v redu pokrito ne. 

Ti ljudje imajo načeloma urejeno npr. zdravstveno zavarovanje in tako. S te strani pač CSD naredi kar 

more...glede na moţnosti in vso to birokracijo, ki jo more vodit. 

J: Aha. 

A: Zdej občina,...pač ... tu ni  nekega interesa, da bi se reklo: »Lejte v Gorici je to problem. Kako ga bomo 

reševali?  

J: V bistvu sploh ni še prepoznan, kot nek hud problem? 

A: Ne.  Ni še tak, da bi rekli, to je zdej neka urgentna reč...in ti ljudje res obstajajo in dejansko spijo v halah, al 

pa spijo kjerkoli...in bi bilo treba neki naredit. 

J: Mhm. 

A: Ampak tudi ni tako preprosto...Ti mu lahko rečeš: »Lej, je tam urejeno stanovanje, boš šel tja.«..Ne bo šel 

ne...Ni to tako enostavno...da pol on kar gre...To je proces. To traja. Da si on pridobi zaupanje, da se odloči. Sej 

smo vsi  tako narejeni...Čeprav vem, da nekaj ni dobro zame, vseeno traja, da zamenjam neko logiko, način 

ţivljenja Njega lahko zebe, lahko ne vem kaj, ma on se tam počuti doma, ne. Vprašanje je zakaj je tako? Mi 

tukaj  skušamo gledat globlje. Zakaj je nekdo ulico prepoznal kot svoj dom? Zakaj je tam najdu varnost? Očitno 

je ţe doma ni imel in je bilo za njega v končni fazi vseeno kje je. 

J: Hja, kdo ve kam to seţe, neki vzroki.. 

A: Ja. Zdej prebujat v njemu neka hrepenenja, občutek, da  je v njm nekaj dobrega, da je vreden nekaj več, da 

ima neko ceno..., je pa proces. Da si on zgradi zaupanje, da res verjame, da lahko dobi eno pozitivno 

samopodobo, to pa traja, ne. 

J: Hja, tako kot se je rušlo, je zdej treba zgradit nazaj ne. 

A: Ţe to, da obstaja  nekdo, ki redno prihaja, tako kot mi, je ţe drugače.  Ko si z njimi tam, poklepetaš,  jim 

pripelješ večerjo...to je ţe en korak. Ma zdej, da se bo res radikalno neki spremenilo, je to proces tolikih 

let...Mogoče se pri teh brezdomcih ne bo nič poznalo, se bo pa pri nekomu drugemu, ker se ustvarja tisti duh, ne. 

J: K v Ljubljani to kar gre ne? So Kralji Ulice, ste vi... 

A: Ja s Kralji Ulice se zelo povezujemo. 

J: V Ljubljani imaste vi tam v podhodu, ne? Je dnevni center in zavetišče, ne? 

A: Ja, tam imamo odprto praktično vsak dan, od ponedeljka do petka. Dnevni center je odprt zjutro od 8.00 do 

10.00 oz. 11.00 in popoldne od 15.00 oz. 16.00 do 19.30. Če je še kakšna delavnica rata tudi 20. ura. V zavetišču 

je 7 postelj. Oni imajo tudi svoj ključ in je odprto, zdej pozimi so lahko tudi čez dan noter, ma načeloma, ko je 

dnevni center odprt, naj bi bilo tudi zavetišče zaprto. 

J: In je bila ţe kakšna ideja, da bi se kaj takega v Gorici dalo naredit? 

A: Ja, smo razmišljali, samo...mi smo ves čas za to postopnost. Najprej dnevni center, pol, ko se zgradi neko 

zaupanje, pa naprej. Na nek način potrebe v Novi Gorici skoraj  ţe pokriva ŠENT... če tako 
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pogledamo…brezdomci lahko pridejo tja, so na toplem, mi pripeljemo zvečer še večerje...Tako da, na nek način 

je skoraj  cel dan pokrit...Če hočejo so lahko tam, lahko si stvari operejo, si skuhajo, dobijo podporo...mislim 

tako, je kar v redu.  

Zdej problem je, ker ni  nekih dolgoročnih  rešitev.  So vse samo začasne rešitve. No, ni mamo t.i. resettelment 

program  tukaj na gradu.  Pridejo brezdomci gor, praktično na nek način ţivijo z nami, delajo.... Dva trenutno 

prav ţivita tu. Drugače pa  prihajajo iz Ljubljane tisti, ki pač ţelijo. Po navadi so kar redno  eni in isti. Hodijo dol 

od ponedeljka do srede ali pa četrtka, odvisno kako se zmenimo  glede na količino dela itd. To je pa drugo ne. 

Tle ţivijo praktično čist eno drugo ţivljenje. Ni na primer alkohola in ga ţe to ohranja pri ţivljenju, potem dela 

in vidi tudi sadove svojega dela...se lahko tega veseli,... pol je tle cel kup odnosov, skupna kosila, skupne 

večerje, pogovori, spodbude,... je to res skupno ţivljenje, ne. To je v bistvu tisto, kar ljudem lahko damo,...tisto 

več, da se dejansko nekdo lahko pobere. Zdej ali se bo on res pobral,...ne vem...Če bi ga postavil nazaj na ulico, 

bi najbrţ tam ostal... On ne zmore sam, ampak  ob   podpori,  če se odločil za ta način ţivljenja  v skupnosti, bi 

lahko ţivel drugače. In ti, ki se odločijo, v tem smislu ţivijo drugače. 

J: Aha. Ma koliko časa pa je ta program tle na gradu? 

A: Od leta 2009. Takrat smo mi začeli s posameznimi brezdomci. 

J: Aha in oni tle ţivijo v skupnosti...skupaj z ljudmi  iz vaše organizacije, ki ţivijo tu, ali kako? 

A: Ne. Tu ţivijo Lazaristi- duhovniki in trenutno punce ( smo imeli tudi fante) iz skupnosti Betlehem…Me smo 

tudi vse zaposlene v društvu, tako da se to potem prekriva...čeprav je v skupnosti še ena dodatna 

dinamika...Namen naše skupnosti je ţiveti za druge. V bistvu se pol tudi brezdomci vključujejo, ne ravno v naš 

ritem ţivljenja, ampak smo bolj mi z njimi. Imamo skupna kosila, večerje, delamo skupaj... to je eno naše  

poslanstvo. 

J: Tu se verjetno zanje prvič gradi nek občutek, da pripadaš nekomu,...vsaj prvič po dolgem času... 

A: Tako ja. 

J: Ma super…Koliko pa jih je po navadi? 

A: Zdej se pravi dva bivata tukaj in  še ...5-6 jih prihaja vsak teden, odvisno no, 4 so gotovo, ki pridejo iz 

Ljubljane. Ti pol tu spijo teh par dni kar so z nami. 

J: Kako to, da pridejo iz Ljubljane? A iz Gorice ni nobenega, ki bi to rabil ali ţelel? 

A: Ma tako je.....V Ljubljani smo mi prisotni ţe več časa,...tam imamo dnevni center, zavetišče,...tako da smo 

bolj v stiku z brezdomci in nam tudi bolj zaupajo. Ker kar tako na vrat na nos en brezdomec ne bo šel s tabo 

nekam neki delat. To je proces.  Je potrebno neko zaupanje. Tuki v Gorici smo šele na začetku... 

J: Aha, razumem...Kaj pa ta dva, ki ţivista na gradu, sta s tu? 

 A: Ne, en je lih tako iz Ljubljane in ta drug je pa,...pač  nikoli ni bil prav na ulici, sam nikol pa nič svojega ni 

imel.. 

J: Aha...Kaj pa na splošno populacija v Novi Gorici...recimo  starost brezdomcev oz. kakšne so njihove 

značilnosti? Čeprav je verjetno teţko rečt.... 

A: Ma zdej tako, meni se je nekaj časa zdelo, da so mlajši, kot npr. v Ljubljani. S tem da je sam pojav 

brezdomstva v Novi Gorici tudi neka nova stvar, prej tega ni bilo... Hm, ne vem, teţko bi rekla... Zdej se vse 

skupaj tako hitro spreminja. Je tudi v Ljubljani dosti več mlajših.... Tko da, ne vem kaj bi rekla,...tam povprečna 

starost je 35, 40 let...  

J: Kaj pa iz Italije jih pride kaj? 
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A: Ma ene par jih pride…Dva sta, oziroma eden je prav, da ţivi v Italiji, ma tudi ni Italijan, je iz Kube drugače, 

pol en je Mehikanc,... iz Kameruna je hodil en čas eden... To so spet tujci...prav Italijanov ni. 

J: So pa domačini drugače? 

A: Drugače pa ja, nekaj je domačinov, prav iz Nove Gorice...pol so pa tej iz okoliških krajev; Opatje selo, 

Bovec, Ajdovščina, Vrtojba, Renče, Miren... 

J: Hm, zanimivo...verjeto je tle vseeno bolj mesto, ne? 

A: Ma ja...itak rinejo tja kjer se nekaj dogaja. 

J: Aha. Park je še vedno aktualen, ne? Ali ni več tolko? 

A: Ja, v parku se še zadrţujejo, to je pač njihov plac, to je dejstvo... 

J: Aha, sem pa dobila članek, ţe iz 2011, da je bil projekt, da bi se odprlo zavetišče na Erjavčevi? 

A:Ja, to je občina.... Mi smo,...mah, ne vem, pustimo to zgodbo... 

J: Ma zakaj pa,... mislim, sem videla, da ni bilo nič iz tega pol... 

A: Ma ja, mi smo se z občino pogovarjali...Občina je bila takrat navdušena, da smo prišli...Mi smo ves čas 

govorili, glejte, po-sto-po-ma. Mi bi delili večerje, pol mogoče dnevni center, potem bomo vidli s časom, kaj bo. 

Ne pa zavetišče direkt. Ker pač, kot sem rekla ne, v zavetišče ne bo noben šel dokler se ne zgradi neko zaupanje. 

Mi smo se pogovarjali o tem, da bo to dnevni center, občina pa je dala ven, da bo to zavetišče in tako naprej...  

J: Aha. Ker  sem prebrala, da je bila tudi neka peticija občanov, proti temu... 

A: No, zakaj je prišlo do teh nesporazumov in  kaj je v resnici tam bilo, ne vem. Mi nismo izvedeli, zakaj je vse 

skupaj padlo v vodo. Peticija sigurno ni bila ključen razlog.. 

J: Se pravi je bila peticija bolj nek zunanji izgovor? 

A: Ja, tle so dejansko neke druge zadeve, ne vem, neki drugi interesi, ki nam niti niso poznani. Tako po pravici 

povedano, ne vem kakšen je sploh namen občine. V smislu nekih razpisov korektno sodelujemo, kolikor je 

mogoče,...da bi pa bila tu res neka intenzivna ţelja, da bi skupaj reševali to problematiko, pa mislim da je 

ni...Ker ta problematika v Novi Gorici je. Dejansko so ljudje, ki potrebujejo pomoč, ki bi rabili neko nastanitev. 

Je pa mesto spet tako majhno ...Če gledamo procentualno bi 0,5 ljudi rabilo zavetišče za nek določen čas...To niti 

denarno ne gre skoz, je nerealno tudi kar se tiče razpisov. Še zmeraj pa obstaja problem ne. Zadnjič me je 

poklicala ena gospa, da je na ţelezniški postaji ţe 14 dni ena brezdomka..., da je bolna in  nima kam ... Se človek 

znajde na cesti in kaj zdaj s tem človekom? Ga nimaš kam dat oz. namestit, ne. Ni nekih takih prehodnih 

centrov. Je pa spet vprašanje, ali je sploh realno reševat take probleme tako ad hoc...  

J: Mhm. Ma mi imamo, mislim občina, te neke bivalne enote? 

A: Ne. So se ţe tudi obrnili na nas, ko je bil problem deloţacij...ko celo druţino vrţejo na cesto. In kam zdej s 

tako druţino? Ni nekega prostora. Meni se zdi, bi občina mogla imet take prostore in ljudi, ki bi za to poskrbeli. 

Kaj z ljudmi v primeru deloţacij? Kaj z ljudmi v primeru nekega nasilja?...Kam te ljudi lahko umakneš? Kam se 

lahko nekdo zateče? Zdej krizni center za mladostnike, to je...Kam pa v primeru starejših v nekih kriznih 

situacijah,...ko se človek znajde na ulici. Če bi se imel v tistem trenutku kam namestiti in bi dobil podporo 

preden  pade čist na dno in še verjame, da se lahko pobere, bi se mogoče še kaj dalo naredit, ne. Tako pa ne vem 

kaj bo z Novo Gorico. Ker dejstvo je, da bo tega zmeraj več, ne zmeraj manj.  

J: Ja itak...hm...Kaj pa vi, kako vidiste kaj za prihodnost, kakšne ideje, kakšne načrte? Kaj bi se dalo 

naredit, v kakšno smer? 
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A: Zaenkrat mi bomo vztrajali tako,...pač naša logika je vedno logika majhnih korakov ne. Počasi, da se zgradi 

zaupanje, da nas tudi Novogoričani sprejmejo kot tiste, ki jim je vredno zaupat. Da vejo, da delamo dobro, da ne 

podpiramo  lenuhov, kot nekateri mislijo, da je tu res neka stiska, ko človek zgubi orientacijo in si ne more sam  

pomagat. Lahko ga obsojamo, lahko ne vem kaj, ma ta človek bo še zmeraj  rabil pomoč. Ti ljudje so zmeraj bli 

in zmeraj bodo. Lahko rečemo, da jih ni, ma v resnici je v vsaki vasi en reveţ, v vsaki vasi je en posebneţ, ki bi 

rabil neko oporo in podporo praktično cele skupnosti. Prebujat tu neko solidarnost ali pa sočutje, neko skrb do 

sočloveka,... da ne gleda vsak samo v svoj lonec....Samo to je proces, to se ne zgodi čez noč. To je ena pot, da se 

zgradi tudi med Novogoričani eno zaupanje, da ljudje malo zamenjajo to logiko, da on je pač len...Ja, je len. To 

je dejstvo. Sam zakaj je on len? Kako je do tega pršlo? Tu je pa zdej cela zgodba zadaj. In zdej razumet te 

procese, da lahko tudi te ljudi razumemo in jim na pravi način pomagamo. Ker če njemu damo stanovanje, on ne 

bo naredil nič....Ga ne bo znal niti vzdrţevat...niti ne ve, kaj bi z njim počel pravzaprav. Je cel proces, da v 

človeku prebudiš občutek, lej, to je zdej tvoje, za to lahko skrbiš, tle gre zdej zate.. 

J: Ja to je za njih deveto čudo, ne, še posebno, če so več časa na cesti. 

A: Ma ja pa tudi te vere oni nikoli niso imeli, ne. In to je to. Tej ljudje nimajo vere, al pa nimajo cene, občutka 

vrednosti o sebi..., in zdej vrnit človeku to ceno, to dostojanstvo, je spet proces, ne. 

J: Ja. 

A: Tko da mi bomo vztrajali v tem smislu bomo vztrajali. Bomo videli, kaj bo pokazal čas. Treba je bit odprt. 

Spodbujat tudi ljudi, da se odzovejo, da se prizna, da ta problem obstaja. 

J: Ja. 

A: In je to spet en tak proces, da se ta najprej problem prepozna in potem se je treba povezat,  si pomagat. Da se 

imajo pol ti ljudje na koga obrnit.  . Kam lahko gre nek brezdomec po pomoč? To je zdej vprašanje. Ker saj 

obstaja nekaj moţnosti...dajmo jih izkoristit. Je Karitas, je ŠENT, tam lahko preţivi v končni fazi skoraj pol 

dneva, to pomeni, da ni na mrazu. Ali so urejene stvari s Centrom za socialno delo, te pravne zadeve; ali prejema 

denarno socialno pomoč, ali ima plačano zavarovanje, ali je bilo urejeno na CSD-ju vse, kar je pač moţno. V 

tem smislu bomo lahko tem ljudem pomagali, če se bomo povezovali...v takih majhnih stvareh, ki ni  vse skupaj 

nič, ma je dosti. Vprašanje je ali obstaja ta mreţa, kamor lahko ta človek pade...ta socialna mreţa, kjer se on 

lahko giblje. Ker ta človek je izgubljen, ne ve, kam se obrnit. Zdej ustvarjat v Novi Gorici tako mreţo, to je v 

bistvu ključna stvar. Ustvarjat mreţo ljudi in v tem smislu ne bo nobeden  nič izgubil.. Vsak naj naredi in 

prispeva tisto kar v tistem trenutku lahko. Mi nimamo niti kadra, niti financ, niti prostorov. V tem smislu, kot 

organizacija, nam zmanjka, ne. Mi smo pač tle en delček, ŠENT je drugi delček, CSD je tretji delček, Karitas je 

četrti delček, če bi gledali tudi s finančnega vidika, vsak nekaj pokrije in lahko skupaj  marsikaj naredimo  

J: Bi lahko ratalo lahko marsikaj, ne... 

Kako so pa kaj vaše izkušnje, glede odziva občanov? Na splošno, je kaj obsojanja in to, prej si neki 

omenila... 

A: Mah,ne vem, v tem času, kar smo na sceni, tu v Novi Gorici...jst osebno nisem doţivela nekega zelo 

negativnega odziva. No dobro, ko smo delili hrano je bilo tud to: Pejte domov, kaj tle delaste?!« Me so pa tudi 

ljudje, ki npr. pokličejo, da imajo obleke, če jih mi sprejemamo... Obstaja neka zavest, da nekdo dela nekaj za te 

ljudi, vsaj v smislu: »No, pa vi poskrbte za njih.« Tudi odzivi prostovoljcev so dobri. Je prišlo nekaj novih, ki so 

ţeleli videti, kako to zgleda, in eni še  vztrajajo pri nas. 

J: Se pravi ni prov tako grozno... 
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A: Ne. Tudi s strani medijev je odziv...recimo na radiju Robin, je bilo nekaj časa zelo ţivo. So objavljali razne 

prispevke,...pol v Primorskem dnevniku, so ţe imeli članke. Zdaj poteka ta akcija Vsak dan  novinar, en dan 

nevladnik. Tako da je  bila pri nas včeraj novinarka in je bila tisti dan prostovoljka. Bo v sredo ali četrtek izšel 

članek v Primorskem dnevniku. Televizija Koper je tudi imela ţe pred časom en prispevek, ko smo delili še na 

ulici. Tudi novinarji sami sprašujejo, kaj se sploh dogaja, pa kakšna je situacija. V tem smislu je spet neko 

opozorilo, da ta problem obstaja in da je treba neki naredit v zvezi s tem. 

J: Ni pa zdej nekih negativni sporočil s strani medijev? 

A: Ma ne. Njim je interes predstavit problematiko in tudi mogoče spodbudit lokalno skupnost, da naj vendarle 

kaj naredi v tej smeri. Mislim vsaj  jst nimam nekega slabega občutka. Je pozitivna spodbuda s strani medijev. 

J: Fajn. Kaj pa prav odziv brezdomcev na to vaše delo? 

A: Ma so veseli..in tudi hvaleţni, da je neki. 

J: Aha, lepo. Od kdaj pa ste vi sploh aktivni v Novi Gorici? 

A: Od marca 2011. 

J: Aha. Kako pa ste sploh začeli, mislim, kaj ste naredili, da ste sploh navezali stik? 

A: Povezali smo se  s CSD-jem. Tu je Matej Vončina, ki je imel vse te brezdomce  čez in jih je tudi osebno 

poznal. On jim je tudi povedal, da bo zvečer prišla večerja. V okviru CSD-ja  so ţe delili večerje. Samo so zbirali 

podpise in je točno za določenega brezdomca pol občina tudi dala sredstva. Mi smo rekli, da na ta način ne 

bomo. Pri nas ima vsak, ki pride, pravico do obroka, se ne rabi identificirat. Ker če je prišel, potem je v stiski. 

Zato tudi, če bi gledali plačilo teh obrokov, mi sredstev ne dobimo. Mi povprečno razdelimo tam do 50 

obrokov
23

 na teden in mi s strani  občine za to nimamo plačano. Občina pokrije recimo 10% - 20%.  

J: Aha. S kje pa potem vi dobite sredstva? Zbirate kakšne donacije, ali kako? 

A: Mi smo celotno delo z brezdomci prijavili kot program na Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve in 

od tam dobimo sredstva za plače zaposlenih. Sredstva za hrano pa dobimo še iz FIHO.... 

J: To je? 

A: To je Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij- FIHO. Kot humanitarna organizacija se lahko 

prijavimo na njihov  razpis. Potem so pa tu razne donacije. Občina Miren- Kostanjevica podpira naše delo z 

brezdomci  na gradu. Delamo tudi za eno proizvodno podjetje s katerim imamo podpisano pogodbo. Skupaj z 

brezdomci spenjamo vezice in oni nam pol to plačajo. To je z naše strani pridobitna dejavnost. Z prisluţenim 

denarjem si pol mi krijemo hrano pa  tudi brezdomci vejo, zakaj to delajo... 

J: Ja in da tudi sami prispevajo.  To delate v Ljubljani, ne? 

A: Ja, ampak  razmišljamo, da bi tudi tukaj začeli. Ker oni to delo prepoznajo kot to, da so naredili nekaj zase.... 

to je tisto, kar tudi ustvarja  dom. 

J: Ja, to je pol tista vzajemnost. 

A: Ja, da ni on samo uporabnik, ampak je tudi on tisti, ki ustvarja. V tem smislu potem skupaj ustvarjamo dom, 

jaz zate ti zame. Ker to je grozen občutek, da ti nekdo nekaj daje, ti pa nimaš kaj dat v zameno. 

J: Ja in smo spet tam...Kaj pa glede prostora? Da bi se na ŠENT-u kaj naredilo? Ste ţe imeli kakšno 

idejo? 

                                                 
23

 Od januarja dalje, nekaj manj, saj delijo tople obroke tudi v domu za ostarele in v dijaškem domu (izkušnje iz 

prostovoljnega dela). 
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A: Zdej za enkrat je tako....iz naše strani, kadrovsko pa tudi časovno, več kot  toliko ne zmoremo. Ma tudi te 

neke najnujnejše potrebe pokriva ţe ŠENT . Dejansko se brezdomci lahko zatečejo tja, ker nikjer ne piše, da 

moreš biti odvisnik od droge....Čeprav če smo prav odkriti, se ne marajo preveč...Ma smo  tudi mi sami v glavi 

naredili neko ločnico.  

J: Mi pa nismo oni, ne. 

A: Ja, ker bi morali tudi socialni delavci in strokovnjaki podirati te ločnice...Ker, konec koncev, imamo isti 

problem;  neke nevrednosti, zavrţenosti, samo da se ga rešuje na drugačen način in z drugimi metodami. Lahko 

bi ga skupaj reševali...Tisti, ki so mogoče malo na boljšem in nimajo lih problema še z drogo, bi lahko konec 

koncev pomagali drugim. Bi se lahk spodbujali v smislu : »Lej, sej sva na istem, dej.« Sam, da bi se to ustvarilo, 

je spet  proces,. Ker na dnevni center v Ljubljani recimo, prihaja vse sorte ljudi...Je pa dejansko problem pri 

drogah...Tolk poškoduje človeka,... fizično in razmišljanje. Te nekako  razčloveči...dejansko je večji problem kot 

pri alkoholu...Droga ti uniči dostojanstvo...  Je teţko verjet, da se bo ta človek še kdaj pobral tudi v tem 

duševnem, osebnostnem smislu...Alkohol ti uniči jetra, ti uniči noge, telo, ma glavo ti na nek način pusti pri 

miru...v moţganih ostane stvar v redu, droga pa ti dejansko  skuri ţivčni sistem... in tle je problem.  

J: Tudi osebnostno se verjetno spremeniš, ko si na drogi... 

A: Ja, ja, osebnostno tudi... te  razčloveči…Dejansko je to človekov propad v tem najglobljem smislu. Vrnit 

njemu neko dostojanstvo, neko vero je teţko. Jst ne poznam alkoholika, ki bi se šel prodajat, da bi dobil za liter. 

Bo pač ţical. To je tudi čist finančno pogojeno. Na nek način alkoholik rabi manj denarja kot en odvisnik. 

Vprašanje je, kje dobit ves ta denar...Res droga je eno tako zlo, ki te uniči moralno...Si sposoben tako groznih 

stvari. In potem ,tudi če prenehaš, je vprašanje kako boš vse to nosil in se soočil z dejanji...Saj veš kaj si 

počel...Brez vere, da ti je odpuščeno, da lahko začneš znova, ne gre. Jaz teţko verjamem, da lahko človek to kar 

tako spusti. Moreš nekje globoko v sebi verjet...Če ne se ti je, po mojem, za ustrelit, ko se enkrat zaveš, kaj vse si 

naredil, zapravil, vrgel stran,...Po mojem je to ena taka teţa in da začneš verjet, da si v redu in se lahko imaš rad, 

rabiš ogromno enega dela na sebi.  Ti to dovolj, da bom z drogo nehal in potem sem čist. Je še tolk enega dela, 

da človek pol tudi vztraja in verjame, da lahko ţivi naprej. V bistvu droga je problem vere, da si boţji otrok..... 

J: Da si vreden. 

A: Da si vreden, ja. Da imaš dostojanstvo, ki ti ga je Bog dal in ki ti ga nihče ne more vzet. 

J: Ja in to so ene take globoke reči... 

A: Ja sam, če se jih tam ne lotiš ne prideš nikamor. 

J: Ja sej, ne moreš naprej...Šele ko nekaj spremeniš v sebi, se pol tud druge stvari začnejo odvijat...sej to 

velja za vse nas... 

A: Je, v tem smislu smo vsi na istem. Ker  pol rečeš: » Ja brezdomci.«...Ja ne, smo na istem, samo drugo štartno 

številko imamo. Jaz imam pač boljšo pozicijo v tem smislu, da  on rešuje situacijo  recimo tako, da se zapije, jst 

pa se npr. zaprem v sobo, ma problem zadaj  je isti. 

J: Lih tko so neki boji, neke dileme.. 

A: Ja, sej lih tle se lahko razumeva... 

J: Ja,...bi blo treba prebudit v ljudeh ta občutek, da smo v bistvu vsi na istem. Danes si ti, jutri bom 

mogoče jaz. Da bi blo malo manj tega razlikovanja mi pa oni... 

A: Ja sej, tudi on bi lahko izbral drugače, pa ni imel moči...in tudi mi je včasih nimamo, ne.  

J: Ja sej...hm.... 
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A: (tišina) 

J: V bistvu si mi ful pomagala, ful sem zvedla, hvala....res. 

(naprej še mal klepetale, obljubila da mi pošlje gradivo, nisem več snemala) 

8.5  Priloga 5: Prepis intervjuja N – JSS MONG 

Intervju z  direktorico (mag. prav. in manag. neprem.)  JSS MONG, 13.11.13 

Predstavitev, uvodni pogovor; povedala kaj obravnavam v diplomi. (Nisem snemala) 

 

N= sogovornica 

J= Jaz 

 

J: Najprej sem vas ţelela vprašat kako... 

N: Kaj je sploh na stvari verjetno? 

J: Ja, kako se pri nas rešuje ta problem brezdomstva? 

N: Jaz kar sem tukaj, saj zdaj sem ţe 11. leto, lahko rečem, da  glede brezdomstva, kar zadeva nastanitve,  ni v 

Novi Gorici popolnoma nič urejeno. Neke pobude so bile s strani mestnih svetnikov, tudi mestnih svetnikov iz 

prejšnjih obdobji, samo se ni nič zgodilo. Mi smo enkrat sicer res  imeli sestanek s tem društvom, Vincencijevo 

zvezo dobrote, da bi dobili en prostor, kjer  bi,  poleg tega, da se deli topel obrok, bilo še za prespat in neka 

začasna nastanitev. Mi imamo neke kapacitete na Erjavčevi ulici, kjer je ena starejša hiša. Tako da bi za določen 

čas lahko to oddali Ampak potem se je pojavil problem, da ni bilo zagotovljenega 24h varovanja s strani društva 

in je bila zadeva neizvedljiva. Ker v tej hiši so tudi naši najemniki  in vseeno, gre za specifično skupino ljudi, 

tudi odvisniki  so zraven,...tako da lahko postane problematično, še posebno ponoči. To društvo Vincencijeva 

zveza dobrote je reklo, da ne more zagotavljati 24 h varovanja. Tako smo na tem sestanku določili, da dokler se 

tega ne reši, se ne pogovarjamo več naprej. Na sestanku smo bili pa stanovanjski sklad, center za socialno delo in 

oddelek za druţbene dejavnosti. To je na mestni občini tisti oddelek, ki se s tem ukvarja; z delitvami pomoči itd. 

Zdaj pa sem, ene 14 dni nazaj, spet dobila eno pobudo, prav z oddelka  za druţbene dejavnosti, če bi se lahko 

spet dobili na to temo in potem naredili  mogoče en korak naprej....Tako da lahko greš  tudi do oddelka za 

druţbene dejavnosti, ti bom povedala kje je, in mogoče tudi pri njih povprašaš, kaj in kako naprej. Namera, da bi 

sklad zagotovil stanovanjsko nastanitev je bila (po ogledu stanovanj na Erjavčevi ulici 45) s strani oddelka za 

druţbene dejavnosti, zavrnjena.  

J: Z veseljem, ja. 

N: Sicer je pa tako. Mi v naši stanovanjski strategiji imamo predvidene bivalne enote... 

J: A ma so? Ker sem mislila, da jih v Gorici nimamo. 

N: Mislim bivalne enote so predvidene, ne pa še realizirane. Zato ker tu je malo kompleksnejši problem, 

predvsem s tem, ker stanovanjski sklad ni edini akter na tem področju. Tukaj bi morali biti povezani predvsem s 

centrom za socialno delo. Center za socialno delo se trenutno obnaša tako bolj mačehovsko do teh problemov, 

čeprav bi moral biti prvi, ki bi dal pobudo. Sicer, ko so prišli na ta sestanek so rekli, da oni imajo vse ţe 

pripravljeno, da oni bi lahko šli v to, samo je spet denar od ministerstva v igri itd. Če bi ministerstvo financiralo, 

bi se potem lahko zdruţi občina in center. Tako da, zdaj je bolj na njih kot na nas. Sklad tudi ne more zagotavljat 

bivalnih enot, ker nima niti primernega prostora (zemljišča) niti zadostnih denarnih sredstev. 
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J: Se pravi na CSD-ju? 

N: Na socialnem in dosti je tudi na občini. Zdaj vprašanje je, če se bo ploh našlo  prostor za bivalne enote, ker to 

je tudi problem, ne. 

J: Saj prazna stanovanja verjetno so, ne? 

N: So, samo jst mislim, da če ţelimo dati brezdomce v eno  tako večstanovanjsko stavbo, v kateri so druge, 

lahko rečem v navednicah »normalne«, druţine, je zelo teţko dobit soglasje. Prazna stanovanja se oddaja 

upravičencem s prednostne liste A in B. 

J: Morajo biti vsi stanovalci za, ne? 

N: Tako. Je pa res, da smo razmišljali, da bi mogoče lahko tam kjer je zdaj ŠENT oz. Dnevni center za 

odvisnike. Tam za policijo...Tam bi bil en tak primeren prostor, ker je tudi policija zraven, ne...Tam bi se 

mogoče res naredilo nekaj teh bivalnih enot oz. nekaj za prespat. Vedno v povezavi z drugimi pristojnimi 

institucijami. 

J: Ja, nekaj sem o tem govorila tudi s predstavnico Šenta. Je rekla,  da je ţe bila pobuda, samo potem se ni 

dobilo gradbenega dovoljenja... 

N: Ja, tam se je predvsem prostorsko načrtovanje malo zavleklo. Tam bi bilo potrebno sprejet OPPN, to je 

podrobnejši prostorski načrt in potem umestit to stvar noter, ne. Ker dejansko stanovanjski sklad kot tak 

iniciativo lahko da in smo jo tudi dali, ...kako se bo delalo naprej je pa vse v rokah občine in centra za socialno 

delo. 

J: Aha. 

N: Zdaj edina moţna varianta, ki jo mi imamo, je ta, da bi dali kakšno stanovanje v najem, tako kot smo se 

menili, vendar je bilo soglasno sprejeto, tudi s strani oddelka, da brez 24 h nadzora ne bo šlo. 

J: Aha. Kdo pa financira tovrstne projekte? Ministerstvo da delo druţino in socialne zadeve, al? 

N: Ja, deloma oni, deloma pa občina. 

J: Aha, ker bivalne enote so v okviru občine, ne? 

N: Tako ja, ker veš, bivalne enote, v smislu stanovanjskih bivalnih enot, so namenjene čisto drugim osebam, kot 

ta zavetišča.  Naše obstoječe  bivalne enote so namenjene premoščanju nekih kriznih obdobji v smislu 

elementarnih nesreč ali pa nasilja v druţini, ne pa brezdomcem. Npr. če se ti poruši streha nad glavo lahko dobiš 

stanovanjsko enoto za eno leto. Sicer takrat  postaneš neke vrste brezdomec ...samo so zadaj drugačni razlogi. 

J: Se pravi prav teh manjših prostorskih enot v Novi Gorici še ni, ne? 

N: Ne, teh ni. Neki poskusi sicer so in mogoče bi lahko sorazmerno hitro prišli do njih.  Se pravi, mi imamo 

določene kapacitete, ki bi jih lahko oddali, poskusno. Tudi na tej Erjavčevi 45. bi se dalo urediti...Smo imeli ţe 

načrtovano, kako bi lahko tam tudi delili hrano in tako naprej... 

J: Se pravi tudi čez dan? 

N: Ja, čez dan in potem po noči, če bi ţelel kdo tam prespat. 

J: Se pravi neke kapacitete so, zdaj je samo še vprašanje kako to dejansko realizirat? 

N: Ja, vprašanje se samo še kako se bomo zmenili in zdruţili. Velik problem je v finančnih sredstvih za pripravo 

teh stanovanj. 

J: Aha...Drugače pa brezdomci ne naslavljajo direktno na vas prošenj za neprofitna stanovanja ali ja? 
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N: Ja, naslavljajo, ja. Tako bom rekla, na razpis jih 3 do 5 odda vlogo. Tiste ki imajo naslov na CSD-ju  pošlje 

kar center, naj se prijavijo. Potem  poskušamo mi to urediti, samo izkušnje niso ravno pozitivne. Teţko je, ker ti 

ljudje v bistvu ne znajo ţivet v takih stanovanjih. Mi smo imeli lani pred poletjem eno konferenco o ohranitvi 

nastanitve, ki so jo organizirali Kralji ulice, MOL in stanovanjski sklad. In prav to je zelo pomembno, ohranitev 

nastanitve. Ker če bi se naredilo bivalne enote za te brezdomce, je zelo pomembno, da je eno društvo zraven, da 

tem ljudem nudi  podporo, ker oni res ne znajo več ţiveti v stanovanju. 

J: Ja, ker so toliko časa ţe na cesti, da se ne znajdejo več , ker je čisto drugi način, ne? 

N: Ja, v smislu preţivetja, plačevanja poloţnic. Na stanovanjskem skladu Ljubljana imajo, če se ne motim, 

zaposleno celo eno osebo za namene ohranitve nastanitve. 

J: Ja, ker sem brala, da imajo v Ljubljani v sodelovanju s Kralji Ulice bivalne enote različnih tipov in 

imajo neke socialne delavce ali socialne pedagoge, ki hodijo k njim, tam intervenirajo, jim pomagajo. 

N: Tako ja, jih kontrolirajo, preverjajo, da se plačuje najemnina, gredo po hrano, če je treba,... Kar koli  

potrebujejo, jim pomagajo. 

J: Ja, se pravi mora bit še nekdo zraven za podporo, ne? 

N: Ja, saj zato smo bili tudi mi malo skeptični, glede tega.... Če ga ti samo daš noter v stanovanje, to ni rešitev. 

Bi morala biti nekako drugače organizirana pomoč. 

J: Ja...Se pravi potencial je? 

N: Ja potencial je. Včasih je potreben samo nek moment, da se vsi zdruţimo in naredimo nekaj iz tega. Zdaj 

nekih novogradenj na tej osnovi ni predvidenih, razen, če bi se res postavili ti bivalni kontejnerji, to bi bilo 

moţno. 

J: Aha, kaj pa poleg te hiše na Erjavčevi, je še kak tak prostor, ki bi ga lahko izkoristili? 

N: Ma ne, za enkrat bi bilo tam. Ker spodaj so v bistvu tri stanovanja, ki bi jih lahko preuredili v zavetišče. 

J: Kaj pa v smislu bivalnih enot. 

N: Ne, to pa se nismo še nič konkretno pogovarjali, ker v zadnjem letu tudi nismo dobili kakšnega večjega 

denarja, da bi naredili kaj v tem smislu. Ker to je vseeno nek specifičen del stanovanjske politike...in zdaj v času 

te gospodarske krize, se krči sredstva pri takih stvareh, čeprav bi morali sredstva  namenjat tudi tja. 

J: Ja, sej...Kaj pa mogoče veste koliko je v Novi Gorici neprofitnih stanovanj? 

N: Fond je 350.  

J: Kolikšna je pa potreba? 

N: Še 100 do 150 stanovanj, da bi lahko sproti pokrivali te potrebe. Ker zdaj na zadnji razpis se je prijavilo 153 

novih prosilcev, ...kar je še osipa,...100 stanovanj minimalno manjka, no. 

J: Aha. Kaj pa odzivi občanov, kakšne izkušnje ste imeli glede zavetišča? 

N: Ja, odzivi so  bili s strani Vincencijeve zveze dobrote, potem mestni svetniki so to reševali, drugače pa prav s 

strani občanov, da bi prišli zraven, pa ni bilo odziva. Bolj te organizacije in center tudi. 

J: Kaj pa kakšna kritika oziroma pripomba, da ne bi radi imeli zavetišča v naši bliţini, ali kaj podobnega? 

N: Razen tega, da sem na forumu zasledila, da je treba malo pomislit, kam se ljudi namesti, ne. Nič takega. 

Imamo pa mi izkušnje kar se tiče nastanitev teh naših neprofitnih najemnikov, ker so včasih odvisniki od 

alkohola ali drog... in ko sostanovalci v neki stavbi to zaslutijo, so zelo, zelo proti njim. In potem sledijo prijave 

in ţelijo, da se jih izseli...Ne sprejemajo no.  

J: Se pravi bi tudi tu rabili nekoga, da neko mediacijo  vzpostavi, ne?   
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N: Ja, ker ţe na splošno ne znamo sprejemat, če je nekdo odvisnik ali pa zdravljen odvisnik. Ţe apriori smo 

proti. V kakšnih stavbah kjer so večinski lastniki ostali in mi imamo le eno do dve stanovanji, smo lahko kamen 

spotike, če vselimo ljudi s teţavami.  Sicer potem lahko vidijo, da nekdo sploh ni nek bavbav, da nekateri prav 

lepo ţivijo. Ampak dosti jih pa ima neke teţave. Ne znajo ţiveti v skupnosti...tukaj je potrebno nekaj 

narediti...mislim tej Kralji ulice so čudoviti, ne. Kralji ulice so izvrstni. Če bi tukaj v Novi Gorici imeli neko 

miniaturno verzijo teh Kraljev ulice bi bilo perfektno. Oni imajo to super organizirano. 

J: Tudi, se mi zdi, da pokrivajo vse segmente, ki jih rabiš. 

N: Točno tako. Zdej pa je v bistvu dobeseden kaos tu pri nas. Nekaj se dela na tem področju, samo je vse bolj 

parcialno. Ni neke krovne organizacije, ki bi vse skupaj povezovala...Midve s pravnico sva bile na tej konferenci 

in sva bile prav navdušene. Sva rekle glej v Novi Gorici bi mogli res bit eni »Kralji v malem.« 

 

 

J: Ja, ker oni so res dobro zajeli tudi kar se tiče sodelovanja z občino in s stanovanjskim skladom občine... 

N: Ja, tako ja.  Ker recimo mi kot sklad smo dali stanovanje Ozari, materinskemu domu, potem imamo dve varni 

hiši,...tako da smo  naklonjeni temu, mislim, stanovanjska politika dela tudi v tej smeri, samo mora priti eno tako 

društvo, da ima nekaj podlage, prakse, da je organizirano, ne. 

J: Ma fajn, to mi je všeč, da so neki potenciali. 

N: Ja ja, seveda so. 

J: Kaj pa, je bil kakšen dialog oziroma, ste prišli kdaj v stik direktno z brezdomci, kaj bi oni potrebovali, 

ţeleli? Dobro vi direktno verjetno bolj ne, ne? 

N: Ma ne sej tu na skladu je tako, skozi moja vrata lahko pride kdorkoli...nismo mi tukaj strogo ločeni in zaprti. 

Pridejo ja, samo oni hočejo samo stanovanje: »Ja veš, spim v parku,« ali pa: »Spim v avtu.« Ena zanimiva  

kategorija ljudi je npr. takih, ki spijo v avtu. Tudi takim smo ţe dali stanovanje. Spijo v avtu npr. en mesec, dva 

meseca in potem, ko dobijo stanovanje, normalno ţivijo naprej in ni nobenih problemov z njimi.  

Tisti, ki so res tam v parku, kjer je tudi alkohol zraven oz. razne substance...tudi ti pridejo:  »Kje bom zdaj ţivel? 

Jaz sem na cesti.« Zdej v tem razpisu oktobra je prišlo kar nekaj takih... ti postopki so dolgotrajni, ne....Če bi se 

oni vključili v kakšno skupino, da bi dobili še kakšno drugo pomoč, mogoče da bi šlo...Ker mi zdaj direkno dat 

stanovanja iz danes na jutri ne moremo, ker vprašanje kako je nekdo sposoben to stanovanje pol vzdrţevati. Je 

problem,  ker ko ga enkrat daš noter, ga je zelo teţko vreči  ven. In se potem samo nabirajo stroški..in  ni neke 

učinkovitosti. 

J: Ja ni učinkovito, ... niti z vidika pomoči, niti stroškovno.. 

N: Ja. Smo samo na zgubi... Pogosto  se tudi uničuje stanovanje...Smo imeli en primer mlade druţine z dvema 

otrokoma , ki smo jim dali stanovanje, in ko smo prišli po letu in pol tja...to ni bilo za verjet. Parket je bil, kot da 

bi cepila drva na njem, zidovi so bili v luknjah,...smo morali dat čez 10.000 eur, da smo stanovanje spravili spet 

v red. In to po letu in pol, kaj šele, če bi bila noter 10 let.... V glavnem...si ne moreš mislit kaj je bilo v tem 

stanovanju...in to je seveda za nas škodno. Mi moramo z nepremičnino dobro gospodariti. 

J: Ja seveda, je  razumljivo. Če hočeš, da stanovanje sluţi svojemu namenu dolgo let... 

N: Taki so problematični tudi  s tega vidika, ker ko dobijo stanovanje, se jih pol kar še 5, 6 zraven pojavi in 

ţivijo v stanovanju brez da bi se prijavili. 

J: Ja, ilegalno, ja,... sem zasledila, da so tudi v Ljubljani določeni primeri. 
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N: Ja, ker nimajo kje bit in pol so tam, ne. 

J: Aha,  in pol vprašanje kako se tam nabirajo stvari in kako je z vzdrţevanjem reda... 

N: Ja tega sploh ni, ker nimajo tega občutka... 

J: Hja sej, zato pa so tako fajn tej Kralji ulice, ker imajo organizirano podporo in v določenih primerih 

tudi oni najamejo stanovanje od sklada in so oni potem skrbniki... 

N: Tako ja....Ja saj pravim, mi bi morali dati stanovanje v najem eni taki organizaciji, .ki bi poskrbela za nadzor 

nad bivanjem.  Oni skrbijo za poravnavo stroškov in ostalo, imajo noter svoje uporabnike in imajo nad njimi tudi 

nek nadzor.  

J: Ja, neko supervizijo... (Tišina) 

N: (Tišina) 

J: Dobro...to je to, po mojem.. 

N: Tako, zdaj če ţeliš še kakšno bolj konkretno informacijo lahko kar stopiš še do T. iz oddelka za druţbene 

dejavnosti. Danes imajo uradni dan, tako da ni problem. 

J: Ja bom res šla vprašat, če ima mogoče danes čas, če ne se bom pa poskušala zmenit za drugič. Hvala. 

N: Ja tako, če ne se pa zmenita za naprej. 

J: Ja nič, jaz se vam najlepše zahvaljujem. 

N: Ma nič, saj kaj dosti ni bilo. 

J: Ma ja, meni dosti pomeni, da slišim kako bi rekla »iz prve roke«, ker nekaj se da prebrati na internetu, 

dosti pa ne. Tako da hvala, res. 

N: Ni problema, če boš pa še kaj konkretno potrebovala mi pa napiši na mail.   

J: Super hvala. 

N: Hja, tako je, volja je, zdaj se samo še vprašanje, kako se bo vse skupaj realiziralo. 

8.6 Priloga 6: Prepis intervjuja T- Oddelek za družbene 

dejavnosti MONG 

Intervju s predstavnico oddelka za druţbene dejavnosti MONG, sre. 13.11.13 ob 9.30 

Predstavila kdo sem, uvodni pogovor...Ker gospa ni  ţelela, da jo snemam, sem si pogovor beleţila. Tu je moja » 

rekonstrukcija« pogovora: 

 

T= Sogovornica 

J= Jaz 

 

T: Kaj konkretno ţeliš izvedeti? 

J: Bolj splošno...Kakšna je recimo situacija v Novi Gorici? Kako se v naši občini rešuje problem 

brezdomstva? 

T: Zaenkrat v bistvu nimamo nekega konkretnega programa predvsem zaradi omejenih sredstev. Občine so 

prepuščene same sebi, ni nekega nacionalnega programa za urejanje tega področja. 

J: Obstaja kakšen občinski plan, program? 
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T: Kot si ţe sama ugotovila
24

 je bil zadnji projekt zasnovan 2011. Namen je bil odpreti zavetišče za brezdomce 

na Rejčevi ulici v sodelovanju z stanovanjskim skladom, centrom za socialno delo in Vincencijevo zvezo 

dobrote. Tam  bi bilo poskrbljeno tudi za razdeljevanje toplih obrokov, osebno higieno. Projekt pa se ni izpeljal 

zaradi peticije občanov. 

J: To sem zasledila, ja.. a veste mogoče kaj več podrobnosti o tej peticiji? 

T: Ja, sostanovalci se pač niso strinjali, da bi bili v tisti stavbi nameščeni brezdomci. Še vedno je veliko odpora s 

strani druţbe do te populacije.  

J: Ampak saj po navadi se okolica nikoli ne strinja, mislite, da se nebi moglo izvest takega projekta in bi 

potem postopoma ljudje to sprejeli?   

T: Jaz se točno ne spomnim kaj je takrat bilo, takrat sem bila zadolţena za druge zadeve, očitno pa so bili pritiski 

precej močni, ker se je takrat zaradi peticije celotna zadeva ustavila. 

J: Kako se pa trenutno rešuje ta problematika? 

T: Trenutno jim na Dnevnem centru za uporabnike prepovedanih drog prostovoljci Vincencijeve zveze delijo 

tople obroke,... popoldne, v času, ko je center zaprt in tam ni uporabnikov, saj naj se ti dve populaciji ne bi 

mešali.  

L. 2012 je bila napisana projektna naloga, prav na temo reševanja problematike brezdomstva. Se moram 

pozanimat, če vam jo lahko posredujem. 

J: To bi meni bilo super. 

T: Bom vprašala. Bila je tudi ţe ideja, da bi bil tam dnevni center za brezdomce. Postavili naj bi dodatne 

kontejnerje, a je odpadlo zaradi gradbenega dovoljenja. Niso odobrili.  

Teţko je najti prostor. Dokler nimamo ustreznega prostora, se nima smisla naprej dogovarjat. Zdaj smo v fazi 

dogovarjanja za nove prostore. Občina jih nima.  Ko jih bomo našli, se bomo povezali z Vincencijevo zvezo, ker 

oni so pripravljeni sodelovat.  

Začasna rešitev je plačilo bivanja v ţelezničarskem domu (samski dom). V okviru odloka o denarni socialni 

pomoči, ki znaša 500 eur letno, se jim sofinancira bivanje v mrzlih zimskih mesecih. Če to ţelijo seveda.  

J: Kakšen je pa odziv? 

T: Ja kakor kdo, eni se tudi odločijo ostati na cesti, ali si poiščejo kaj drugega. To bi ti znali več povedat na 

CSD-ju. Center jih napoti tja in oni jih tudi spremljajo. 

J: Koliko pa naj bi bilo okvirno brezdomcev v Novi Gorici? 

T: Mi imamo stare podatke. Trenutno še čakamo na novejše podatke iz CSD-ja. Bi ti znala povedat za 2012..jih 

je bilo 10 prav na cesti, brezdomcev. Koliko je ostalih, ki imajo sicer prostor, a ţivijo v neurejenih razmerah je 

teţko reč. Tudi druţini, ki ima teţave, se npr. zagotovi bivanje v Ţelezničarskem domu, čeprav to niso 

brezdomci v oţjem pomenu besede. 

J: Koliko pa je po vaši oceni teh ostalih brezdomcev, ki pa niso direkt na cesti? 

T: Ocena CSD-ja je 40, takih, ki ţivijo v neprimernih prostorih. 

J: Kaj pa za naprej? Obstaja kakšen predlog, iniciativa? 

T: Občina si ţeli programa za brezdomce. Problem je v sredstvih, posluhu, sprejetju občanov. Mi smo ena 

najslabših občin na tem področju. Nimamo nekih konkretnih rešitev. Smo bili tik pred tem, a se je zaradi peticije 

vse ustavilo. 

                                                 
24

 Omenila članek o tem, ko sem jih po e- mailu prosila za informacije. 
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J: Aha. Ma kaj pa to, sem zasledila, da je bil tudi problem v zagotovitvi nočnega varstva?)  

T: Ja, Vincencijeva zveza ga ni mogla nuditi, ampak občina je bila celo pripravljena zagotoviti varnostnika, če bi 

vse drugo steklo... Pripravljenost je, sredstva so zagotovljena, imamo celo proračunsko postavko...  

Problem je tudi, ker je tu več občin, Miren, Brda,...vsi brezdomci pa se zbirajo v Novi Gorici...ma seveda ne 

more bit neko zavetišče nekje na Trnovem, izven Nove Gorice...ne bi noben tja hodu. Oni rabijo vse blizu..., 

nimajo prevoza,...pa tudi  tu v centru se počutijo vsaj malo del druţbe. Jih ne moreš kar nekam strpat.  

J: Ja je res ja, je park postal njihov dom... 

T: Tako da, neki zametki so, zdaj se mora samo še kaj realizirat. Jaz upam da, no to leto verjetno še ne bo, 

ampak vsaj za drugo leto. 

J: Ja upam tudi jaz...ker vidim, da je neka volja, tudi pri Ga. Nataši sem dobila tak pozitiven občutek,. 

Tako da upam, da bo uspelo kaj realizirat. 

No to je zaenkrat to, hvala.  

T: Prosim, za tisto projektno nalogo, se bom pa pozanimala, če ti lahko kaj pošljem, ker so to naši interni 

dokumenti. Tvoj mail mam, če ne ti bi naredila kakšen povzetek...bomo videli. 

J: To bi bilo super, bi bila ful hvaleţna. Če vam ne bo vzelo preveč časa, se priporočam. 

Hvala še enkrat, lep dan in veliko sreče in uspeha pri nadaljnjem delu. 

8.7 Priloga 7: Prepis intervjuja V – CSD NG 

Intervju s predstavnikom CSD, ki je zadolţen za brezdomce v Novi Gorici, 13.2.14 

Uvodni neformalni pogovor, zgotovilo korektnosti, varovanja morebitnih osebnih podatkov uporabnikov in (če 

bo ţelel) njegove anonimnosti, ...(Nisem snemala.). 

 

V= sogovornik 

J= jaz 

 

J: Ja sej, ti bom tudi poslala intervju in če bo karkoli, lahko spremenim, oz. še naknadno dam ven.  

V: Ja, Ok, ni problema. Ampak, saj veš, tudi na področju brezdomstva imamo opravka z osebnimi podatki in je 

potrebno biti pozoren pri uporabi le teh….. .  

 Sem bil ravno včeraj na koordinaciji brezdomske mreţe.... 

J: To je koordinacija za celo Slovenijo, prav  za to področje, ali kako? 

V: Ja. Smo eno zdruţenje vladnih in nevladnih organizacij, ki delajo na področju brezdomstva z namenom 

reševanja te problematike. 

J: Aha.  To so  srečanja na vseslovenski ravni? 

V: Ja. Vedno je na eni drugi  lokaciji  in vedno je en problem, ki se izpostavlja.  

Tam je eden od udeleţencev rekel, da tudi če je samo en brezdomec, je eden, ki je preveč, in mu je treba 

pomagat.  

J: Ja, ker včasih, če so številke majhne, se s tem sploh ne ukvarja... 

V: Ja. Ţe eden je preveč, ne.. in jaz osebno  jemljem cel čas brezdomce v tem smislu, da je vsak človek tisti, ki 

mu potrebno ponuditi pomoč. Tudi, če je majhna številka, je nepotrebna.  Ok, nekateri gledajo skozi teorijo 
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izbire, ampak mislim da tukaj ni samo njegova osebna odločitev. Tukaj  je veliko  enih dejavnikov zakaj se 

nekdo odloči za brezdomstvo. To ni kar tako kot odločitev, da grem na sladoled.  

J: Ja, mogoče je teorija izbire v določeni meri, ma tudi izbire so omejene, ne? 

V: Ja ţivljenje te samo pripelje do neke točke ...Kot sem ti ţe zadnjič omenil, pri nas, na splošno, ne samo na 

Goriškem, je revščina, je ekonomska kriza,... je tudi  kriza vrednot in tuki začnemo odpirat, lahko rečem, eno  

Pandorino skrinjico, eno zelo široko področje...Tukaj lahko diskutirava ne vem koliko časa, ker je veliko  teh 

vzrokov zakaj pride do brezdomstva, ker so stvari večkrat zelo prepletene med seboj.  

J: Ja saj tudi, ko sem za diplomo pisala o vzrokih sem videla, kako se tuki vse prepleta.... 

V: Ja, Bog pomagaj. Včeraj sva po koordinaciji z eno kolegico debatirala o problemu, ki se pojavlja na enem 

področju v Sloveniji in pri določenih posameznikih, kateri  sicer  imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, vendar 

si ne morejo izbrati osebnega zdravnika, saj so nezaţeleni.   V teoriji se kaj takega ne bi smelo zgoditi, vendar se. 

Pri takšnih posameznikih ugotoviš, da sistem zdravstva včasih ne deluje. Pri tem bi še nekaj rad dodal. Na tem 

področju tudi  nimajo Pro bono ambulante.  

Danes smo priče  posameznikom, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje (obvezno in dopolnilno) in bi  

morali biti  v zdravstvenih ustanovah  obravnavani enakovredno ostalim , pa  so zaradi njihovega načina 

ţivljenja nezaţeleni.  

J: Uau. 

V: Zame je to nezaslišano ampak je res. Tudi sam sem poznam primer,  ko je bila oseba nezaţelena. 

 J: Zaradi njenega načina ţivljenja? 

V: Da, med drugim tudi. Oseba kot taka, je bila malo drugačna, posebna, ampak vseeno,  je še vedno človek  in 

si zdravstvo tega ne bi smelo privoščit. V primeru te kolegice lahko povem, da je zadevo preverila na  ZZZS, 

kjer so jo seznanili, da omenjeni zdravniki še nimajo zapolnjene kvote , a vseeno te osebe  niso ţeleli sprejet. Jaz 

vidim to kot problem, ki  se tiče vseh nas  in se ne bi smel dogajati... 

J: Aha, tako se zdaj poimenuje, ja ker brezdomec je ţe stigma nekako, ne. 

V: Biti brezdomna oseba pomeni biti stigmatiziran s strani okolja v katerem ţiviš. Ljudje se te izogibajo,…. .  

Vzroki zakaj pride do brezdomstva, kot sem ţe prej omenu so najrazličnejši in zagotovo ni lahka odločitev za 

brezdomstvo. Gospod Peter Ţakelj je enkrat v enem intervjuju lepo rekel, da brezdomec ni samo brez strehe nad 

glavo, ampak je še veliko več.  Dom je tista ljubezen, je toplina, je vse skupaj. Ni samo fizična komponenta  

imeti streho nad glavo, čeprav na centru  izhajamo iz te definicije. Ker je skritega brezdomstva neverjetno veliko 

smo  bili mi na centru na nek način primorani zavzet stališče, da biti brezdomec pomeni biti brez strehe nad 

glavo, čeprav se zavedamo, da biti brezdomec pomeni veliko več kot samo to. Vidno brezdomstvo je samo vrh 

ledene gore…. 

J: Ja verjetno se morate nekje omejit... 

V: Ja, če bi upoštevali še skrito, začasno…  brezdomstvo, bi imeli opravka z  veliko ljudmi, ki so se znašli v 

stiski.  V bistvu mi vseeno vodimo evidenco teh ljudi, kolikor se pač da, samo ti pri nas niso vodeni kot 

brezdomci. K nam pridejo po pomoč zaradi drugih stvari... lakota, paketi s hrano, deloţacije,….. Delavci na 

CSD-ju v okviru svojih pristojnosti in zmoţnosti pomagamo takšnim posameznikom, kolikor se da z namenom, 

da le ne bi prišlo  do deloţacije... Se pa bojim, da bo tega vedno več in zmeraj teţje bo ljudem pomagati. Pred 

časom sem obravnaval in po svojih  najboljših močeh pomagal  deloţiranemu invalidu 1. kategorije.  

J: In kaj lahko narediš v tem primeru?  
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V: Ja tukaj si prepuščen svoji lastni iznajdljivosti. Človek je bil dobesedno brez vsega z berglami porinjen na 

cesto. In v tem primeru smo imeli srečo. Smo mu v enem dopoldnevu pomagali in uspeli najti  primerno 

stanovanje... in se z lastnikom dogovorili, da je bil oproščen plačila varščine, ker ni imel gospod v tistem 

trenutku dovolj denarja. Moram pohvalit tega gospoda, ki je razumel stisko deloţiranega in je šel vsem nam na 

roko. Deloţirani si je sčasoma opomogel in si ponovno uredil ţivljenje. Rad bi pri tem dodal, da smo pri vsaki 

deloţaciji v stiski, saj se nam postavlja vprašanje, kaj lahko tej osebi ponudimo oz. kako ji lahko pomagamo.  Po 

mojem niti ne bi smel biti deloţiran.
25

  

V tistem trenutku nisem imel na razpolago nič, razen malih oglasov, in človeka nisem upal pustit na cesti. 

Situacije pri deloţacijah so zelo teţke. So določeni primeri, ko so posamezniki v neki meri tudi sami »krivi.« 

Ker, če bi probleme sproti reševali, do deloţacije mogoče sploh ne bi prišlo. A v tistem trenutku nekateri niso 

dovolj iznajdljivi v smislu iskanja pravne pomoči ali da bi se obrnili na inštitucijo, ki bi jim lahko pomagala. Če 

pride ta oseba prvič  na CSD le nekaj dni pred  izvršbo,  je večkrat ţal prepozno.  Določenim ljudem se še da 

pomagat, določenim pa ne.  

Tudi mi nismo vsemogočni. Smo samo ljudje, ki delamo po svojih najboljših močeh. Je pa teţko govorit o 

konkretnih zadevah, ker kot vidiš sama, varujem osebne podatke...Zato govorim zelo, zelo na splošno. Hotel sem 

dati primer, kako lahko pride zelo hitro do brezdomstva....Je podobno kot  pravita profesor Dekleva in 

Razpotnikova v knjigi Brezdomstvo v Ljubljani, o poteku  teh  prvih  faz brezdomstva; skrito brezdomstvo, 

selitve iz stanovanja v stanovanje... Eden izmed zadnjih primerov ob ţledolomu je ta, da je nekje zaradi izpada 

elektrike in s tem ogrevanja  prišlo do selitve druţine k drugi druţini v zelo majhno stanovanje. Posledica je bilo 

nasilje v druţini.  Preveč ljudi v majhnih prostorih lahko hitro privede do sporov in teţav v katerih mora  

posredovati celo policija.  Sicer to ni bil primer  brezdomstva, ampak sem ţelel s tem opozoriti, da se nekaj 

podobnega   dogaja tudi pri teh selitvah druţin in posameznikov iz stanovanja v stanovanje in imamo več ljudi v 

zelo  majhnih prostorih, ki  so po moţnosti še vsi brezposelni, … . Tukaj lahko zelo hitro  pride do  nasilja v 

druţini, umikanju ljudi, spanju v avtomobilu, iskanju drugega prostora za prenočevanje …. . 

J: Kako pa center to  rešuje?  Bolj ali manj vsak primer posebej ali kako? 

V: Tako bom  rekel, vsak človek je človek zase, je edinstven, ima svojo specifiko, svoje posebnosti in temu 

primerno moraš tudi proces reševanja stiske posameznega uporabnika prilagodit. Glej, tu ni univerzalnega 

recepta, ker je človek edinstven  in ima vsak  svoje teţave.  Je pa skupna točka v tem, da če ti do človeka 

pristopiš kot človek, z namenom pomoči, in on začuti, da mu nameravaš pomagat, je to zelo dobra popotnica za 

reševanje njegove stiske. 

J: Ja, da ti on v bistvu zaupa, ne?  

V: Ja, da ti zaupa. Brez zaupanja pri našem delu ne gre. Je pa res, da tudi mi  na centru smo samo ljudje.  Se 

trudimo, da pomagamo po najboljših močeh, ampak tudi mi delamo napake. Jaz osebno bom rekel tako; če 

narediš napako, jo pač narediš, ker si človek.  Saj verjetno ni namerna in  se vsak trudi delat strokovno... 

Zagotovo pa mislim, da je prva stvar, če ţe ugotoviš, da je prišlo do napake, da prideš do sočloveka, priznaš 

napako  in se mu opravičiš. In potem seveda poskušaš popraviti  kar se pač da. Mislim, da se te bo človek bolj 

zapomnil po tem, da si znal do njega prit kot človek, da si mu znal prisluhnit. Tudi če si naredil kakšno napako, 

je bolj pomembno to, da jo tudi priznaš, se opravičiš, jo poskusiš popravit. In tako se tudi rešuje problematika 
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brezdomstva. Vsak človek je svet zase, s svojimi stiskami, potrebami. Ampak pomembno pri tem je,  da do njih 

pristopiš  kot človek, če ţeliš, da te bodo počasi sprejeli medse. In ko te enkrat sprejmejo, se da z njimi marsikaj 

naredit. Je pa dejstvo, da to delo ni tek na kratke  proge. To je dolgotrajno delo, ki poteka zelo, zelo počasi, 

zahteva zelo veliko majhnih korakov, (kot je rekla ga. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič)  in potrpeţljivosti.  Pri 

brezdomcih je točno to pravilo. Mogoče boš precej časa stal na mestu, ali pa boš naredil po dolgem času zelo 

minimalen korak. Ampak moramo razumet, da to so ljudje, ki so dolgo časa ţiveli v enem vzorcu, in 

spreminjanje vzorcev  je zelo teţko, naporno in dolgotrajno delo. Je potrebna tudi sprememba pri nas, 

obojestranska. Jaz pri tem vedno poudarjam, da je  potrebno vedno  igrat  na odprte karte oz. fair play. Če ti 

enkrat nekoga izneveriš, si se izneveril v prvi vrsti samemu sebi... Oni to začutijo.  

J: Ma kaj se sploh da naredit?  Recimo nekdo, ki pride do tebe, kaj mu svetuješ? 

V: Spet je zelo odvisno od primera in osebe, koliko si ţeli spremembe in jo tudi dopusti.  Na primer, zdaj se je 

sicer to bolj urejeno, ampak v preteklosti sem srečal veliko posameznikov, ki niso  imeli urejenega stalnega 

bivanja, zdravstvenega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, denarne socialne pomoči, stalnega 

prebivališča... Mi temu pravimo temu status.  Pot do tega pa je včasih zelo dolga saj je bilo potrebnih  pri 

določenih uporabnikih  veliko majhnih korakov, da so razumeli, da je dobro  imeti urejeno npr. zdravstveno 

zavarovanje.   

J: Kaj pa v smislu nastanitve tu pri nas?  Ker na JSS  so mi rekli, da imamo sicer nekaj stanovanj, ampak 

so namenjena bolj za druţine. V smislu manjših bivalnih enot kot so npr. v Ljubljani , pa pri nas ni 

prostorov. Kako je s tem? 

V: V Gorici je to ţe dolga zgodba. Vsekakor si mi še vedno prizadevamo in opozarjamo, da je treba ta problem 

rešit. Nova Gorica, ker je regijsko središče, nujno potrebuje primerne prostore za te ljudi. Zdaj koliko enot  bi 

bilo primero, je teţko rečt. Ampak jaz osebno opaţam, da številka teh ljudi narašča.  Tudi št. tistih, ki nikoli ne 

pridejo po pomoč k nam, ampak nekako vem da so, vem da se selijo in tako naprej...Teţko je rečt. O številkah 

nebi rad govoril, ker številke lahko posamezniki narobe razumejo in manipulirajo z njimi. 

J: Aha, razumem. Sam recimo na splošno, če bi imel na voljo ustrezna sredstva, kakšna rešitev, bi se ti 

zdela najbolj primerna?  

V: Hiša na obrobju mesta, to bi bila idealna rešitev. Tako imajo tudi v ostalih večjih slovenskih mestih. 

J: To misliš tudi  v smislu nastanitvene podpore? 

V: Ja, nastanitvene podpore. Ker ti človeku v prvi fazi moraš ponudit nekaj, da se kot človek lahko uredi. Da mu 

daš moţnost, seveda če ţeli, da se lahko gre kam ulešt, se umit, uredit, se naspat, da mu daš za jest... te čisto 

osnovne človeške potrebe. Ko mu to zagotoviš, lahko počasi, res počasi, začneš delat na njemu, na spreminjanju 

(če ţeli in dovoli). Streha nad glavo je le prvi korak.  Za tem je potreben  program, potrebno je ljudem ponuditi 

moţnost, da lahko postanejo koristni (seveda, če ţelijo). 

Ampak vsekakor jaz mislim, da bi v Gorici nekaj takega nujno  potrebovali. Mislim, brezdomstvo je pač 

brezdomstvo. Z nekaterimi ljudmi, ki  sem osebno delal, so bili veliki premiki, da so zapustili ta način ţivljenja 

in so trenutno v raznih procesih. Spet ne morem govorit o podrobnostih zaradi varovanja podatkov. 

J: Ne, sej ni problema. 

V: Ja so pač v določenih procesih. Jst osebno imam stik z njimi in upam, da bodo vztrajali pri tem. Tako da pri 

določenih posameznikih so premiki. Je pa spet odvisno od posameznika, koliko časa je noter, mlajši imajo boljše 

kapacitete...tudi je odvisno koliko so daleč od tega t.i. socializiranega  načina ţivljenja....Tukaj je tolko stvari 
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pomembnih, toliko dejavnikov, da res vsak človek je svet zase... Zagotovo pa, tudi te ljudi, ki se deloţira, bi z 

eno tako hišo imeli moţnost kam  nastaniti. Vsaj začasno za tistih par dni, dokler se stvari urejajo, da jih ne 

pustiš na cesti. Ker drugače gre hitro lahko samo še navzdol. Jst osebno vidim tukaj en zelo velik problem in s 

tem bi na Goriškem rešili ta problem deloţacij. Zaenkrat se posluţujemo raznih samskih domov.  

J: Ja, to so mi rekli tudi na občini in Šentu... 

V: Ja, zaenkrat se večinoma posluţujemo obeh samskih domov; Presta in bivši ţelezničarski dom. Po drugi 

strani pa se posluţujemo tudi drugih storitev. Kot sem ţe omenil,  iščemo trţna stanovanja v oglasih. Pa ne zato, 

da mi kličemo. Mi skupaj z uporabniki poiščemo oglase, jim jih sprintamo, potem pa se morajo sami zmenit. Mi 

jim tudi potem pomagamo pri urejanju papirjev, kar se subvencije stanarine tiče. Pomagamo tudi, če bi bilo treba 

kakšno enkratno denarno socialno pomoč. Marsikaj se da uredit, spet pa je odvisno od posameznika, kaj si ţeli in 

kje je tista meja, do katere dovoli , da se mu pomaga. 

J: Te subvencije stanarine pridejo vsak mesec, ali je to po potrebi? 

V: Ne, subvencija stanarine je mesečna in je določena v skladu z zakonom. Ampak vseeno  lahko rečem, da je 

večkrat  veliko  prepuščeno naši iznajdljivosti in seveda je velikokrat odvisno  od pripravljenosti posameznika, 

kaj si ţeli. Seveda tem uporabnikom pogosto pomagamo (v kolikor nas to zaprosijo) pri izpolnjevanju 

dokumentacije pri prijavi na razpise stanovanjskega sklada.  

J: Se prvi je pol odvisno tudi od vsakega posameznika... 

V: Ja, so različni. Evo, eden mi recimo nosi Ţurnal. Pride mimo in mi prinese. Drugi mi nosi Kralje Ulice... Eni 

pridejo na CSD samo pozdravit, čeprav trenutno nič ne rabijo... 

J: Prav iščejo stik. 

V: Seveda. Saj tudi jaz grem dol k njim, da malo poklepetamo in s potoma izvem njihove potrebe, stiske,….. 

Lansko leto, ko smo imeli eno pogostitev tukaj na centru, sem jim nesel tudi njim en pladenj hrane dol. Se mi je 

zdelo fajn, da imajo tudi oni kaj od tega. 

J: Ma itak, ku lepo. 

V: Tako bom rekel, majhna dejanja so potrebna. Saj oni ne potrebujejo velikih, herojskih dejanj. Oni ţelijo, da so 

cenjeni kot ljudje. Načeloma se ne rodiš kot brezdomec...Ok, obstajajo tudi taki primeri, ampak pri nas tega še 

ni, vsaj ne mnoţično. Čeprav sem imel en tak primer brezdomskega para, kjer je bila ona noseča. ......
26

 V 

glavnem zdaj so v določenem postopku in kaţe dobro, čeprav je bil zapleten primer. V tem primeru smo tudi 

sodelovali z drugimi  organizacijami. Tudi Vincencijeva zveza dobrote je naredila veliko dobrega zanje ... 

J: Aha, saj tudi to sem hotela vprašat. Kako se povezujete s temi organizacijami? Na splošno mislim, kako 

sodelujete?  

V:  Ma jst bom rekel tako, povsod je človeški faktor in je vse odvisno od naše prizadevnosti. Jaz si ţelim 

sodelovanja z vsemi, ker lahko samo na takšen način  naredimo nekaj dobrega za uporabnika. Gledam s tega 

vidika, da je treba človeku pomagat. Ali je treba poklicat v bolnico, ali katerikoli zavod v Sloveniji, meni osebno 

ni teţko, če veš, da delaš za nekoga , ki je tvoj uporabnik. Če imaš pred sabo vizijo o  pomoči uporabniku, 

mislim, da se da marsikaj naredit. Je pa spet odvisno od primera, kaj si on ţeli in dovoli. Jaz osebno si zelo 

prizadevam za sodelovanje...... Bistvo pomoči je v komplementarnem sodelovanju različnih organizacij, da lahko 

vsak v okviru svojih moči in pristojnosti naredi maksimalno kar lahko da pomaga določenemu uporabniku. To je 

pa bistvo. Kot je rekla naša bivša direktorica, da smo v bistvu vsi na eni barki. Lahko veslamo skupaj, lahko 
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veslamo vsak po svoje. Če bomo veslali skupaj, bomo nekam  prišli, če bomo vsak po svoje, bomo stali na točki 

nič. Lahko pa to barko tudi preluknjamo in se potopimo. Mislim da si tu, v Novi Gorici, tega nihče ne bo 

privoščil in si tega tudi ne ţeli. 

J: Kaj pa glede nekega sestanka... Mi je ga. N omenila  takrat, ko sem bila novembra pri njej, da so dobili 

eno pobudo...ne vem točno, ma da bi se organiziral nek sestanek prav tu za Novo Gorico. Veš kaj o tem?  

V: Hm, zdej ne vem točno kaj misliš, ma saj so stalno eni sestanki. Zdaj smo imeli recimo za kosila. 

J: Ja to sem slišala, ker pomagam pri Vincencijevi delit hrano. Se delijo na novo tudi drugje, ne? 

V: Ja ja, v Novi Gorici se poskusno, od  novega leta naprej delijo t.i. viški hrane oz.  kosila v domu upokojencev 

in v dijaškem domu od 6.1 naprej. To je kar sem jaz ţe pred leti opozoril, da bi v Novi Gorici potrebovali neke 

vrste javno kuhinjo. Ampak takrat mogoče zadeva še ni bila tako pereča, kot je danes. Ta ekonomsko 

gospodarska kriza, oz. finančna recesija, kakorkoli jo ţe imenujemo, je pripomogla k temu, da je vedno več ljudi 

lačnih. Uporabniki mi sami povedo, da so lačni, da hodijo zvečer, ko se zapirajo trgovine, po štruce kruha, da 

pobirajo hrano iz kontejnerjev.... 

Tako da na tej koordinaciji tudi o teh zadevah govorimo. In še nekatere druge rešitve bodo, ampak še ne bom o 

njih govoril...To so majhni koraki, ki so se zdej nekako dosegli...Bomo imeli tudi prvi brezdomski kongres, ki bo 

zdaj čez 3 tedne v Piranu. 

J: Aha super. 

V: Ja, svari glede brezdomstva se v Sloveniji, v zadnjem letu, premikajo.  Ker vedno več ljudi je lačnih in to je 

nedopustno. Revščino recimo občuti tudi dosti upokojencev...še posebno tisti z minimalno pokojnino. Tukaj spet 

odpiramo eno široko področje revščine in tudi brezposelnosti mladih. V zadnjem času opaţam kar nekaj 

primerov, ko starejši ljudje  ne ţelijo v dom za ostarele, samo zaradi tega, ker z njihovimi  pokojninami 

vzdrţujejo brezposelne mlade.  

J: Hm...Ma kako grozno. Ţe tako so pokojnine take kot so... 

V: Ja, pokojnine so borne, ampak  ţivijo vsi skupaj s to minimalno pokojnino in  zraven kombinirajo še denarne 

socialne pomoči, da preţivijo. 

J: Hm...(zazvonil telefon, prekinila s snemanjem) 

J: Kaj pa so kakšni konkretni načrti za Gorico. Je kaj v planu v smislu zavetišča ali dnevnega centra ali 

kaj bolj dolgoročnega?  

V: Plani so ţe...12 let. Narejen je ţe bil program zavetišča za brezdomce. Poskusi so bili ţe v preteklosti, pa je 

prišlo do odpora lokalne skupnosti.  

J: To tam na Erjavčevi, ne? Je bilo tudi v časopisih. 

V: Ja. Tudi mi kot center smo v preteklosti ţe predlagali določene rešitve, samo niso bile primerne lokacije. 

Zadeva je še vedno zelo aktualna. Mi še nismo vrgli puške v koruzo. Še vedno opozarjamo, da ta problem je in 

da ga je treba rešit. Zagotovo pa ni vse samo v naši moči. Tukaj je dosti dejavnikov... Mislim pa, da se z 

zdruţenimi močmi, če je dobra volja, ta problem da rešit. Zagotovo pa je  naša naloga v prvi vrsti opozarjanje, 

opozarjanje, opozarjanje na ta problem. Jst bom rekel  tako...vsaka stvar v ţivljenju potrebuje svoj čas. Mogoče 

je bilo pet let nazaj malo prezgodaj. Danes gledam tako. Četudi sem si ţe takrat močno ţelel...in bi v to socialno 

krizo oz. krizo vrednot in ekonomsko krizo vstopili bolj pripravljeni, ker bi imeli v primeru deloţacij kam 

umikat ljudi.  

J: Je spet problem namestitev, ne? 
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V: Ja, je problem. Mislim, pri ţenskah ni problem, pri moških je večji problem. Ker ţenske lahko namestiš v 

materinske domove, varne hiše in tako naprej. Vprašanje je, kaj ponuditi moškim....Večini ponudimo samski 

dom, občasno, za kratek čas,….. 

J: Hja to na dolgi rok ni rešitev, ne... 

V: Ne, ne gre....Čez vikend jih tudi ne moreš dat v samski dom. Moraš čakat ponedeljek. In potem 

kombiniraš...Mislim, da bo to stvar treba enkrat rešit.... 

J: Bolj sistematično, ne 

V: Ja, bolj sistematično...saj pobud je dosti.... 

J: Ja, ker jst sem dobila občutek, ko sem bila na skladu in občini, da pripravljenost je, samo očitno se ni še 

vse pokloplo, kot bi se moglo. 

V: Mogoče pa prihaja čas, ko se bo ta problem končno rešil. Jst si srčno ţelim, da bi se. Vsaka stvar pač 

potrebuje svoj čas. 

J: Ja sej... Kako se ti pa zdi  ta projekt  nastanitvene podpore Kraljev ulice, ki tudi sodelujejo skupaj z 

ljubljansko občino? Ko občina da bivalne enote, Kralji pa nudijo podporo. Je neka  taka kombinacija.. 

V: To se meni zdi zelo dobra kombinacija,... samo ne vem kako bi v Gorici kaj takega izpeljali... Podrobnosti 

tega projekta sicer ne poznam, vem pribliţno za kaj gre, ampak, če točno zadeve ne poznaš je teţko kar koli rečt. 

Zadeva je, tako kot jo jaz poznam, dobra. Imam tudi uporabnike, ki so v tem projektu. So bili brezdomci v Novi 

Gorici  in so šli v Ljubljano, ker v Gorici ga nimaš kam dat. Imam uporabnike, ki so šli drugam po Sloveniji, ker 

se v Gorici na cesti ni dalo bit. In jaz osebno tudi sodelujem z zavetišči po Sloveniji in se poskušam dogovarjat 

za sprejem teh ljudi. Za tiste, ki to ţelijo, in so pripravljeni it, se dogovorim in jih usmerim tja oz. kam drugam.  

J: Aha, fajn. Sej tle najbliţje kar je, je Koper in Ljubljana, ne? 

V: Ja Koper oziroma Bertoki in Piran... pa Ljubljana seveda. 

Jaz imam te ljudi še vedno v evidenci, jih spremljam in se včasih tudi pozanimam, kako je z njimi. Tako da, ta 

sistem teče. Če bi bilo zavetišče, mislim, da teh odhodov ljudi ne bi bilo,...ampak, ker ga ni, kot  sem ţe rekel, 

iščemo alternative. Pri brezdomcih sem ţal imel tudi primere, ko sem jih nameščal v dom upokojencev. Tukaj se 

pojavlja en problem...Brezdomec pač, kot vemo, ţivi en svoj sistem ţivljenja. Dom upokojencev pa je ena taka 

institucija, ki ima določen red in pravila. In brezdomcem se je teţko navadit na ta pravila. Teţko se prilagajajo.  

Zato še vedno ostajam v stiku z socialnimi sluţbami teh domov, kjer so brezdomci nameščeni, ker se še vedno 

sproti rešuje teţave z njimi. Udeleţujem se timov, sodelujem tudi v podporni skupini, v primeru, če se 

brezdomec odloči za zdravljenje... 

J: Ja, verjetno imaš ti tudi bolj oseben odnos z njimi. 

V: Ja, ker dostikrat se zgodi, da ti ljudje nimajo svojcev...in ko se kateri od brezdomcev odloči npr. za 

zdravljenje odvisnosti, je zelo velika sprememba, ko pride potem nazaj...Ampak  problem nastane, ko se vrne, če 

se osebi ne pomaga po tem, ko se vrne  lahko hitro pade nazaj na stara pota. 

J: Ja, še posebno, če pride nazaj v isto okolje.... 

V: Ja. Tukaj  je dosti takih majhnih a pomembnih delčkov... Tu na centru je dosti odvisno tudi od tega, koliko si 

ti samoiniciativen, koliko sploh hočeš naredit. Lahko rečeš: »Ah, saj brezdomci niso naš problem,« ali pa: » Saj 

se ne da nič narediti.« To je najbolj enostavno, ampak mislim, da to ni dovolj. Mislim, da smo danes v času, ko 

je potrebno kaj naredit za te ljudi, ne samo govorit. 

J: Ja sej. Kaj pa oni se obračajo na center, ali poskušaš ti prvi vzpostavit stik  oziroma priti do njih? 
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V: Moj prvi kontakt z njimi je bil, da sem šel jaz do njih. Oni na center niso pršli. 

J: Aha, ker po mojem imajo tudi malo distance, ne? 

V: Ja. Jst sem prvi šel do njih 10 let nazaj in od takrat sem cel čas med njimi. V bistvu, da bom čakal jst ljudi, da 

bodo prišli k meni v pisarno, bodo redko kdaj. Moraš vedet, da oni so tam, in če jim ţeliš pomagat, moraš it ti k 

njim. In kot sem ţe rekel, moraš pristopit kot človek. Brez veze, da hodim v kravati in rekelcu dol. Se vzpostavi 

ta odklonilni odnos in smo končali. K brezdomcu moraš pristopit kot preprost  človek, da se jim čim bolj 

pribliţaš. Obleka lahko dosti krat tudi odbije, ker se počutijo manjvredne.... 

Še to bi ti lahk rekel,... Ko imamo  te nogometne tekme z brezdomci...Jeseni smo imeli eno tekmo v Hit šport 

centru, ki je bila tudi v medijih... Ta tekma je bila namenjena, ne samo brezdomcem, ampak vsem tem osebam, 

ki so porinjene na rob. Konec koncev, tudi ti otroci, ki so iz druţin na robu, bodo jutri lahko brezdomci...Bistvo 

je, delat na preventivi, da do brezdomstva nebi prišlo... In moram reč, da je bil zelo velik in pozitiven odziv. 

Ljudje so bili presrečni. Ţe to, da ljudem omogočiš eno drugačno, pozitivno izkušnjo,...da jim pokaţeš, da 

ţivljenje ni samo bit na ulici, da so lahko še vedno koristni....To njim dosti pomeni. To, da se počutijo koristni, je 

ţe veliko. Glej ta oseba, ki prodaja Kralje ulice, vidim, da odkar jih prodaja, je prav nekaj drugega, velika 

sprememba. Počuti se koristnega in  to je super. Ker jaz mu lahko pokaţem pot, samo od njega je pa odvisno, kaj 

bo naredil. Jaz se namesto njega ne morem odločat.... 

Zdej sva ful odprla to problematiko brezdomstva....Sem ti poskušal orisat ene take zadeve. Ma kot sem ti 

rekel...mi na centru delamo ţe 12 let s temi Goriškimi brezdomci, če ni ţe kaj več. Odkar je bila prvič vloţena  

vloga mislim program  za zavetišče za brezdomce. 

J: Ţe 12 let nazaj je bil ta predlog? Waw. 

V: Ja, ţe več,... tam okrog 2000, 2001. Ţe takrat smo začeli opozarjat na problematiko brezdomstva in ţe takrat 

smo se mi začeli ukvarjat z brezdomstvom na Goriškem. In vsa ta leta preko medijev opozarjamo lokalno 

skupnost na nujnost reševanja tega problema. Saj včasih zgubiš voljo, samo dobro veš, da je treba to gonit 

naprej.  Če hočeš, da pride enkrat do spremembe, je treba vztrajat. 

J: Ja, včasih rabi dolgo časa, da neki klikne... Kakšni so pa odzivi ostalih, v navednicah »normalnih« 

meščanov? Sej sploh ne vem kako se izrazit, ma saj veš kaj mislim, ne? 

V: Ja…hm...zanimivo vprašanje...in bo tudi zanimiv odgovor; Različni. V preteklosti so ljudje prihajali do nas in 

se jezili na nas, naj rešimo ta problem. Nad temi ljudmi  se zgraţali in tako naprej...Nekateri se še vedno 

zgraţajo. Brezdomstvo je stvar, ki je prisotna v vseh mestih. Ko pogledam skozi zgodovino, smo ţal imeli 

brezdomstvo ţe v antičnem Rimu. Bogataši so takrat hodili v kolosej in ob poteh proti koloseju so bili ti reveţi, 

ker so vedeli, da tam lahko kaj dobijo. Takrat so bili malo drugače poimenovani,  ampak vseeno. Brezdomec bo 

vedno tam, kjer ima moţnost zasluţka. Ne bo v nekem kraju, bogu za hrbtom, kjer bo označen kot vaški 

posebneţ, kjer ga bodo zaničevali, zmerjali, kjer  bo teţko preţivel in tako naprej. Tudi tukaj v Novi Gorici 

nekaterim brezdomci niso všeč. Najraje bi to problematiko skrili pod preprogo. Jst mislim, da bolj kot bomo o 

tem govorili, bolj kot bomo narod oziroma meščane ozaveščali o problematiki, več bomo dosegli. Ljudi je treba 

podučit.  Opaţam, da ljudje danes nimamo več te strpnosti za sočloveka, nimamo več posluha za tegobe 

drugega.Vsi skrbimo samo za lastno rit. Vsi bi radi imeli ne vem kolk denarja ampak pozabimo na svojega 

sobliţnjega. To kakšne boš imel ti vrednote in spoštovanje kot človek, je pa čisto nekaj drugega. Tega se ne da 

kupit.  

J: In je konec koncu tudi dosti vredno še posebno  z vidika socialnih mreţ, ne... 
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V: Ja. 

J: Sej nikoli ne veš, kdaj boš ti lahko tam. Se mi zdi, da se včasih premalo zavedamo, da oni niso tako 

drugačni... Tudi on je mogoče bil nekoč uspešen.... 

V: Ja....Ja. Vsi se lahko hitro znajdemo v tej situaciji. Brezdomstvo ni stalna situacija. Lahko ima nekdo 

popolnoma urejeno ţivljenje, pa se nekaj zgodi in pade v brezdomstvo. Kdorkoli lahko pade v brezdomstvo...teh 

primerov ni tako malo. 

Eni se prav odločijo, za ta način ţivljenja...ma večinoma so pa prehodno, ko nastopi stiska. Strokovno bi rekli, da 

so ljudje z določenimi predispozicijami....in ko pridejo v teţko ţivljenjsko situacijo se ne uspejo izvleč.  

J: Ja, res je....... 

V: ...(Tišina)... 

J: Ok. 

V: To je to. 

J:Ja, to je po mojem to. 

V: Ok, ustavi ( in sva še malo neformalno poklepetala ) 

 

 

 

 


