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POVZETEK  

Magistrsko delo se v teoretičnem delu ukvarja s pojavom vedno večje prisotnosti brezdomcev 

drugih narodnostnih in etničnih skupin v slovenskem prostoru in s pravicami oziroma 

ovirami, ki so jih te skupine deležne s strani države gostiteljice glede na njihov pravni status 

pri vključevanju v povsem novo okolje. V raziskavi so me zanimali proces priseljevanja in 

vključevanja priseljencev v slovensko okolje, stopnja tveganja za pojav brezdomstva med 

priseljenci ter organiziranost oziroma strategije reševanja te problematike s strani države in 

tistih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko. Pri tem je magistrsko 

delo izhajalo predvsem iz raziskav, narejenih s strani Evropske opazovalnice za brezdomstvo 

(EOH), ki deluje pod okriljem Evropske zveze nacionalnih organizacij, ki delujejo na 

področju brezdomstva (FEANTSA), ter iz podatkov in dokumentov, ki so na to temo dostopni 

v slovenskem in širšem evropskem prostoru.  

V raziskavi je uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop. Kot metodo za zbiranje podatkov 

sem uporabila delno strukturiran intervju na vzorcu petih oseb z izkušnjo brezdomstva. 

Dobljeni podatki so analizirani z metodo analize vsebine, in sicer z odprtim načinom 

kodiranja. 

Namen empiričnega dela je bil prek intervjujev, opravljenih s petimi priseljenci z izkušnjo 

brezdomstva, raziskati razloge za njihov prihod v Slovenijo, potek njihovega vključevanja v 

slovensko okolje, s čim so se pri svoji integraciji morali spopadati in kako ocenjujejo različna 

področja življenja v Sloveniji (kot so socialna pomoč, pomoč s strani države in nevladnih 

organizacij, stanovanjska politika, zdravstvena politika, politika zaposlovanja ipd.). Med 

opravljanjem intervjuja se je pojavila še neka nova in precej zapostavljena tema, ki je skorajda 

unikat slovenskega prostora – tema izbrisa. 

S predvidenimi rezultati raziskave želim odpreti problem zapostavljenosti te ranljive skupine 

v slovenskem okolju v smislu pomanjkanja pomoči in tako usmeriti pozornost na področje, ki 

je v slovenskem prostoru še dokaj neraziskano. 

Ključne besede: priseljenci, brezdomstvo, pravice, neenakost, socialna politika 

 





ABSTRACT 

Homelessness among immigrants in Slovenia 

The theoretical part of this master's thesis deals with rising numbers of homeless people from 

different national and ethnic groups in Slovenia as well as the rights and issues they are facing 

with regard to their legal status while trying to integrate in the host country. The goal was to 

explore the immigration process and integration of immigrants in the Slovene environment, 

the level of risk of immigrants becoming homeless, and the organisation and strategies of the 

state and relevant NGOs aiming to solve the issue. The master's thesis was founded on various 

pieces of research conducted by the European Observatory on Homelessness (EOH), which 

forms part of the European Federation of National Organisations Working with the Homeless 

(FEANTSA), and on various relevant documents and information available in Slovenia and 

elsewhere. 

The research was based on a qualitative approach. The data was collected using a semi-

structured interview with five people who had experience with homelessness. The data was 

processed with content analysis by means of open coding. 

The empirical part, which was based on the interviews with five immigrants who had 

experience with homelessness, aimed at exploring the reasons for their arrival to Slovenia, 

their integration process and related issues, and their assessment of various aspects of life in 

Slovenia (i.e. social assistance, assistance from the state and NGOs, housing, health and 

employment policy etc.). A new and fairly neglected problem that is unique to Slovenia 

emerged during the interview – the erased. 

The purpose of the research is to point out that this vulnerable group has been neglected in 

Slovenia in the sense of insufficient assistance. In turn, that could help shift the focus on this 

extremely difficult issue. 

Keywords: immigrants, homelessness, rights, inequality, social policy 
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1 UVOD 

V sodobni družbi je brezdomstvo ena izmed najbolj skrajnih oblik revščine, človeške nemoči 

in socialne izključenosti (Kosec, 2008). Dekleva in Razpotnik (2005) razumeta ta pojav kot 

ekstremen primer socialne izključenosti na več nivojih. Je kazalnik, ki kaže, kako uspešna je 

družba pri skrbi za ljudi, tudi tistih z njenega obrobja (Krek, 2010). Obstaja ogromno definicij 

tega pojava, vendar pa so te v večini odvisne od »socialne in politične priznanosti problema v 

določenem okolju ter političnih in ekonomskih sredstev, razpoložljivih za iskanje rešitev« 

(Dovžan, 2011, str. 16). V Sloveniji smo se s problemom brezdomstva začeli soočati 

predvsem po osamosvojitvi. Od takrat dalje pa ta pojav stalno narašča oziroma ga vedno bolj 

zaznavamo tudi pri nas (Krek, 2010). Natančnega števila brezdomnih oseb v Sloveniji ne 

poznamo, ne poznamo pa tudi natančnega števila priseljencev z izkušnjo brezdomstva. 

Statistika Evropske unije o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC), narejena leta 2012, 

ugotavlja, da se v zadnjem desetletju pojavlja vse večje število brezdomnih priseljencev v 

državah Evropske unije iz na novo priključenih vzhodnoevropskih držav in iz držav tretjega 

sveta. Naraščanje stanja brezdomstva je namreč povezano s širitvijo Evropske unije in 

možnostjo prostega pretoka ljudi (Iacovou, Kaminska in Levy, 2012). 

Ljudje se predvsem selijo v upanju in želji po boljših življenjskih pogojih, ki naj bi jih bili 

deležni v bolj razvitih državah Evrope, vendar pogosto naletijo na težave zaradi svojega 

statusa, ko želijo dostopati do prostih stanovanj, trga delovne sile in zdravstvenih storitev. 

Raziskava, ki jo je opravila FEANTSA leta 2013, kaže, da so ljudje, ki se preselijo v 

zahodnoevropske države, veliko bolj dovzetni za brezdomstvo in socialno izključenost, še 

posebej če prihajajo iz držav, v katerih vladajo revščina, nezaposlenost, korupcija, nizka 

izobraženost in podobno. Pojavlja se tudi zaskrbljujoč podatek, da priseljenci z izkušnjo 

brezdomstva niso upravičeni do enakih pravic in pomoči kot brezdomci države, v katero so se 

priselili. O neenakosti dostopanja do nekaterih osnovnih storitev piše tudi raziskava, narejena 

s strani Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC) (Anti-

discrimination Legislation in EU Member States, 2002) leta 2005, ki pokaže nekatere skupne 

značilnosti večine brezdomnih priseljencev, kot so pomanjkanje dostopa do socialnih in 

cenovno dostopnih stanovanj, pomanjkanje osnovnih storitev, razne duševne bolezni, 

brezposelnost, težave pri vključitvi v okolje in majhna ali ničelna socialna podpora. Vse 

države članice priznavajo, da je trend zapostavljenosti med priseljenci še v porastu. 

Po FEANTSI (Pleace, 2002) lahko med brezdomne priseljence glede na njihov politični status 

umestimo prosilce za azil, begunce, ljudi brez dokumentov in ekonomske oziroma delovne 

migrante, katerim je poteklo dovoljenje za bivanje v državi gostiteljici. Razlikovanje med 

podskupinami priseljencev je potrebno, saj so te različne podskupine obravnavane zelo 

različno in imajo zelo različne dostope do socialnih pravic in obveznosti. Politični status 

brezdomca je povezan s socialnimi pravicami v neki državi. Pleace (2002) ugotavlja, da 

evropsko pravo ne zagotavlja nobene legalne pravice za dostopanje do prebivališča tistim 

brezdomnim priseljencem, ki nimajo urejenega statusa v državi, v katero so se priselili. V 

Sloveniji le priseljenci, ki delajo, lahko uživajo polno zdravstveno oskrbo in socialno 

asistenco. Brezdomstvo med priseljenci je v veliki meri posledica napačnih nacionalnih 

politik, katere ne spodbujajo polne vključenosti priseljenih državljanov v družbo države 

gostiteljice. V nekaterih državah Evrope so pravice priseljencev omejene z zakonodajo. To pa 

predstavlja nevarnost, da se še bolj povečujeta ranljivost priseljencev in njihova socialna 

izključenost (Edgar in Doherty, 2004).  

Priseljenci z izkušnjo brezdomstva se pogosto nimajo obrniti nikamor drugam kot na 

nevladne organizacije, ki pomagajo njim podobnim, saj je ta pojav s strani državnih organov 
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precej prezrt. Te nevladne organizacije večinoma delujejo le delno od državne pomoči, zato je 

tudi njihova zmožnost v pomoči brezdomcem le najbolj osnovna. FEANTSA (Homelessness 

Amongst Immigrants in The Eu – A Homeless Service Providers´ Perspective, 2013) zato 

poziva Evropsko unijo, naj zagotovi dostop do osnovnih storitev in pripomočkov tudi za 

brezdomce s tujim državljanstvom. Te osnovne storitve morajo vključevati dostop do hrane, 

zdravstvene oskrbe, nastanitve in pravice do drugih storitev, kot so pripomočki za higieno, 

pralnica in shramba. Nacionalni in lokalni organi morajo zagotoviti potrebne finančne vire 

organizacijam, ki delajo z brezdomci, da bi tako omogočili uspešno delo z vsemi ljudmi, s 

katerimi se srečujejo, tudi s priseljenci. 
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I TEORETIČNI DEL 

2 BREZDOMSTVO  

Brezdomstvo je težko natančno opisati, saj je pojav izjemno raznolik, zapleten, kulturno 

relativen in časovno spremenljiv (Dovžan, 2011). Ravno zaradi tega se v svetu pojavljajo 

raznolike definicije brezdomstva. Dekleva in Razpotnik (2007b) pravita, da ne obstaja neka 

univerzalno sprejeta definicija brezdomstva, ki bi bila dokončna, ampak le-te variirajo od 

preprostih do bolj kompleksnih, od ozkih do bolj širokih, od ekskluzivnih do bolj inkluzivnih, 

od tistih, ki zajemajo samo najbolj vidne oblike, in do tistih, ki sprejemajo tudi bolj prikrite in 

nevidne oblike brezdomcev. Po mnenju Mandičeve (1999a, str. 13) so definicije tega 

družbenega fenomena odvisne »od tega, v kolikšni meri je v nekem okolju problem politično 

in socialno priznan« ter tudi »od političnih in ekonomskih sredstev, ki so na voljo za iskanje 

rešitev«. 

Najbolj preproste, ozke oziroma osnovne definicije obravnavajo brezdomstvo enostavno kot 

»pomanjkanje strehe nad glavo oziroma pomanjkanje ustreznega bivališča. Ljudje morajo 

zato spati zunaj, na javnih prostorih ali v zavetiščih« (Dekleva in Razpotnik, 2007b, str. 14). 

Ozko definicijo so uporabili tudi v okviru mednarodnega Programa stanovanjskih indikatorjev 

UNCHS in Svetovne banke, kjer so bili brezdomci označeni kot »ljudje, ki spijo zunaj 

stanovanj (na cestah, v parkih, pod mostom in podobno) ali pa v začasnih zavetiščih.« 

(Letnar, 2014, str. 10; Mandič, 1997, str. 136)  

Takšne definicije zaradi preprostosti omogočajo lažje raziskovanje brezdomstva, vendar pa se 

pojavi problem, saj zajamejo le manjše število brezdomnih oblik, tako pa posledično pride do 

podcenjevanja pri oceni obsega pojava brezdomstva. 

Na Konferenci o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu (Razpotnik, 2010, str. 4), ki je 

potekala v Ljubljani leta 2010, so definirali brezdomstvo bolj široko, in sicer kot 

»strukturirano, večrazsežno in ekstremno obliko revščine in socialne izključenosti, ki je 

najpogosteje posledica kopičenja izključenosti na več ravneh posameznikovega življenja« in 

ni rezultat le enega dejavnika. Izključenost je tako povezana z odsotnostjo bivališča, z 

revščino, obubožanostjo, nezaposlenostjo, šibkimi socialnimi mrežami, pogosto pa še z 

odvisnostjo od alkohola in prepovedanih drog, psihiatrično diagnozo in težkimi življenjskimi 

izkušnjami (Dekleva in Razpotnik, 2007b). Program boja proti revščini in socialni 

izključenosti (Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000, str. 9) navaja, da 

socialno izključenost »razumemo kot kopičenje izključenosti oziroma omejenega sodelovanja 

v ključnih virih, inštitucijah in mehanizmih, prek katerih poteka civilno, gospodarsko, 

socialno in medosebno vključevanje skupin in posameznikov v družbo«. 

Edgar, Doherty in Meert (2004) opredelijo tri področja oziroma razsežnosti, ki vplivajo na to, 

da človek drvi v brezdomstvo oziroma stanovanjsko izključenost. To so fizična razsežnost, ki 

pomeni fizično odsotnost bivalnega prostora, družbena razsežnost, ki pomeni odsotnost 

prostora, v katerem se lahko odvijajo medosebni odnosi, in zakonska razsežnost, ki pomeni 

odsotnost zakonite pravice za bivanje na določenem prostoru, se pravi ne imeti lastniške 

pravice nad bivališčem.  

Springerjeva (2000) v svojem članku Homelessness: a proposal for a global definition and 

classification predlaga, da bi namesto splošno poznanega pojma brezdomstvo (angl. 

homelessness) začeli uporabljati pojem odsotnost stanovanja ali bivališča (angl. 
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houselessness), s tem bi se potem ta pojem začel uporabljati bolj globalno in bi tako omogočal 

enotna merila in ukrepe po celem svetu. Posamezniki brez bivališča oziroma brez strehe nad 

glavo (angl. houseless) so poznani kot tisti, ki spijo na prostem, na ulicah in na mestih, ki niso 

primerna za bivanje, ali pa uporabljajo zavetišča za brezdomce. Springer (2000) za boljše 

razumevanje pojma odsotnost stanovanja predlaga tudi pojem neprimerno bivališče (angl. 

inadequate shelter). Prednost take vrste definicije je, da upošteva tako regionalne kot 

nacionalne razlike, hkrati pa bi nam omogočala globalno zbiranje in primerjavo podatkov 

(Knez, 2015; Springer, 2000). Dekleva in Razpotnik (2007a)  pravita, da definicija, ki 

problem brezdomstva usmerja v odsotnost stanovanja (angl. houseless), omeji problem 

brezdomstva zgolj na pomanjkanje ustreznega bivališča in zanemari vse druge povezane 

dejavnike. Takšna definicija bi bila primerna le za hitro reševanje problematike, se pravi 

njenega vidnega dela z večanjem možnosti ustreznih bivališč. Pri tem pa avtorja opozarjata, 

da se takšna definicija ne ukvarja z razlogi za brezdomstvo, ne upošteva in ne more 

odpravljati širših razlogov za brezdomstvo, ki pa so kulturno specifični in jih mora vsako 

okolje reševati na svoj specifičen način. 

Avramova (1995, v Mandič, 1999a, str. 14) obdrži pojmovanje brezdomstva kot takšnega, se 

vanj poglobi in ga poskuša definirati večplastno. Pravi, da najožje jedro sestavljajo tisti 

posamezniki, ki si z lastnimi sredstvi ne morejo zagotoviti bivališča in so odvisni od podpore 

javnih ali zasebnih storitev za brezdomce; širše jedro pa sestavlja tiste, ki svojo stanovanjsko 

problematiko rešujejo na začasen način, bodisi tako, da se selijo med javnimi ali zasebnimi 

zavetišči na eni strani in slabimi zasebnimi najemnimi sobami na drugi strani, ali da prebivajo 

pri sorodnikih ali znancih; še širše jedro brezdomcev pa sestavljajo tisti, ki se soočajo s 

hudimi stanovanjskimi problemi, saj prebivajo v kritično prenaseljenih ali hudo 

podstandardnih stanovanjih. 

Boškić in Zajc (1997, str. 242–243) brezdomstvo opredeljujeta še širše, saj trdita, da »med 

brezdomce poleg uličnih brezdomcev, katere lahko vidimo, štejemo tudi manj vidne 

posameznike, ki prebivajo v neprimernih, nevarnih, nezdravih, prenaseljenih, podstandardnih, 

nekonvencionalnih, nezanesljivih ali nelegalnih bivališčih, ter tiste, ki se selijo med zavetišči, 

zatočišči, penzioni, najetimi sobami, barakami, šotori, kletmi, nelegalno zasedenimi 

stanovanji in bivanjem pri sorodnikih in prijateljih«. Tako Boškić in Zajc (1997, str. 242) 

dodajata: »Med brezdomce štejemo poleg tistih, ki spijo na prostem in jih uvrščamo med 

vidne brezdomce, tudi tiste, ki plačujejo za negotovo prenočišče v najetih sobah, pogosto v 

podstandardnem stanovanju ali v kakem penzionu, a vendar tovrstnih nastanitev ne moremo 

šteti za dom.« To so prikriti brezdomci, ki sicer imajo neko streho nad glavo, nimajo pa doma 

v pravem pomenu besede. O njihovi prikritosti lahko govorimo zaradi tega, ker ti ljudje niso v 

javnosti opazni in prisotni kot berači niti ne prihajajo v zavetišča ali k drugim organizacijam, 

da bi jih lahko te zajele v statistiko. »Pri prikritem brezdomstvu gre največkrat za odmaknjen 

in izoliran način življenja posameznika, ki se kolikor je mogoče izogiba socialnim stikom 

oziroma jih nikoli ni imel« (Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 15). 

V norveški raziskavi Brezdomstvo na Norveškem so za brezdomce označili tiste ljudi, ki 

nimajo v lasti ali v najemu svojega lastnega bivalnega prostora in so nastanjeni v začasnih 

bivališčih, živijo pri sorodnikih, prijateljih, znancih, lahko so tudi v zaporu ali v kakšni drugi 

instituciji, iz katere bodo v bližnji prihodnosti izpuščeni, vendar po izpustu ne bodo imeli 

zagotovljenega bivališča oziroma prenočišča, ali pa so to ljudje, ki za naslednjo noč nimajo 

preskrbljenega prenočišča (Hansen, 2006, v Dekleva in Razpotnik, 2007b). 

Raziskava Problematika brezdomstva v Ljubljani, narejena leta 2006, je oblikovala svojo 

široko definicijo brezdomne osebe oziroma brezdomca, uporabno za Mestno občino Ljubljana 
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(Dekleva in Razpotnik, 2006, str. 286–287): »Brezdomec je oseba brez zagotovljenega 

bivališča, ki spi zunaj ali v zatočišču (pod mostom, v vagonu, zapuščeni hiši, na prostem). 

Brezdomec je tudi posameznik, ki biva v negotovem bivališču, namenjenem brezdomcem. 

Nekoliko širše gledano je brezdomec posameznik, ki biva v negotovem bivališču, po katerega 

zapustitvi nima kam, pa naj bo to v instituciji, pri znancih ali prijateljih ali tudi v negotovem 

najemniškem stanovanju (npr. pod grožnjo prisilne izselitve), v taki življenjski situaciji, ki mu 

ne omogoča, da bi lahko z zadostno mero varnosti in gotovosti računal na pravočasno 

pridobitev drugega ustreznega in finančno dostopnega prebivališča. Med brezdomce štejemo 

tudi posameznike, pri katerih je brezdomstvo cikličen pojav in se obdobje brezdomstva 

izmenjuje z bivanjem pri starših, prijateljih, v institucijah, zavetiščih ipd.« Definicija 

brezdomca, ki jo je sestavila MOL, odpravlja dosedanje pomanjkljivo beleženje in preozko 

razumevanje problematike brezdomstva kot samo odsotnost doma. Definicija razširi to ozko 

uradniško definicijo, saj vključi tudi prikrito brezdomstvo, dnevno brezdomstvo, socialno 

izključenost in revščino brezdomstva (Delić, 2008). 

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote navaja, da je brezdomec človek brez doma. 

To misel pa še bolj natančno definira in pravi, da je »dom več kot streha nad glavo, obleka in 

hrana. Imeti dom pomeni biti sprejet in ljubljen, pomeni imeti možnost za osebno rast in 

ljubeče odnose. Vsega tega brezdomci nimajo in ne poznajo, zato so na cesti, na robu družbe, 

kjer obupujejo. Osamljenost in zavrženost, osramočenost, ponižanost in obup jih prisilijo, da 

na ulici s prosjačenjem, izsiljevanjem in zasvojenostjo iščejo svoje dostojanstvo (Zgibanka, 

2010). 

Dekleva in Razpotnik (2006, str. 286) prav tako omenita socialne odnose in pravita, da je 

»največja težava in najtežji vozel tega pojava pomanjkanje socialnih mrež oziroma 

izključenosti iz njih in trenutna ali potencialna osamljenost in zapuščenost«, na kar pa ljudje 

velikokrat pozabljamo. Pri mnogih brezdomcih gre za razpad ali nezmožnost vzdrževanja 

socialnih mrež, ki nas v življenju vse stabilizirajo in nam dajejo topel dom. To potem vodi v 

različne telesne ali psihične bolezni, kar pa še poslabša položaj osebe.  

»Brezdomstvo je torej mnogoplasten pojav, s katerim se lahko poglobljeno ukvarjamo več let, 

vendar še vedno težko in brez nelagodnja odgovarjamo na vprašanja o njegovih vzrokih, 

oblikah in možnih ukrepih. S tem, ko ga spoznavamo, nanj tudi vplivamo in ne moremo ga 

spoznavati drugače kot z osebno udeleženostjo, kar pa zahteva stalno refleksijo in 

spreminjanje lastnih perspektiv« (Dekleva in Razpotnik, 2007b, str. 9).  

Pojav brezdomstva zahteva celostno, kompleksno in poglobljeno razpravo in obravnavo, zato 

ni dovolj, da se ta pojav samo nekoliko ozko opredeli. Skozi ves čas ga je treba skrbno 

opazovati, proučevati in definirati s čim širšimi definicijami. 

Dekleva in Razpotnik (2007a) dodajata še, da bolj kot je v neki družbi brezdomstvo 

razširjeno, več možnosti in oblik se najde zanj. Gre za kompleksno tipologijo, ki odraža 

obsežnost in razvejanost pojava v različnih evropskih državah. Dober primer široke in 

celovite podobe brezdomstva, v katero so s svojimi nacionalnimi izkušnjami pripevale vse 

evropske države, je sestavila Evropska opazovalnica brezdomstva, ki je pod okriljem 

Evropske zveze nacionalnih organizacij za delo z brezdomci.  
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3 FEANTSA IN EVROPSKA TIPOLOGIJA BREZDOMSTVA  

FEANTSA oziroma Evropska zveza nacionalnih organizacij za delo z brezdomci je »edina 

večja evropska mreža, ki se osredotoča na problematiko brezdomstva na evropski ravni« 

(Höfler, 2012, str. 8). »Ustanovljena je bila leta 1989 kot evropska nevladna organizacija s 

sedežem v Parizu. V FEANTSO je vključenih sto članic, ki delujejo v 30 evropskih državah, 

tudi v vseh državah Evropske unije« (Höfler, 2012, str. 8). Članice FEANTSE so tudi 

nevladne organizacije, ki nudijo širok razpon storitev za brezdomce, predvsem nastanitev in 

socialno vključevanje. FEANTSA je financirana s strani Evropske komisije, tesno sodeluje z 

ostalimi institucijami EU in ima status svetovalca v Evropskem svetu in pri OZN (Delić, 

2008, str. 5).  

Evropska zveza nacionalnih organizacij za delo z brezdomci je skupaj z Evropsko 

opazovalnico brezdomstva (European observatory on homelessness) razvila evropsko 

tipologijo brezdomstva in stanovanjske izključenosti, imenovano ETHOS (European typology 

of homelessness and housing exclusion), kot sredstvo za izboljšanje razumevanja in merjenja 

brezdomstva v Evropi (Edgar in Meert, 2005). 

»ETHOS definicija brezdomstva je precej široka in celovita, saj poveže več različnih kategorij 

ljudi, na katere smo morda prej gledali kot na ločene skupine z različnimi problemi« (Höfler, 

2012, str. 8). Definicija ne vključuje le vidnega oz. t. i. cestnega brezdomstva, ampak so v to 

definicijo zajete tudi oblike skritega brezdomstva in ogroženosti pred izgubo stanovanja 

(Dekleva, 2014). 

»Definicija izhaja iz koncepcije treh področij brezdomstva in stanovanjske izključenosti: 

izključenost iz fizičnega področja, ki pomeni fizično odsotnost bivalnega prostora, 

izključenost iz socialnega področja, ki pomeni odsotnost prostora, v katerem se odvijajo 

medsebojni odnosi, in izključenost iz zakonskega področja, ki pomeni odsotnost zakonite 

pravice za bivanje na določenem prostoru, se pravi ne imeti lastniške pravice nad bivališčem. 

S pomočjo preseka teh treh področij definira sedem teoretično možnih vrst brezdomstva« 

(Strelec, 2011, str. 13). 
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Tabela 1: Sedem teoretično možnih vrst brezdomstva (Edgar in Meert, 2005, v Dekleva 

in Razpotnik, 2007a) 

 Konceptualna 

kategorija 

Fizično 

področje 

Zakonsko 

področje 

Socialno 

področje 

 

 

 

BREZDOMSTVO 

 

1 

Brez strehe Nima 

prebivališča 

(strehe) 

Ni zakonsko 

upravičen do 

možnosti 

ekskluzivne 

lastnine 

Nima 

zasebnega in 

varnega 

osebnega 

prostora 

socialnih 

odnosov 

 

2 

Brez hiše Ima prostor 

za življenje, 

ki je 

primeren za 

bivanje 

Ni zakonsko 

upravičen do 

možnosti 

ekskluzivne 

lastnine 

Nima 

zasebnega in 

varnega 

osebnega 

prostora 

socialnih 

odnosov 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVANJSKA 

IZKLJUČENOST 

 

3 

Negotovo in 

nezadostno 

stanovanje 

Ima prostor 

za življenje, 

ki je 

primeren za 

bivanje 

Nima 

varnosti 

najema 

Ima prostor za 

socialne odnose 

 

4 

Nezadostno 

stanovanje in 

socialna 

izoliranost ob 

zakonitem 

bivanju 

Nezadostno 

stanovanje 

(ni primerno 

za bivanje) 

Je zakonsko 

upravičen do 

možnosti 

ekskluzivne 

lastnine 

Nima 

zasebnega in 

varnega 

osebnega 

prostora 

socialnih 

odnosov 

 

5 

Nezadostno 

stanovanje (ob 

varnem najemu) 

Nezadostno 

stanovanje 

(ni primerno 

za bivanje) 

Je zakonsko 

upravičen do 

možnosti 

ekskluzivne 

lastnine 

Ima prostor za 

socialne odnose 

 

6 

Negotovo 

stanovanje (ob 

zadostnem 

stanovanju) 

Ima prostor 

za življenje 

Nima 

varnosti 

najema 

Ima prostor za 

socialne odnose 

 

7 

Socialna 

izoliranost ob 

zadostnem in 

varnem 

stanovanju 

Ima prostor za 

življenje 

Je zakonsko 

upravičen do 

možnosti 

ekskluzivne 

lastnine 

Nima zasebnega 

in varnega 

osebnega 

prostora 

socialnih 

odnosov 

 

FEANTSA je na osnovi treh področij možne izključenosti in njihovih kombinacij razvila 

obširno definicijo oziroma tipologijo 13 ožjih podskupin brezdomstva in stanovanjske 

izključenosti, ki jih še prej umesti v štiri večje skupine. Prvi dve prikazujeta vidno oziroma 
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cestno brezdomstvo, zadnji dve pa skrito brezdomstvo (Dekleva, 2008; Dekleva in Razpotnik, 

2007a; Edgar in Meert, 2005; Letnar, 2014): 

1. osebe brez strehe nad glavo (angl. »roflessness«): to so osebe, ki jih v javnosti 

najpogosteje povezujemo z brezdomstvom. So torej tiste osebe, ki spijo na javnih 

prostorih brez zavetja, na ulicah ali pa občasno spijo v zavetiščih. Osebe, ki jih uvrščamo 

v to kategorijo, spadajo v najhujšo možno obliko izključenosti; 

2. osebe brez stanovanja (angl. »houselessness«): to so osebe, ki imajo dostop do različnih 

centrov, nimajo pa svojega lastnega doma. So tiste osebe, ki že dlje časa prebivajo v 

zavetiščih za brezdomce, v azilnih domovih, materinskih domovih itd.; 

3. osebe z negotovo namestitvijo (angl. »living in insecure housing«): to so osebe, ki živijo v 

najetih stanovanjih brez zakonite pogodbe, so pri sorodnikih ali prijateljih, v stanovanju, 

iz katerega gospodinjstvu grozi izselitev ali v gospodinjstvu, kjer vlada nasilje; 

4. osebe v neprimernem stanovanju (angl. »living in inadequate housing«): te osebe 

stanujejo v nekakšnih mobilnih domovih, bivajo v prostoru, ki ni primeren za bivanje, v 

prostorih, ki so po nacionalnih standardih opredeljeni kot neprimerni za bivanje, prebivajo 

v okoliščinah ekstremne prenaseljenosti. 

 

Nekaterih brezdomcev zaradi svoje specifike ne moremo uvrstiti v nobeno od navedenih 

13 kategorij. 

Tabela 2: Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS, 

2006) (Edgar in Meert, 2005, v Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 19) 

Konceptualna 

kategorija 

 Operacionalna kategorija  Generična definicija 

Brez strehe 

(angl. 

roofless) 

1 Ljudje, ki živijo na prostem, na 

javnem prostoru (brez zavetja) 

1.1. Spijo pod milim nebom, 

nimajo 24-urnega 

dostopa do 

nastanitve/nimajo 

bivališča 

1.2. Dostopni s terenskim 

delom 

2 Ljudje, ki živijo v nočnih 

zavetiščih in so prisiljeni nekaj 

ur na dan preživeti na javnih 

prostorih 

2.1. Nizkopražna zavetišča, 

ki vključujejo le nočitve. 

2.2. Poceni penzioni 

2.3. Kratkotrajne hotelske 

namestitve 

Brez 

stanovanja 

(angl. 

houseless) 

3 Ljudje, ki živijo v zavetiščih za 

brezdomce/kratkoročnih 

namestitvah 

3.1. Zavetišče za brezdomce 

z začasno nastanitvijo 

3.2. Začasno bivanje (brez 

določenega roka) 

3.3. Začasno bivanje (s 

predhodnim rokom) 

3.4. Začasno bivanje (z 

daljšim rokom) 

 4 Ženske, ki živijo v 

zavetiščih/zatočiščih/varnih 

hišah za ženske 

4.1. Namestitev v zavetiščih 

za ženske, varne hiše 

4.2. Podprte (razpršene) 

namestitve 

5 Ljudje, ki bivajo v 

zavetiščih/azilih za priseljence 

5.1. Začasne nastanitve/ 

sprejemni centri/azili 
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5.2. Nastanitve za 

repatriirance 

5.3. Bivališča za priseljenske 

delavce (samski domovi) 

6 Ljudje, ki so pred odpustom iz 

institucij 

6.1. Kazenske institucije 

(zapori, pripori) 

6.2. Medicinske institucije 

 7 Ljudje s specializirano podporo 

v zvezi z namestitvijo (zaradi 

brezdomstva) 

7.1. Skupinske, podprte 

(varovane) namestitve 

7.2. Individualne, podprte 

(varovalne) namestitve 

7.3. Namestitve v foajejih 

7.4. Nastanitve za najstniške 

starše 

Negotovo 

(angl. 

insecure) 

8 Ljudje, ki bivajo v negotovih 

bivališčih (brez pravic najema) 

8.1. Začasno bivanje s 

sorodniki/prijatelji 

8.2. Bivanje brez veljavne 

najemne pogodbe 

 9 Ljudje, ki živijo v grožnji pred 

izselitvijo/deložacijo 

9.1. Pravne prisilne izselitve 

najemnikov 

9.2. Pravne prisilne izselitve 

zaradi spremembe 

lastnine 

(denacionalizacija) 

10 Ljudje, ki živijo pod grožnjo 

nasilja 

10.1. Življenje pod grožnjo 

nasilja s strani partnerja, 

staršev ali drugih 

Neprimerno 

(angl. 

inadequate) 

11 Začasne strukture 11.1. Mobilno domovanje (v 

avtu, prikolici, kolibi, 

vagonu) 

11.2. Ilegalna zasedba 

zemljišč (npr. Romi) 

11.3. Ilegalna zasedba stavbe 

(skvotiranje, bivanje v 

»bazi«, bivaku) 

12 Ljudje, ki živijo v neprimernih 

bivališčih 

12.1. Neprimerno za bivanje 

(glede na nacionalno 

zakonodajo ali 

standarde) 

 13 Ljudje, ki živijo v ekstremni 

prenaseljenosti 

13.1. Glede na nacionalno 

normo prenaseljenosti 

 

»Razvrstitev v tabeli pokaže, da obstaja več oblik brezdomstva, hkrati pa na kulturno 

pogojenost definicij s kulturno določenimi normami, standardi, pričakovanji in zakonodajo. 

Zadnja kolona v tabeli je odprta, kar pomeni, da v različnih družbenih kontekstih lahko vanjo 

k posameznim podskupinam dodamo še druge različne oblike brezdomstva, ki lahko veljajo 

za posebej specifične za neko družbo« (Dekleva in Razpotnik, 2006, str. 14). Dekleva in 
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Razpotnik (2007a, str. 20) trdita, da »bolj kot je v neki družbi problem razširjen in so stili 

življenja pluralizirani, več možnih in obstoječih oblik brezdomstva bomo lahko v njej našli«. 

Tipologija ETHOS potrjuje, da je brezdomstvo proces in ne statični pojav. Vsaka takšna 

tipologija ne more dobro zajeti spremenljive narave brezdomstva. Mnogi ljudje namreč skozi 

mesece in leta prehajajo med različnimi vrstami namestitev, saj nimajo socialnih mrež in 

drugih pogojev za to, da bi lahko kjerkoli bivali trajno in varno. Dekleva in Razpotnik (2007a, 

str. 15) pravita, da »v nekem določenem trenutku niso »stalno« nekje, ampak so »vedno nekje 

drugje«. 

»Strokovnjaki organizacije FEANTSA se strinjajo, da je potrebno brezdomstvo misliti kot 

proces prehajanja med kategorijami (odkrito in prikrito brezdomstvo) znotraj navedene 

klasifikacije. Brezdomstvo postane vidno in odkrito s trenutkom, ko posameznik doživi hkrati 

(fizično, socialno, pravno) in sočasno izključitev iz gospodinjstva ali odpoved bivališča ter 

postane uporabnik organizacij in služb, kot so zavetišča za brezdomce« (Delić, 2008, str. 4). 

Dokler pa oseba fizično biva v negotovih ali neprimernih razmerah, torej se še ni zgodila 

fizična izključitev, gre za prikrito brezdomstvo. »Primer prikritega brezdomstva so deložacije, 

najemniki, ki nimajo najemne pogodbe, gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih 

rešitvah in mladi brezposelni« (Ferlan Istinič, 2010, str. 1). 

Tipologijo ETHOS so razvile različne evropske države in je uporabna za raziskovalne namene 

pri ocenjevanju obsega brezdomstva ali pri primerjavah med državami. Je razvejana 

klasifikacija, ki pokaže na kompleksnost in obsežnost pojava brezdomstva in iz katere »ne 

moremo povzeti enostavne definicije brezdomstva, temveč nas predvsem opozarja na različne 

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

ureditev, urbanizem, institucija družine itd.« (Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 20). 

Tipologija želi prispevati k razvoju harmoniziranih definicij in bolj usklajenega merjenja 

brezdomstva znotraj EU-območja in k razvoju ustreznih politik, ki bi prispevale k 

zmanjševanju pojava brezdomstva. Meje med posameznimi kategorijami niso nujno fiksne, 

temveč jih lahko v skladu s stanjem v posamezni državi ustrezno prilagodijo (Dekleva idr., 

2010). 

ETHOS je bil razvit s pomočjo pregleda obstoječih definicij brezdomstva in realnosti 

brezdomstva, s katerimi se ponudniki storitev za brezdomne soočajo dnevno. Ethosove 

kategorije zato skušajo zaobjeti vse življenjske situacije, ki se pojavljajo po celotni Evropi. 

Lahko rečemo, da »tipologija upošteva tako stanje najvidnejšega brezdomstva kot tudi stanje 

povišanega tveganja za brezdomstvo oziroma t. i. stanovanjsko ranljivost« (Filipovič Hrast, 

2007, str. 188). Edgar in Meert (2005, v Dekleva, 2008, str. 3) pravita, da »definicija ETHOS 

izhaja iz stališča, da je treba brezdomstvo »razumeti znotraj širšega konteksta socialnega 

izključevanja in izključenosti oziroma vključenosti, saj takšno razumevanje združuje različne 

razlage brezdomstva in prepoznava pomembnost strukturnih, institucionalnih ter odnosnih in 

osebnih dejavnikov«. 

V evropskem prostoru obstaja poleg klasifikacije ETHOS še več drugih pomembnih iniciativ 

z vidika obravnavanja in raziskovanja stanja brezdomstva. Nekatere izmed pomembnih 

iniciativ (Vončina, 2015): Measuring homelessness study (Edgar, Harrison, Watson in Bush-

Geertsma, 2007); MPHASIS (2007–2009) je pobuda, ki je nastala z namenom spremljanja in 

izboljšanja informacijskih sistemov v povezavi z brezdomstvom in stanovanjsko 

izključenostjo v 20 evropskih državah; Regulativa: Census Regulations for 2011 je bila 

izdelana s strani Evropske unije in narekuje, da morajo vse evropske članice v popisu leta 
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2011 beležiti tudi brezdomstvo; Social Services of General Interest (prometheus project) je 

pobuda, ki je poskušala razvijati in beležiti medsektorsko beleženje zagotavljanja socialnih 

služb; Indicators Sub. Group (Housing Indicators – Social Protestion Committe) predstavlja 

skupino strokovnjakov, ki je sestavila listo sekundarnih indikatorjev, ki so pomembni za 

področje brezdomstva. 

Kljub številčni množici narejenih iniciativ vse kažejo na to, da je raziskovanje brezdomstva še 

vedno premalo poenoteno (Dekleva, Filipovič Hrast, Nagode, Razpotnik in Smolej Jež, 2010). 

Brezdomstvo ni samo tisto, kar je vidno navzven, temveč se moramo zavedati, da pojav 

brezdomstva nastane tudi takrat, ko oseba živi v človeku nevrednem stanovanju, brez 

osnovnih možnosti ali pa se ta oseba večkrat na leto seli po različnih najemniških stanovanjih. 

Tega pojava se ne sme posploševati in ga gledati le z enega zornega kota, le tako se bojo 

lahko začele razvijati še dodatne potrebne iniciative, ki bodo pripomogle k preprečitvi 

brezdomstva že v samem začetku. 
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4 VZROKI ZA BREZDOMSTVO  

Pri vprašanju o vzrokih za pojav brezdomstva je težko navesti nek točno določen razlog, ki 

vpliva na to, da oseba postane brezdomec. Vzroki za pojav brezdomstva so pogosto zapleteni 

in medsebojno povezani. »Vzročna polja brezdomstva pa so namreč prav tako kompleksna 

kot brezdomstvo samo« (Letnar, 2014, str. 14). 

Matić (2015, str. 16) pravi, da je bolj kot »o vzrokih za brezdomstvo smiselno govoriti o 

dejavnikih oziroma prepletu le-teh dejavnikov, ki lahko povečajo položaj ranljivosti na 

področjih, ki so povezana z vprašanjem stanovanjske ranljivosti in brezdomstva«. Trbanc, 

Boškić, Kobal Tomc in Rihter (2003, v Matić, 2015) so mnenja, da je za osebe, ki ostanejo 

brez doma, značilno, da imajo vsaj dva ali več dejavnikov in več visokostresnih dejavnikov v 

svojem življenju. »Ob tem pa je potrebno ločiti med vzroki in sprožilci situacije, pa tudi med 

dolgoletno stanovanjsko ranljivostjo in nenadnimi dogodki, ki rezultirajo v brezdomstvu« 

(Dekleva in Razpotnik, 2007b, str. 26). 

Vendar pa dejavniki, kot so odvisnost od alkohola ali drog, izkušnja institucionalizacije, 

motnje v duševnem razvoju, težke družinske razmere, za katere večkrat slišimo v zgodbah pri 

brezdomcih, še ne pomenijo, da bo posameznik, ki ima eno ali dve takšni izkušnji, zagotovo 

nekoč pristal v koži brezdomca. Vsi ti dejavniki pomenijo zgolj večje tveganje za takšno 

situacijo v primeru, ko se npr. poslabšajo razmere na stanovanjskem trgu, trgu dela in pri 

možnostih dostopanja do socialnih storitev (Letnar, 2014). »Pomembni so tako individualni 

dejavniki, ki so povezani z osebnostnimi značilnostmi in vedenjem, kot tudi strukturni 

dejavniki, ki so povezani z družbenimi okoliščinami« (Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 19; 

Letnar, 2014, str. 14–15). 

O vzrokih za pojav brezdomstva je bilo napisanega že precej. Nekaj avtorjev, ki se ukvarjajo s 

to tematiko, se strinja, da je vzrok za začetek brezdomstva že v otroštvu, predvsem če se 

človek rodi v družini, kjer nima dobrih pogojev za osebni in telesni razvoj.  

Razpad primarne družine v otroštvu se v brezdomčevem življenju zrcali vse njegovo življenje 

z neuspelimi poskusi, da bi si bil zmožen oblikovati stabilno socialno mrežo in s tem dom 

(Stegne, 2010). Dekleva in Razpotnik (2006) pravita, da se največja skupina brezdomcev 

poda v brezdomsko življenje v obdobju adolescence, večinoma po svoji volji zapustijo dom, 

rejnike, vzgojni zavod oziroma so od tam pregnani po dalj časa trajajočih konfliktnih 

obdobjih z domačimi oziroma s skrbniki. Ti konflikti so mnogokrat zaznamovani z nasiljem 

ali izkoriščanjem oziroma zlorabo. Tudi iskanje lastne identitete po vseh doživetih krizah 

včasih pripelje osebo za nekaj časa na ulico. »Posameznik z duševnimi težavami težje 

vzdržuje in širi svojo socialno mrežo« (Lozej, 2011, str. 12). Pogosto se zgodi, da oseba, ki 

konča s psihiatričnim zdravljenjem, ali po izpustu iz zapora doživi pomanjkanje socialnih 

stikov in opore. Pomanjkanje socialne opore pa je eden od glavnih razlogov za brezdomstvo, 

pravita Dean in Goodlad (1998) 

Pri brezdomni populaciji se velikokrat srečamo s pojavom dvojne diagnoze. Dekleva in 

Razpotnik (2006, str. 288) pravita, da »veliko brezdomcev poroča o mnogih znakih 

zasvojenosti in duševnih težavah pri svojih starših« ali pri tistih, s katerimi so živeli. 

»Duševne težave, ki jih najdemo pri brezdomcih, so največkrat posledica pomanjkanja 

starševske skrbi v otroštvu, konfliktov med starši, psihičnih motenj vsaj enega od staršev, 

telesnih in spolnih zlorab ter pomanjkanja podpore okolice« (Wrate in Blair, 1999, str. 84). 
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»V odrasli dobi sta pogosta razloga za brezdomstvo razpad sekundarne družine oziroma 

dolgoletne partnerske zveze in beg pred nasiljem, ki je prisotno v tej družini« (Avramov, 

1995, str. 78; Lozej, 2011, str. 14). Takšna situacija je še posebej pogosta pri ženskah. 

Velikokrat je brezdomstvo posledica pomanjkanja ali zmanjšanja prihodka, s katerim bi se 

dalo še normalno preživeti, kar pa vpliva na nezmožnost pridobiti si cenovno dostopno 

stanovanje in zanj plačevati stroške. Pogost razlog je tudi zadolževanje oziroma kopičenje 

dolgov.  

Eden od mnogih vzrokov, da oseba postane brezdomna, je tudi ta, da je oseba tuji ali domači 

državljan, ki nima urejenih osebnih dokumentov oziroma urejenega stalnega ali začasnega 

prebivališča v državi gostiteljici. »Dokumenti oziroma stalno prebivališče so pogoj za dostop 

do mnogih pravic, npr. do zdravstvenega zavarovanja in oskrbe, socialne pomoči ali bivanja v 

nekaterih zavetiščih in v varnih hišah« (Delić, 2008, str. 6; Dekleva in Razpotnik, 2006, str. 

293). Če oseba nima urejenega statusa priseljenca v neki državi, je še posebej ranljiva in 

avtomatsko prikrajšana za osnovne človekove pravice. Na brezdomstvo pa so po navadi 

obsojeni tudi manj kvalificirani tuji delavci in samske ženske z otroki, ki s težavo dobijo 

kakršnokoli zaposlitev v novi državi. 

Poleg vseh navedenih vzrokov pa predstavljajo večje tveganje za brezdomstvo še specifične 

skupine, kot so nezaposleni, revni in nizko kvalificirani delavci v kombinaciji s travmatskimi 

dogodki in specifičnimi osebnostnimi značilnosti (Filipovič Hrast, 2007).  

Edgar (2006, v Dekleva in Razpotnik, 2007b) k individualnim in strukturnim dejavnikom 

pripne še dva tipa, ki po njegovem pripomoreta k brezdomstvu, to sta institucionalni in 

odnosni dejavnik. Po njegovem so razlogi, da nekdo zapade v brezdomstvo, kombinacija 

strukturnih, institucionalnih, odnosnih in individualnih dejavnikov. To njihovo medsebojno 

vplivanje in delovanje pa naredi osebo ranljivo za brezdomstvo. 

Naštetim dejavnikom so dodani sprožilni dejavniki in opozorila na fokuse podpore. Edgar 

(2006) med strukturne dejavnike, ki vodijo oziroma pripomorejo k brezdomstvu, uvršča 

revščino, brezposelnost, dolgove, finančno stisko, izselitev, nepopolno državljanstvo in z njim 

povezani diskriminacijo in stigmatizacijo, ki predvsem ženske in priseljence izločata s 

stanovanjskega trga (Edgar in Meert, 2005). Med institucionalne dejavnike uvršča odhod iz 

institucij, kot so bolnišnice, zapori, vojska, tudi rejništva, nizko socialno podporo, 

pomanjkljivo institucionalno pomoč v določenem okolju, možno izogibanje služb pomoči 

določenim tipom posameznikov. Med individualne dejavnike uvršča telesne in duševne 

bolezni, motnje v duševnem razvoju, razne zasvojenosti, nasilje, razpad socialnih mrež, 

priseljenski položaj, zdravstvene težave, nizko izobrazbo, odvisnost od iger na srečo, dolgove. 

»Med individualne dejavnike sodijo tudi pomanjkanje ustreznih informacij o možnostih, ki jih 

imajo posamezniki, npr. mladi in priseljenci, pri uveljavljanju na trgu delovne sile in 

stanovanj« (Edgar in Meert, 2005, str. 46; Vareško, 2007, str. 14). Odnosni dejavniki pa so 

izkoriščevalski odnosi v otroštvu in kasneje s partnerjem, razpad primarne in sekundarne 

družine, pobeg iz izkoriščevalskega odnosa, smrt partnerja v kasnejšem življenjskem obdobju, 

tudi prepiri med mladimi in njihovimi starši, ki vodijo v zapustitev doma, nasilje v družini, 

katerega posledica je zatekanje v varne hiše.  

Navedeni dejavniki pokažejo, kaj vse se z osebo dogaja, preden izgubi streho nad glavo. 

Strukturni in institucionalni dejavniki povečajo ogroženost in s tem možnost za socialno 

izključenost. Odnosni dejavniki pa največkrat nastopajo kot neposredni povodi za krizna 

stanja, ki mnogokrat vodijo v brezdomstvo. Ključno vlogo pri pojavu brezdomstva igrajo tudi 
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osebni dejavniki. Vendar pa te velikokrat spregledamo ali jih podcenjujemo (Dekleva in 

Razpotnik, 2007a; Vareško, 2007).  

Avramova (1995, v Mandič in Filipovič Hrast, 2008) oblikuje sklop dejavnikov, ki 

pripomorejo k pojavu brezdomstva. Loči jih med strukturne, posredne in neposredne. 

Strukturni dejavniki so npr. sociodemografske spremembe, tu gre predvsem za povečanje 

števila gospodinjstev ob hkratnem zmanjšanju velikosti gospodinjstva, ponudbo stanovanj, 

kjer je bistveno to, da se stanovanjski trg ni znal spopasti z novimi potrebami in je začel 

izvajati »napačno« politiko zmanjševanja baze socialnih in poceni stanovanj ter deregulacije 

trga, revščino. Na strukturne dejavnike nima posameznik nobenega vpliva, so dejavniki, ki 

prihajajo od zunaj. Posredni dejavniki so tisti, ki posredujejo med makro strukturnimi in 

neposrednimi dejavniki. Tukaj igra ključno dostopnost do socialnih stanovanj in zasebnih 

najemnih stanovanj na prostem trgu. Neposredni dejavniki pa so tisti, ki posameznika vodijo 

v ekstremno stanovanjsko izključenost, npr. pomanjkanje dohodka, slabe kvalifikacije, 

travmatični dogodki in osebnostne značilnosti (Letnar, 2014). 

Lownsbrough, Thomas in Gillinson (2004, v Dekleva in Razpotnik, 2007b, str. 26) menijo, da 

so dejavniki, ki pripomorejo k pojavu brezdomstva, »odvisnost od drog in alkohola, 

prekinitev dolgotrajnega razmerja, težave v duševnem zdravju, nezaposlenost, bivanje v 

zaporu oz. težave s policijo, napoditev oziroma beg od doma, prisilna izselitev, življenje v 

skrbstvenih ustanovah, izkušnje nasilja in zlorabe«. 

Raziskava Prevention is Better than Cure (Randall in Brown, 1999), ki je bila narejena s 

pomočjo 120 brezdomcev in zaposlenih na različnih projektih, ki se ukvarjajo s problematiko 

brezdomstva, je izoblikovala nekakšno lestvico rizičnih dejavnikov, ki najpogosteje sprožijo 

vidno brezdomstvo pri posamezniku. Ta lestvica pokaže tudi prepletenost in sovplivanje 

strukturalnih, socialnih, institucionalnih in individualnih dejavnikov, ki naredijo posameznika 

ranljivega za brezdomstvo. 

Ti rizični dejavniki, ki jih je odkrila raziskava (Randall in Brown, 1999, str. 4–5), so »prepiri 

s starši, skrbniki, doživljanje fizičnega ali spolnega nasilja doma, izkušnja institucionalizacije, 

pomanjkljiva kvalificiranost za delo, izključitev iz sistema šolstva, nezaposlenost, 

zasvojenost, težave v duševnem zdravju, dvojne diagnoze, prestopništvo, odpust iz vojaške 

službe, razpad zveze, izkušnja brezdomstva iz preteklosti, dolgovi, slaba socialna mreža, 

dolgovi«. 

»Kritične situacije, ki prav tako sprožijo brezdomstvo, so odhod od doma staršev zaradi 

prepira, odpust iz oskrbe brez ustrezne podpore, odpust iz zapora, odpust iz vojaških sil, 

razpad zveze ali zakona, finančna kriza kot posledica zadolževanja, izselitev iz najetega ali 

lastnega stanovanja, hudo poslabšanje duševnega zdravja, zloraba alkohola ali drugih drog« 

(Delić, 2008, str. 7). 

Mandič (1999a, v Vareško, 2007) pravi, da se je v zadnjem desetletju in pol v večini 

evropskih razvitih družbah drastično poslabšala oskrba s cenovno dosegljivimi stanovanji, 

obenem pa se je povečalo zaposlitveno tveganje. S takšnimi spremembami so postale posebno 

izpostavljene tiste skupine prebivalstva, ki so bile v slabšem položaju od drugih, v tako 

imenovani »tržni tekmi«. Tukaj gre predvsem za starejše ljudi, duševno in telesno 

hendikepirane, mladino, revnejše in skupine, za katere se je uveljavil izraz »ranljive skupine«. 

Tudi država je tista, kjer lahko najdemo različne vzroke za brezdomstvo, in sicer s svojim 

onemogočanjem pridobivanja stanovanj za najrevnejše člane njene družbe, negotovost 
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zaposlitev, preprečevanja socialne izključenosti, težko dostopne zdravstvene storitve za revne 

in pomanjkanje solidarnosti v skupnosti (Höfler, 2012). 

Za Slovenijo pa so najbolj značilni vzroki za pojav brezdomstva deložacija, nezaposlenost, 

ločitev ali nasilje v družini, duševne motnje, alkoholizem in druge oblike raznih odvisnosti, 

nezmožnost ponovne vključitve v okolje, npr. zapornikov, in funkcionalna nepismenost 

(Cvetič, 2003, v Mandič in Filipovič Hrast, 2008). Razpotnik in Dekleva (2007) pa k tem 

pojavom še dodata stanovanjsko problematiko, zdravstveno problematiko (psihološke in 

druge bolezni), nezaposlenost, socialno-demografske spremembe, socialno-varstvene in 

podporne sisteme, dezinstitucionalizacijo zdravstvenih, socialnih in vzgojnih ustanov. Na vse 

zapisano pa zagotovo vpliva še kakšen dodaten dejavnik, ki pripomore k temu, da se 

posameznik ne zna spopasti s travmatičnim dogodkom in ga premagati. 
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5 BREZDOMSTVO V SLOVENIJI 

Tako kot drugje po svetu so tudi pri nas osebe z izkušnjo brezdomstva ena najbolj nezaželenih 

družbenih skupin. Čeprav jih uvrščamo med marginalne, pa so postali stalen pojav v družbi in 

značilnost vseh večjih urbanih središč.  

Lahko bi rekli, da je brezdomstvo v Sloveniji postalo že kar normalen pojav, saj se mu nihče 

več ne čudi, vsem je jasno in pričakovano, da bodo na mestnih ulicah srečali kakšnega 

brezdomca, ki bo prosil za nekaj drobiža. Tako se v Sloveniji pojavlja nevarnost 

normalizacije brezdomstva, se pravi občutka, da je brezdomstvo nek naravni pojav, dejstvo, ki 

nima prave povezave s tem, kaj lahko kot družba naredimo (Dekleva, 2014). 

V Sloveniji nimamo natančne opredelitve, kaj brezdomstvo je, saj je za slovensko okolje to 

razmeroma nov pojav, ki se je zaradi globalnih sprememb v zadnjih letih dodatno razširil in 

strukturno spremenil, pri čemer pa se različne službe in servisi za brezdomce na naših tleh 

razvijajo šele dobro desetletje (Dekleva in Razpotnik, 2007a). 

»Soočamo se z vedno bolj kompleksnejšo realnostjo, ki se odraža v spremembi brezdomne 

populacije. Če je prej veljalo, da je brezdomec nek starejši moški, to sedaj zajema predvsem 

mlade, družine, ženske z otroki, odvisnike, duševne bolnike, kronično bolne, priseljence iz 

evropskih in neevropskih držav, starejše osebe z majhnimi pokojninami« (Matić, 2015, str. 8). 

Vedno več ljudi se znajde znotraj potencialnega tveganja za brezdomstvo prav zaradi širjenja 

različnih pojavnih oblik, zato ne preseneča, da so sodobne koncepcije brezdomstva nove tudi 

za same brezdomce (Dekleva in Razpotnik, 2007a; Matić, 2015). 

Z brezdomstvom smo se v Sloveniji v večji meri začeli soočati predvsem v 90. letih, v času 

osamosvajanja in tranzicije novo nastale države Slovenije. Vse od takrat dalje pa se z njim 

pobližje spoznavamo in soočamo. Kot pravita Dekleva in Razpotnik (2006), je prepoznavanje 

tega novega pojava proces, ki lahko traja tudi več let ali celo desetletij.  

»Radikalne družbene spremembe, ki jih je prinesla sprememba družbene ureditve, so prinesle 

svobodo, vendar tudi vrsto negativnih učinkov v smislu visoke stopnje nezaposlenosti, 

povečane ekonomske migracije in hitre rasti življenjskih stroškov« (Höfler, 2012, str. 16; 

Mandič in Filipovič Hrast, 2008, str. 133). Mandič (2007) pravi, da je problem postal viden 

navzven v državah v tranziciji, saj je tisoče gospodinjstev z razpadom prejšnjega družbenega 

sistema izgubilo svoja stanovanja.  

»Proces privatizacije družbenih stanovanj z odkupi in hkraten proces denacionalizacije sta 

močno prizadela socialno šibkejše podnajemnike, ki niso bili sposobni odkupiti stanovanja, v 

katerem so živeli, ter tiste, katerih stanovanja so bila vrnjena prejšnjim lastnikom« (Ravnik, 

2009, str. 22–23). Tako se pojavi brezdomstvo zaradi denacionalizacije. Kosec (1996) govori 

o pojavu nove kategorije brezdomcev, in sicer o ljudeh, ki so se znašli čez noč na cesti, saj je 

njihovo stanovanje dobilo novega lastnika.  

»Hitra privatizacija stanovanjskega sektorja v deželah tranzicije je povzročila velik upad 

deleža javnih stanovanj, ki so bila prej družbena stanovanja, v katerih so živeli socialno 

šibkejši. Pojavil se je tudi upad deleža najemniških stanovanj, kar pa je povzročilo občuten 

porast višine najemnin. Mnogi tako niso mogli odkupiti stanovanja, v katerem so živeli, niti 

niso bili zmožni plačevati pretirano visokih najemnin za stanovanje.  
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Sočasno ob tem pa je potekal trend dezinvestiranja v stanovanja za najemnike, ki so socialno 

šibkejši. Ta trend je spremljal tudi trend rasti standardov gradnje, kar je manjšalo fond slabših 

in cenejših stanovanj. Tako so se višale cene na stanovanjskem trgu« (Razpotnik in Dekleva, 

2009, str. 13), socialno šibkejši posamezniki pa si niso mogli privoščiti doma. Mandič in 

Gnidovec (1999) trdita, da so spremembe najbolj prizadele manjša, samska, enostarševska 

gospodinjstva in mlajše osebe z nizkimi dohodki. 

Ravno te temeljne spremembe, ki so se dogajale v času tranzicije in osamosvajanja države, so 

bile odločilne za nastanek pojava brezdomstva. Od nastanka svoje države pa ta pojav stalno 

narašča oziroma ga vedno bolj zaznavamo tudi pri nas (Krek, 2010).  

Poleg pojava tranzicije in nastanka nove države pred 25 leti pa se v zadnjem desetletju v 

Sloveniji spopadamo z ekonomsko recesijo in finančno krizo, ki je povzročila razmere, v 

katerih se vse več ljudi sooča z vse večjo brezposelnostjo, ekonomsko prikrajšanostjo, 

razpadanjem družinskih in prijateljskih vezi. Vse te razmere so dobra podlaga za revščino, ki 

lahko vodi v novodobno brezdomstvo. 

K brezdomstvu oziroma k socialni izključenosti vse večjega števila ljudi v Sloveniji je 

pripomoglo še pojemanje moči v industriji, upad števila rednih in porast začasnih zaposlitev, 

povečana mobilnost in vse večje zahteve do delavcev. Trg delovne sile postaja od 

osamosvojitve naprej vse bolj podvržen fleksibilnosti, za posameznika je vse bolj negotov in 

mu ne nudi trajne materialne preskrbljenosti. Obenem pa vse druge sfere, kot so npr. 

stanovanjska politika, socialne ugodnosti, ne sledijo »trendu novo nastalih potreb ter 

potrebam po hitrem, usklajenem in fleksibilnem reševanju novo nastalih problemov v družbi« 

(Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 31). 

»Najpogostejši vzroki za brezdomstvo v Sloveniji so deložacije zaradi nezmožnosti 

odplačevanja dolgov, brezposelnost, družinske težave (ločitev, nasilje), osebni problemi 

(duševne težave, alkoholizem, odvisnosti), nezmožnost reintegracije (zaporniki) in 

funkcionalna nepismenost« (Lozej, 2011, str. 17). 

Dekleva in Razpotnik (2007a) na podlagi raziskave o brezdomstvu, ki je bila narejena v 

Ljubljani, dodata še nekaj dodatnih vzrokov za ta pojav, in sicer izključitev iz šole, 

vključenost v skrbstvene ustanove, dvojne diagnoze (kombinacija težav v duševnem zdravju 

in težav z alkoholom ali drugimi drogami), stik s sistemom sodstva, vključenost v vojsko ali 

mornarico, pretekle izkušnje brezdomstva, pomanjkanje socialnih mrež, težave pri 

vzdrževanju doma, kopičenje dolgov. 

V zadnjem desetletju zasledimo v Sloveniji mnogo oseb z izkušnjo brezdomstva, ki prihajajo 

iz vrst revnejših vzhodnoevropskih držav ali iz držav, ki sploh niso v Evropi, katerih 

državljani so se v iskanju boljšega življenja odpravili v zahodnoevropske države, da bi s 

svojim zaslužkom lahko preživljali svojce v domovini. Zaradi nastopa ekonomske in finančne 

krize pred leti po skoraj celotni Evropi, tudi Sloveniji, pa so se gospodarske razmere tako 

zaostrile, da je veliko delavcev, še posebej priseljencev od drugod, izgubilo svoja delovna 

mesta, zaradi česar so mnogi od njih prisiljeni najti zatočišče kar na ulici, saj zaradi svojega 

statusa priseljenca, po možnosti brez urejenega državljanstva oziroma pravice do stalnega 

bivanja, niso upravičeni do osnovnih človeških potreb. Mnoge od njih lahko srečamo na 

ulicah kot ulične glasbenike, po navadi se ti pojavljajo le v skupinah in se le redko družijo z 

ostalimi brezdomci. Po glavnih mestnih ulicah je opaziti tudi kar precej prevarantov, tako 

moških kot žensk, ki s pretvarjanjem, da zbirajo denar za razne humanitarne organizacije, 

izvabljajo denar nič hudega slutečim ljudem. Še posebej takšni primeri mečejo slabo luč na 
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ostale tuje brezdomce in tako se ustvarjata še večja nestrpnost in sovraštvo ostalega 

prebivalstva nad njimi. 

Brezdomstvo pomeni v vsaki od razvitih držav resen družbeni problem, ki ga je treba nujno 

začeti sistematično obravnavati in zanj poiskati primerne, hitre in trajne rešitve (Enajsto redno 

letno poročilo, 2006). Brezdomci so tako kot vsi ostali prebivalci sestavni del družbe in njene 

realnosti in imajo tako kot vsi ostali ljudje pravico do varovanja svojih življenjskih pravic in 

dostojanstva. V letnem poročilu Varuha človekovih pravic RS (Letno poročilo Varuha 

človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009, 2010) varuh opozarja državo glede 

napredka izvajanja dejavnosti in ugotavlja, da je materialnih stisk vsako leto vedno več; 

materialne težave, kot sta brezposelnost in revščina, postajajo čedalje pogosteje vzrok 

nezmožnosti plačevanja računov, posledica pa je izvršba oziroma deložacija iz stanovanja, v 

katerem prebivajo posameznik ali družina. Doda pa še, da se težave in stiske posameznikov, 

čeprav so zanje soodgovorni tudi sami, ne bodo rešile z deložacijami; negativna stanja 

posameznikov bi lahko preprečili; nihče se ne odloči prostovoljno za brezdomstvo, ampak ga 

v to prisilijo takšne ali drugačne osebne okoliščine. Tudi Kosec (2006) meni, da ne pozna 

brezdomca, ki bi se sam zavestno odločil za takšen način življenja, saj gre pri »brezdomstvu 

za izgubo vseh stvari, ki jih ljudje cenimo in za katere verjamemo, da so nam blizu in 

pomembne« (Lozej, 2011, str. 15). 
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6 OCENJEVANJE POJAVA BREZDOMSTVA V SLOVENIJI  

Brezdomstvo je zaradi značilne večdimenzionalne narave in časovne spremenljivosti težko 

meriti, še posebej zaradi vseh specifik, ki pojav nenehno spremljajo in obkrožajo (Dekleva 

idr., 2010). Določiti razširjenost brezdomstva v nekem času in prostoru je precej težko že 

samo zaradi tega, ker ne obstaja neka enotna mednarodna definicija, ki bi pojasnjevala ta 

pojav kot vseobsežen. Problem se pojavi tudi v tem, da mnoge osebe sebe ne smatrajo za 

brezdomce in kot take tudi ne želijo biti identificirane (Boškić in Zajc, 1997), najverjetneje 

zaradi občutka manjvrednosti in sramu pred drugimi.  

Filipovič Hrast (2007) poleg skrivanja statusa brezdomca zaradi občutka sramu omeni še štiri 

druge problematike, ki povzročajo težave pri določitvi vsaj približne ocene števila 

brezdomcev. Glede teh drugih problematik pravi, da brezdomstvo ni stalen pojav, ampak 

proces. Težko je tudi izslediti tiste brezdomce, ki si ne želijo biti tako poimenovani, prav tako 

je težko odkriti skrite lokacije brezdomcev. Kar pa je še posebej vredno pomnjenja, je to, da 

poznamo v svetu mnoštvo pojavnih oblik tega družbenega pojava.  

Dekleva in Razpotnik (2007a, v Vončina, 2015) trdita, da je ocenjevanje pojava brezdomstva, 

ki bi bilo točno in zanesljivo, zelo težko izvesti iz sledečih razlogov: 

 brezdomstvo je socialno-kulturno relativen pojav, zaradi česar je ocena brezdomstva 

odvisna predvsem od mejnih pogojev njegovega ocenjevanja; 

 procesnost in časovna spremenljivost sta tipični značilnosti brezdomstva, kar je tudi 

ključna težava merjenja brezdomstva. Vsi obstoječi načini merjenja stanovanjskega 

položaja so namenjeni uporabi v točno določenih sektorjih družbenih dejavnosti oziroma 

uporabi v specifičnih življenjskih ali institucionalnih poljih. Temeljna pomanjkljivost 

obstoječih načinov merjenja je, da niso namenjeni za uporabo v nejasnih prostorih med 

sektorji in življenjskimi polji. Za brezdomstvo je značilno, da se dogaja v medsektorskih 

prostorih; 

 naša država nima jasnega sistema evidentiranja in zbiranja podatkov o brezdomstvu, prav 

tako nima zadolženih organizacij za spremljanje in beleženje pojava brezdomstva; 

 organizacije, ki pomagajo brezdomcem, različno beležijo in obdelujejo podatke, ki so 

povezani s pojavom. Pridobljeni podatki so tako večkrat neprimerljivi med seboj, saj so 

evidence teh organizacij deloma nepopolne, deloma neprimerljive; 

 ponavlja se vprašanje t. i. dnevnega brezdomstva, ko posamezniki tehnično gledano niso 

brezdomci, se pa pri njih pojavljajo podobna tveganja kot pri ostalih brezdomcih. 

 

V Sloveniji ni natančne ocene števila brezdomcev, saj uradna raziskava, ki bi pokazala stanje 

brezdomstva v številkah, še ni bila narejena. Ravnik (2009, str. 77) pravi, da se »brezdomstvo 

veča ter da je najbolj vidno in razširjeno v večjih urbanih središčih«. Dragoš (2005) ugotavlja, 

da zaradi tega, ker so večja mesta s svojo gostoto in ponudbo bolj privlačna za življenje 

brezdomcem. 

Po nekaterih ocenah naj bi bilo leta 1996 v Sloveniji 400, leta 2005 pa 800 brezdomcev 

(Filipović Hrast in Mandič, 2008, v Lozej, 2011). Raziskava, ki je bila opravljena leta 2007, 

je podala številko od 300 do 600 brezdomcev v enem letu na območju Ljubljane (Dekleva in 

Razpotnik, 2007b).  

Z raziskavo, v kateri so ločeno obravnavali kategorije brezdomstva po klasifikaciji ETHOS iz 

leta 2010, so ocenili, da je v Sloveniji v kategoriji »brez strehe nad glavo« in »brez 

stanovanja« vključeno nad tisoč Slovencev, v kategorijo »negotove nastanitve« nekaj tisoč 
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Slovencev, v kategoriji »neprimerno stanovanje« pa biva kar nad deset tisoč Slovencev 

(Dekleva idr., 2010). Avtorji raziskave opozarjajo, da gre pri teh ocenah kvečjemu za 

podcenjevanje kakor pa precenjevanje obsega brezdomstva.  

Po okvirni oceni mreže združenja organizacij za pomoč brezdomnim osebam, ki deluje v 

Sloveniji na področju brezdomstva, lahko rečemo, da ti pomagajo 2569 brezdomnim osebam, 

vendar pa v to številko niso všteti tisti, ki so del skritega brezdomstva. Realna ocena števila 

brezdomnih oseb v Sloveniji je tako bistveno večja (Vončina, 2015). Mandič (1999a) pravi, 

da je zaradi skritega brezdomstva ocena števila brezdomcev bistveno podcenjena. Dober 

pokazatelj skritega brezdomstva so zakonske prijave ljudi na centrih za socialno delo, saj je 

le-teh iz leta v leto več. 

Medtem pa podatek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz leta 

2014 pravi, da je brezdomcev v Sloveniji nekje med 1300 in 2000. Predstavnica z ministrstva 

Aleksandra Klinar omeni, da pri tej oceni govorimo o tako imenovanih ’odkritih ali vidnih’ 

brezdomcih, v to kategorijo pa niso vključeni prikriti brezdomci.  

Ne nazadnje lahko rečemo, da je ocenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji in tudi na sploh 

v drugih državah odvisno od tega, koliko je v določenem okolju problem brezdomstva 

politično in socialno priznan (Ravnik, 2009) ter koliko je sploh splošnega znanja in 

pridobljenih informacij o brezdomstvu med slovenskim prebivalstvom in v slovenski politiki. 

V številke, ki so bile prej omenjene, so zajete osebe z izkušnjo brezdomstva ne glede na spol, 

državljanstvo ali kakršenkoli drugi status, saj v Sloveniji nimamo uradnega štetja oziroma 

registracije brezdomnih ljudi.  
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7 STRATEGIJE ZA ZMANJŠEVANJE OZIROMA ODPRAVO 

BREZDOMSTVA V SLOVENIJI 

Brezdomstvo je pojav, ki iz leta v leto narašča in posledično prizadene tudi veliko število ljudi 

ter povzroči precejšnje uničujoče posledice tako za celotno družbo in državo kot tudi za 

počutje vsakega posameznika, ki je aktiven v tej družbi. Zato so različne države, meddržavne 

tvorbe in združenja, kot sta Evropska unija in Združeni narodi, ter vladne in nevladne 

organizacije začele razmišljati o zmanjševanju oziroma sploh o sami odpravi nastanka tega 

pojava. Večina od njih je začela bolj podrobno razvijati strategije oziroma rešitve, ki bi 

koristile oziroma pripomogle k doseganju teh pomembnih preprečitvenih ciljev. 

V sklopu Evropske unije se je v procesu iskanja rešitev za odpravo oziroma zmanjševanje 

brezdomstva Evropski parlament leta 2008 zavzel za odpravo (vsaj) vidnega, tj. uličnega 

brezdomstva do leta 2015 (Letnar, 2014).  

Brezdomstvo naj bi odpravili tako, da bi posebna komisija oblikovala okvirno opredelitev 

brezdomstva, zbrala primerljive in zanesljive statistične podatke ter vsako leto poročala o 

sprejetih ukrepih in napredku v državah članicah pri odpravljanju brezdomstva (Höfler, 

2012). 

Organizacija FEANTSA je na eni izmed konferenc glede odprave brezdomstva zaključila, da 

nima dovolj natančnega znanja o brezdomstvu na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski 

ravni. Ravno zaradi tega meni, da so potrebni kvalitativni in kvantitativni podatki, da še 

vedno obstajajo zadržki ljudi do brezdomcev ter da obstaja tudi nezaupanje samih 

brezdomcev do različnih organizacij, ki ponujajo pomoč. Na koncu FEANTSA še doda, da je 

ključni element za odpravo brezdomstva sodelovanje med državo, nevladnim sektorjem in 

brezdomci (FEANTSA, 2008). 

FEANTSA je leta 2010 v okviru Evropskega boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 

ter Deklaracije evropskih parlamentarcev o odpravi brezdomstva do leta 2015 izdala priročnik 

z naslovom Končanje brezdomstva: priročnik za ustvarjalce politik. V priročniku je 

izpostavila pet prioritetnih ciljev, na katerih naj dela vsaka od držav Evropske unije, da bi 

dosegla skupni cilj, ki je končanje brezdomstva. 

Zastavljeni cilji morajo biti tako ambiciozni kot realistični. Nanašati se morajo na končanje 

brezdomstva in ne le na njegovo upravljanje. »Nadaljevanje zgolj z upravljanjem 

brezdomstva ni niti trajnostno niti ni sprejemljivo. To pomeni, da je potrebno razviti celovite, 

obsežne, trajnostne strategije, ki bodo določale niz ciljev na podlagi realnosti brezdomstva in 

katerih končni cilj bo dokončna odprava brezdomstva« (Ending homelessness: a handbook for 

policy makers, 2010, str. 4). 

Cilji, ki sledijo, so bistveni elementi strategij za končanje brezdomstva. Vendar pa FEANTSA 

opozarja, da bodo strategije učinkovite le, če se jih prilagodi in razširi tako, da bodo ustrezale 

nacionalnim in lokalnim realnostim. Podpreti jih je treba z načrtnim preprečevanjem s 

pomočjo politik na področju splošne nastanitve, zaposlitve, zdravstva, izobrazbe in drugih 

politik (Ending homelessness: a handbook for policy makers, 2010). 

1. Nihče naj ne bi spal na prostem 

Nihče naj ne bi bil prisiljen spati na ulici zaradi pomanjkanja visokokakovostnih storitev, 

prilagojenih potrebam vsakega posameznika. Nesprejemljivo je, da bi v današnjih časih moral 
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kdorkoli ogroziti svojo varnost, zdravje in dostojanstvo s tem, ko bi bil prisiljen spati na cesti. 

Treba je zagotoviti ustrezne alternative v nujnem primeru in dolgoročne stanovanjske 

možnosti ter zadosten finančni izvor sredstev.  

Veliko evropskih držav si je zadalo pogumne cilje, da bi izkoreninile spanje na prostem, 

mnoge od njih so dosegle svetle rezultate. Anglija je gradila na strategiji »Nikogar prezreti«, 

ki so jo začeli izvajati leta 2008. Prizadevala si je izkoreniniti spanje na prostem do leta 2012. 

Osredotočali so se na to, da so v polnosti zagotovljene nastanitvene možnosti in ostale 

podporne storitve, ki bi popolnoma odpravile potrebo po spanju na prostem.  

Francija in Škotska sta uvedli zakonodajo o pravici do nastanitve. »V Franciji so sprejeli 

zakon DALO, ki zagotavlja pravico do nastanitve vsem, ki stalno in neprekinjeno bivajo v 

Franciji. Poleg tega lahko v zasilni namestitvi ostanejo, dokler jim ne ponudijo stalne 

namestitve. Omejitev pa ni niti za osebe brez uradnega statusa. Tako zasilna bivališča ne 

morejo več postaviti ljudi na ulico, ne da bi jim zagotovili prenočišča za naslednjo noč« 

(Colnarič, Slogar idr., 2011, str. 11). Zavetišča z brezpogojnim dostopom zagotavljajo vstop 

vsem ljudem ne glede na pravni status. 

»Škotska zakonodaja meni, da ima lokalna oblast zakonsko dolžnost, da brezdomcem 

zagotovi namestitev. Vsaka nenamerno brezdomna oseba naj bi imela do leta 2012 pravico do 

stalne namestitve. Tisti, za katere se oceni, da so namerno brezdomni, so upravičeni do 

začasne namestitve s kratkotrajnim varnim najemom in podporo. Po 12 mesecih pa je 

nejemništvo spremenjeno v običajen, stalen najem stanovanja« (FEANTSA, 2010, str. 44). 

Tudi priseljenci brez dokumentov ali druge osebe, ki nekje bivajo nezakonito, lahko končajo 

pri spanju na prostem, saj imajo zaradi svojega statusa težave pri dostopanju do zasilne 

namestitve. 

Na Irskem so ustanoviti lokalne komisije na prav vsakem lokalnem območju. Te komisije so 

dolžne izdelati načrt z ukrepi. Prav tako pa se je pokazala potreba po razvoju službe, ki bi bila 

prisotna samo na terenu, in centrov za brezdomne osebe (Colnarič, Slogar idr. 2011). 

Cilj vseh uspešnih pristopov je sodelovanje z drugimi službami, ki se ukvarjajo z ranljivimi 

skupinami ljudi, še posebno je priporočljivo sodelovanje s službami na področju drog in 

duševnega zdravja.  

Namestitev pa bi lahko pomenila tudi oviro v pomanjkanju zasebnosti, varnosti in zaščite. 

Zato v nadaljevanju stremijo k uvedbi enoposteljnih sob. 

2. Nihče naj ne živi v zasilni namestitvi dlje, kot je to nujno potrebno  

3. Nihče naj ne živi v začasni namestitvi dlje, kot je potrebno za uspešen premik naprej 

»Zasilna ter začasna namestitev lahko hitro postaneta trajnejši, kot je bilo predvideno, kar 

lahko pomeni neprimerno nastanitev za posameznika, ki se ne pomika k trajni namestitvi, pa 

tudi blokado – odtegnitev drugim, ki se soočajo s krizo« (Colnarič, Slogar idr., 2011, str. 12). 

»Dolgotrajna uporaba začasnih ali zasilnih namestitev lahko vodi v institucionalizacijo 

brezdomcev, kar jim otežuje napredovanje. Zato je nujno potrebno omejiti dolžino bivanja v 

začasnih nastanitvah, priskrbeti ustrezne zasilne nastanitve, brezdomnim osebam olajšati 

napredovanje in jim zagotoviti dolgoročne nastanitvene možnosti ter specifične oblike 

podpornih namestitev« (Letnar, 2014, str. 37). 
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Na Irskem so uvedli prakso, da osebe ne smejo bivati v zasilni namestitvi dlje od pol leta. Na 

Norveškem pa lahko prebivajo v takšni obliki namestitve do treh mesecev. 

Države Evrope so se za zagotovitev dovolj namestitvenih kapacitet odločile, da posežejo v 

uporabo zasebnega sektorja najemniških stanovanj. 

Razvite so bile tudi specifične oblike podprtih nastanitev. Te se trudijo priskrbeti nastanitev, 

ki bo po meri posameznikom z alternativnimi življenjskimi stili, t. i. »neobičajne nastanitve za 

neobičajne življenjske stile« (Končanje brezdomstva: priročnik za oblikovalce politike, 2010, 

str. 19). 

4. Nihče naj se zapusti institucionalne obravnave brez možnosti za nastanitev  

»Nihče, ki biva v bolnišnici, socialnem zavodu, vzgojnem zavodu ali zaporu, ne bi smel biti 

izpuščen brez potrebne podpore in ustreznih možnosti za nastavitev, saj so ti posamezniki 

pogosto ranljivi in bi morali dobiti pomoč, da bi se tako izognili brezdomstvu« (Colnarič, 

Slokar idr., 2011, str. 12; FEANTSA, 2010, str. 55). 

Prepoznati je treba posameznikovo ranljivost, prav tako pa tudi spodbuditi in okrepiti 

svetovalne službe, da ocenijo potrebe posameznikov, in jih nadalje podpirati in spremljati na 

njihovi poti.  

Dober primer prihaja z Norveške, ko so nekdanji zaporniki gradili nove domove, saj po 

izpustu niso imeli zavetja, kamor bi lahko šli. Z graditvijo novih domov so razvijali delovne 

veščine kot tudi nastanitev. Kriminal, povezan z drogami, je na lokalni ravni upadel za 75 % 

(Colnarič, Slogar idr., 2011). 

5. Nobena mlada oseba ne bi smela postati brezdomna zaradi prehoda v samostojno 

življenje 

»Pomanjkanje prve možnosti za samostojno nastanitev, pomanjkanje storitev ali upravičenosti 

do ugodnosti med prehodom v neodvisno življenje ne smejo biti razlog, da oseba postane 

brezdomna« (Colnarič, Slogar idr., 2011, str. 13). Najbolj ranljive osebe so tisti mladostniki, 

ki so na poti, da bodo v kratkem zapustili zavodsko vzgojo. Vzroki, da nek mladostnik 

postane brezdomec, so v slabih razmerah doma. Se pravi, na brezdomstvo mladih vplivajo 

razpad družine, fizično in spolno nasilje, razne odvisnosti staršev oziroma skrbnikov ipd. 

»Mladim je potrebno priskrbeti več pomoči in podpore pri prehodu v neodvisno življenje in 

pri dostopu do primernega prvega stanovanja« (Letnar, 2014, str. 37). To bi lahko storili po 

korakih, ki so sledeči: najprej je treba prepoznati ranljivost mladih ljudi, jim omogočiti, da 

pridejo do primernega bivališča, jih podpirati, da obdržijo stanovanje. 

Na Škotskem vlada zagotavlja pomoč mladim tako, da jim da na voljo 1000 najemniških 

stanovanj na leto, ta stanovanja so popolnoma opremljena. Izvajajo pa tudi program izposoje 

rabljenega pohištva, ki je v polnosti razpoložljiv najemnikom. Mladi si lahko zagotovijo 

nastanitev, kot je soba, tudi v zasebnem domu nekega gostitelja. Gostitelj zagotovi mladim 

varno in spodbujajoče okolje, pričakovano in dobrodošlo je, da resno sodeluje s strokovnimi 

službami za pomoč in podporo mladi osebi pri pridobivanju veščin za samostojno življenje 

(Colnarič, Slogar idr., 2011). 

Slovenija je kot članica Evropske unije zavezana, da tudi sama sprejete cilje vključi v javne 

politike na področju socialne izključenosti. Za doseganje nekaterih od ciljev se je treba lotiti 
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strukturnih dejavnikov brezdomstva, npr. prilagoditi stanovanjsko politiko v državi 

(Razpotnik, 2010). 

V priročniku Končanje brezdomstva so izpostavili tudi pomembno načelo, ki se glasi »Najprej 

stanovanje« (angl. Housing first), v okviru katerega naj bi brezdomnim ljudem na ulici ali 

uporabnikom zavetišč omogočili premik neposredno k stalni namestitvi. Namesto, da bi jih 

namestili v začasne, zasilne ali krizne bivalne enote, naj bi jim omogočili takojšnjo nastanitev 

v stabilnem, zasebnem, spodobnem in stalnem bivališču, kar strokovnjaki smatrajo kot nujni 

pogoj za reševanje vseh ostalih težav, s katerimi se soočajo (Ending homelessness: a 

handbook for policy makers, 2010; Letnar, 2014). 

Osnovni izziv za družbo je torej, da pride vsaj velika večina brezdomcev do varne in trajne 

namestitve. 

Evropski parlament je leta 2011 sprejel resolucijo na temo strategije Evropske unije na 

področju brezdomstva, v kateri so navedene nekatere zahteve, kot so »razvoj in sprejemanje 

nacionalnih strategij na področju brezdomstva, razvoj inovativnih pristopov, ki bodo temeljili 

na namestitvah brezdomcev oziroma reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja in na tem 

osnovan razvoj ambiciozne in celovite evropske strategije« (Izjava za javnost od sprejeti 

Resoluciji Evropskega parlamenta o strategiji EU za brezdomstvo, 2011). 

Kot vidimo, so Evropske države v zadnjih desetletjih razvile številne ukrepe, zato je sedaj 

opazen že nekakšen premik od upravljanja z brezdomstvom do njegovega končanja. Evropska 

skupnost je tudi določila končanje brezdomstva kot svojo politično prioriteto, v katero sodi 

tudi Slovenija (Colnarič, Slogar idr., 2011). Skupnost se drži načela, da je treba stremeti k 

trajnejšim in učinkovitejšim strategijam pri odpravi brezdomstva. Pri tem pa se vsaka od 

držav s tem problemom spopada na svoj način. Katere načine izbrati, da bodo uspešni, je 

odvisno od finančnih zmožnosti, na sploh od odnosa do brezdomstva in stopnje razvoja 

družbe in gospodarstva. Vendar medtem ko so nekatere članice Evropske unije že pred časom 

oblikovale nacionalne strategije na področju brezdomstva, pa »v Sloveniji še vedno nimamo 

izdelane celostne nacionalne strategije za odpravo brezdomstva in razvitih preventivnih 

ukrepov, s katerimi bi si prizadevali zmanjšati oziroma preprečevati brezdomstvo« (Dekleva 

in Razpotnik, 2007a, str. 43). 

To dejstvo je mogoče razložiti s tem, da je problematika brezdomstva v našem okolju še dokaj 

nova, povzročena s prehodom v tržni kapitalizem in z njim povezanim popuščanjem 

varovalnih mrež in s povečevanjem negotovosti za člane družbe na najrazličnejših področjih, 

začenši s stanovanjskim (Razpotnik, 2010). 

V Sloveniji torej še nimamo izdelane strategije za trajnejšo odpravo oziroma končanje 

brezdomstva, vendar pa država oziroma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti namenja vsako leto več sredstev za izvajanje programov, namenjenih 

brezdomnim osebam (Höfler, 2012; Smolej idr., 2011), ki so usmerjeni predvsem v 

kratkoročno odpravljanje in lajšanje posledic brezdomstva in načeloma ne rešujejo problema 

brezdomstva. V ponudbi so le začasne, zasilne oziroma krizne nastanitve v obliki zavetišč, 

sprejemališč in razne možnosti prehranjevanja v dnevnih centrih za brezdomce, skrbi za 

osebno higieno in nego, preskrbo z obleko in obutvijo, dostopnost do brezplačne zdravniške 

in socialne oskrbe, možnosti za svetovanje, informiranje in ozaveščanje, pomoči pri 

vključevanju v družbo, oblike resettlementa, terensko delo z brezdomci ipd. (Dekleva in 

Razpotnik, 2007a). 
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Večina izmed organizacij, ki obstajajo v slovenskem prostoru, nudi le eno izmed vseh naštetih 

oblik pomoči in torej ne ponujajo neke celovite rešitve za odpravo brezdomstva. Lahko bi 

rekli, da vse te organizacije, ki obstajajo pri nas, le ublažijo posledice in probleme 

brezdomstva, ne zmanjšujejo pa pojavnosti brezdomske situacije.  

Vendar pa se vseeno najde v Sloveniji primer dobre prakse, ki združi vse naštete programe 

pomoči, to je društvo Kralji ulice, ki ob sofinanciranju s strani Mestne občine Ljubljana in 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve razvija programe nastanitvene podpore, ki 

sledijo temu cilju (Izjava za javnost ob sprejeti Resoluciji Evropskega parlamenta o strategiji 

EU za brezdomstvo, 2011). 

Da bi organizacije bolj učinkovito in celostno reševale problematiko brezdomstva, morajo 

težiti v smeri večjega sodelovanja, povezovanja in koordinacije (Letnar, 2014; Razpotnik, 

2009). FEANTSA (2008, str. 8) dodaja, da je »ključni element za odpravo brezdomstva 

partnerstvo med vsemi zainteresiranimi stranmi – državo, nevladnim sektorjem in 

brezdomci«. 

Po vsem povedanem Slovenija tako deluje v nasprotju s pogledom Evrope, ki vedno bolj teži 

k spodbujanju bolj trdnih in trajnih oblik namestitvenih možnosti ter k razvoju celovitih 

programov nastanitvene podpore za brezdomne ljudi (t. i. resettlement) (Kozar in Jurančič 

Šribar, 2008). 

Dekleva in Razpotnik pravita (2007a, str. 13): »Za to, da bi lahko začeli razvijati ustrezne 

ukrepe socialne politike, je potrebno videnje in štetje brezdomstva, kakor tudi upoštevanje 

kulturnih in socialnopolitičnih pogojev.« 

Dekleva idr. (2010) opozarjajo, da v Sloveniji obstaja premalo znanja oziroma da imamo 

premalo informacij o brezdomstvu, o različnih pojavnih oblikah, procesih in prehodih, prav 

tako manjka sistematičen način zbiranja podatkov o tej problematiki ter jasna določitev 

indikatorjev in virov. Avtorji ugotavljajo, da je za pripravo in implementacijo politik, ki bi 

uspešno reševale problem brezdomstva, bistveno poznavanje in razumevanje pojava ter 

njegovo količinsko ovrednotenje. Pri ugotavljanju števila brezdomcev naletimo na ovire, ki 

izhajajo iz same narave brezdomstva. Problem je v vidnosti tega pojava. Mnogi ne želijo biti 

identificirani kot brezdomci, čeprav sprejemajo pomoč, ki je namenjena brezdomcem. Ravno 

zaradi prikritega brezdomstva je težje dobiti dejansko število brezdomnih ljudi (Höfler, 2012). 

Da bi v Sloveniji zmanjšali problem brezdomstva, je treba najprej razviti »skrbno in 

večplastno obravnavo« tega problema (Razpotnik, 2010, str. 461), »zakoreniniti ustrezne 

preventivne ukrepe« (Letnar, 2014, str. 38; Razpotnik, 2010, str. 463), »oblikovati storitve in 

agencije, ki so usmerjene v problem ter med sabo dobro sodelujejo in se usklajujejo« (Letnar, 

2014, str. 38).  

Poleg usmerjenosti v oblikovanje raznih politik za zmanjševanje stopnje brezdomstva in 

velikih materialnih razlik med prebivalstvom ima pomembno vlogo tudi stik z javnostjo – 

njegovo informiranje, obveščanje in osveščanje. »Normalizacija novih pojavnih oblik 

brezdomstva in socialne izključenosti ter sprejetje nekega pojava za svojega je nujen 

predpogoj za ureditev področja brezdomstva« (Dekleva idr., 2010, str. 169). 

Za preprečitev ali zmanjšanje brezdomstva ni dovolj, da se osebam zagotovi neko 

(brezplačno) bivališče, saj postane vzdrževanje le-tega izjemno težko zaradi množice ostalih 

družbenih problemov, s katerimi se soočajo brezdomci in na katere po navadi kar pozabimo 
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(Kennedy, 2012). Zato se mnoge od agencij, ki delajo s to ciljno populacijo, zavedajo in 

strinjajo, da je rešitev za brezdomstvo več kot le zagotovitev nekega prebivališča in da »zgolj 

poglabljanje našega razumevanja o vzrokih za brezdomstvo lahko privede do varnih ter 

učinkovitih poti iz situacije brezdomnosti« (Letnar, 2014, str. 40). 

Vendar je razvoj strategije preprečevanja brezdomstva nujna naloga, če želimo kot družba 

premišljeno in celostno pristopati k temu problemu in ga strokovno ter učinkovito 

preprečevati in reševati. 

Dekleva idr. (2010) predlagajo, da je treba pri razvijanju programov za brezdomce razviti 

občutljivost za prepoznavanje in evidentiranje cestnega brezdomstva in razviti programe 

prehajanja iz začasnih in kratkoročnih oblik nastanitve v oblike samostojnega življenja, bodisi 

s specializirano podporo ali brez nje. Pri razvijanju občutljivosti za prepoznavanje gre za 

razvijanje nizkopražnih programov sprejemanja in podpore brezdomnim (npr. nočna 

zavetišča, dnevni centri, razdeljevalnice hrane, specializirane točke celovite pomoči in 

podpore) ter za razvijanje nekoliko bolj zahtevnih, a še vedno kratkoročnih programov 

namestitve in podpore, s katerimi bo možno cestne brezdomce pritegniti in zadržati, tako da 

jim ne bo več treba spati zunaj. Pri evidentiranju cestnega brezdomstva gre za razvoj sistema 

štetja uporabnikov, ki so vključeni v organizacijske ponudbe, in tudi štetje brezdomnih, ki so 

manj vključeni v programe organizacij. Trenutno se nahajamo v začetni fazi, in sicer pri 

povečevanju občutljivosti za pojav brezdomstva. 

»Brezdomstvo se na ravni posameznikov, lokalne skupnosti in države rešuje na različne 

načine, a najprej ga je potrebno prepoznati in sprejeti kot vsakodnevno realnost v vseh 

njegovih razsežnostih. To je predpogoj za ustrezno reševanje brezdomstva, ki je večplastno, 

raznoliko in pogosto prikrito« (Zavrtanik, 2014, str. 27). 

Ključno je, da se preneha obravnavati brezdomce kot objekte, ki potrebujejo pomoč, ampak je 

treba oblikovati rešitve skupaj z njimi, prek vzajemne interakcije ob upoštevanju njihovih 

pogledov na stanje, v katerem so se znašli (Razpotnik in Dekleva, 2007). »Participacija 

brezdomcev je 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). 

Leta 2010 je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom Konferenca o socialni 

izključenosti, revščini in brezdomstvu. Šlo je za razvoj predloga nacionalne strategije na 

področju brezdomstva. Namen konference je bil celostno in poglobljeno odpreti temo 

revščine ter socialne izključenosti v povezavi z brezdomstvom (Razpotnik, 2010). 

Na tej konferenci so bili predstavljeni predlogi in priporočila za oblikovanje bodoče slovenske 

nacionalne politike na področju brezdomstva. Zadnji sprejeti sklep s konference je bil, da se 

vsi zaključki in priporočila posredujejo slovenski vladi, da se čim prej začne postopek 

oblikovanja slovenske nacionalne politike na področju brezdomstva (Zaključki konference o 

socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010) oziroma »da se sprejme časovno 

opredeljeno zavezo za oblikovanje in sprejem nacionalne politike na tem področju« (Izjava za 

javnost ob sprejeti Resoluciji Evropskega parlamenta o strategiji za brezdomstvo, 2011). 

Društvo Kralji ulice (Izjava za javnost ob sprejeti Resoluciji Evropskega parlamenta o 

strategiji za brezdomstvo, 2011), ki je sodelovalo na tej konferenci, poroča, da niti eno 

slovensko ministrstvo niti vlada še niso storili potrebnih korakov v tej smeri. »Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve podpira in financira mnoge programe, namenjene upravljanju 

z brezdomstvom, država pa se še ni lotila reševanja te problematike po strateški poti, na 

primer tako, da bi oblikovala nacionalno politiko« (Izjava za javnost ob sprejeti Resoluciji 
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Evropskega parlamenta o strategiji za brezdomstvo, 2011). Ugotavljajo tudi, da največjo oviro 

pri tem predstavlja prav neaktivnost Ministrstva za okolje in prostor, saj onemogoča 

dostopnost do stanovanj ranljivejšim članom naše družbe. 

V nadaljevanju so podana mnenja oz. področja, ki so jih obravnavali na konferenci in jim je 

treba v prihodnosti nameniti maksimalno pozornost. 

1. Potreba po nacionalni politiki na področju brezdomstva 

V zadnjih letih se je v Sloveniji okrepilo zavedanje o naraščajoči problematiki pojava 

brezdomstva. Kot dogovor na to so se začele razvijati in odpirati vrste organizacij in 

projektov, ki se ukvarjajo s tem pojavom. Njihovo delovanje pa je zaenkrat bolj ali manj le 

kurativno, usmerjeno na kratkoročne rešitve odpravljanja brezdomstva, ne pa v njegovo 

preprečevanje in iskanje dokončnih poti iz njega.  

»V Sloveniji za zdaj nimamo nacionalnega programa, strategije ali sploh razmišljanja, ki bi 

bilo jasno usmerjeno v odpravo ali končanje brezdomstva, k čemur poziva deklaracija 

evropskega parlamenta iz leta 2008. Ni oblikovanega strateškega razmišljanja niti 

postavljenih kratkoročnih ali dolgoročnih ciljev na tem področju. Sistem obravnavanja 

brezdomstva ne deluje v smislu cilja končanja brezdomstva, saj ni predvidenih »sistemskih 

izhodov« iz bivanja v začasnih nastanitvenih enotah« (Zaključki konference o socialni 

izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010, str. 2). Brezdomcev se ne omenja ne v 

zakonodaji ne v drugih programih na ravni države. Ne pozna jih niti stanovanjska politika.  

Na konferenci so prišli do sklepčnega odgovora, da je nujno treba oblikovati in sprejeti 

nacionalno politiko, ki bo uvedla strateški in dolgoročni razmislek, postavila nacionalne cilje, 

ki bodo merljivi, in s tem omogočila premik od stanja upravljanja z brezdomstvom h 

končanju ali vsaj k zmanjšanju števila brezdomcev. To pa je za v prihodnje kar precejšen 

projekt, ki bi ga morala politika začeti čim prej, če ne želi, da še bolj naraste število 

brezdomnih oseb. 

2. Ustrezno razumevanje brezdomstva 

Neustrezno je razumevati brezdomstvo kot izključno osebni problem. Treba ga je razumeti 

kot problem socialne izključenosti, pri katerem je ključnega pomena pomanjkanje dostojnega, 

varnega in stalnega bivališča. Na vse to pa vplivajo družbeni procesi, ki niso v pristojnosti 

osebnega delovanja ali krivde brezdomnih ljudi.  

Slovenija nima evidentiranega brezdomstva, posledično ne obstajajo jasni podatki o številu 

brezdomcev. To je močan razlog, ki pojasni, zakaj v Sloveniji nimamo jasne opredelitve 

pojava brezdomstva. »Same kategorije brezdomstva pa tudi ne najdemo v zakonih ali 

pravilnikih, ki naj bi urejali dostop do stanovanj v okviru različnih razpisov in ukrepov« 

(Zaključki konference o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010, str. 3). 

Konferenca se zaključi z jasnim pozivom o prevzetju tipologije za merjenje brezdomstva in 

izključenosti, ki jo je razvila FEANTSA. V svojo politiko naj Slovenija vključi tudi prikrito 

brezdomstvo in ne samo vidnega. 

3. Osnovna prioriteta naj bo dostopnost do stanovanja 

Koncept socialnih stanovanj je v preteklosti zamenjal koncept začasnih kriznih namestitev, 

imenovanih tudi bivalne enote, pri katerih gre pogosto za prostore, ki so na robu higienskih in 
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gradbenih minimumov. Število prostih mest v zavetiščih je omejeno. Čakalne dobe za dostop 

do drugih, nekoliko bolj trajnih namestitev, pa so predolge in lahko traja tudi več let, da oseba 

dobi svoj prostor. Ali pa se zgodi, da takšne namestitve sploh ne obstajajo. Zaradi takšnih 

razmer se dogaja, da ostajajo brezdomci predolgo časa nastanjeni v zasilnih namestitvah, po 

navadi tudi do svoje smrti. S tem pa se izgublja prvotni smisel teh namestitev. »Za večino 

brezdomcev zavetišča namesto zasilnih in trenutnih bivališč postajajo le »navidezne čakalnice 

na naslednji korak«, v resnici pa se kažejo kot novodobne hiralnice, v katerih bivanje, ki bi 

moralo biti kratkotrajno, ni ne dostojno niti ne omogoča odskočne deske za ponovno 

vključitev v družbo« (Zaključki konference o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 

2010, str. 4). 

Konferenca predlaga, da je nujno treba olajšati brezdomcem dostop do nastanitvenih možnosti 

in povečati njihovo kapaciteto. Za različne skupine ljudi je treba razviti nepretrgano 

nastanitveno ponudbo in kar se le da stremeti k trajnejšim oblikam namestitev, ki spodbujajo 

socialno vključevanje na različnih področjih življenja. Upoštevati je treba tudi individualne 

potrebe posameznikov pri dodeljevanju stanovanja.  

Konferenca poziva Ministrstvo za okolje in prostor k večji vključenosti pri ponovnem 

vpeljevanju koncepta in ukrepov socialnih stanovanj. 

4. Medsektorsko sodelovanje  

Ena od poglavitnih pomanjkljivosti trenutnega stanja je odsotnost sodelovanja med različnimi 

sektorji, ki redno prihajajo v stik z brezdomci. To predstavlja tudi osnovno oviro pri samem 

poenotenem razumevanju pojava brezdomstva, pri delitvi pristojnosti delovanja med 

različnimi sektorji ter ne nazadnje pri gradnji in oblikovanju nacionalne politike in s tem 

strategij in ciljev pri njegovem odpravljanju. 

»Vizija konference vključuje prakso izdelave načrta skrbi za posameznike, in sicer takšnega, 

ki bi opredeljeval podporne dejavnosti in cilje delovanja različnih vpletenih sektorjev oziroma 

na njih delujočih organizacij ter bi zahteval in omogočal njihovo usklajeno delovanje« 

(Zaključki konference o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010, str. 6). 

5. Kadrovske zahteve, potreba po strokovnosti in razvoju znanja 

Konferenca je opazila, da pri delu z brezdomci primanjkuje ustrezno izobraženega kadra, ki bi 

lahko suvereno deloval na tem področju. Pri soočanju s problematiko najtežjih oblik socialne 

izključenosti je potrebna visoka stopnja strokovne usposobljenosti. V zvezi s tem je treba 

razviti načrtne in premišljene možnosti izobraževanja in dodatnega usposabljanja na področju 

dela z brezdomci. Vključiti je treba dobre prakse, ki prispevajo k opolnomočenju brezdomnih, 

analizirati te prakse in spodbujati njihovo širšo izvedbo (Zaključki konference o socialni 

izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010, str. 6). 

6. Posebna področja dejavnosti, ki naj jih strategija/politika upošteva 

Poleg najbolj ključnega področja pri reševanju brezdomstva, ki je dostop do lastnega 

stanovanja, se pojavljajo še razvijanje možnosti zaposlovanja za brezdomce (t. i. socialno 

podjetništvo), razvijanje bolj prilagojene in dostopne zdravstvene oskrbe, preprečevanje 

prisilnih izselitev iz stanovanjskih prostorov, razvijanje modelov, kako uiti iz kroga 

zadolženosti, razvijanje modelov izobraževanja za brezdomce (ponovno socialno vključevanje 

na trg dela, upravljanje z denarjem), razvijanje modelov terenskega dela, s katerim bi prišli 
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bližje skritemu brezdomstvu, zmanjševanje ovir pri urejanju pogojev za dostop do stalnega 

bivališča, spremljanje ljudi po izpustu iz raznih totalitarnih ustanov, kot so zapori, zavodi, 

bolnišnice, psihiatrija (Zaključki konference o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 

2010, str. 7). 

7. Upoštevanje posebnosti posebno ogroženih skupin in potreba po razvoju programov, 

ki bodo prilagojeni potrebam uporabnikov  

Obstoječe evropske smernice za oblikovanje nacionalnih politik in modeli dobre prakse 

izrecno poudarjajo, da morajo biti storitve organizacij prilagojene specifičnim potrebam 

skupin uporabnikov, drugače jih ti ne uporabljajo in ostajajo na cesti (Zaključki konference o 

socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, 2010, str. 8).  

Raziskovanje na slovenskih tleh je dokazalo, da npr. starejši uporabniki, uporabniki drog, 

starejši odvisniki, ljudje, ki so bili izpuščeni iz bolnišnic, ljudje s težavami v duševnem 

zdravju, osebe z dvojnimi diagnozami, ženske, tujci težje pridejo do organizacij, ki nudijo 

pomoč. Vsem naštetim je treba nameniti posebno pozornost oziroma razviti prav njim 

prilagojene oblike ponudb pomoči in podpore (Zaključki konference o socialni izključenosti, 

revščini in brezdomstvu, 2010, str. 8). 

8. Glavni elementi (razvoja) nacionalne politike 

Poleg vseh napisanih zahtev je konferenca nazadnje opozorila še na nekatere dodatne vidike, 

na katere ne smemo pozabiti, in sicer (Zaključki konference o socialni izključenosti, revščini 

in brezdomstvu, 2010, str. 9): 

 nacionalna politika naj postavi strateške in dovolj ambiciozne cilje (med njimi naj bo 

zmanjšanje števila brezdomnih, odprava cestnega brezdomstva in brezdomnih družin, 

odprava brezdomstva mladih, odprava dolgotrajnega brezdomstva); 

 za doseganje vseh naštetih ciljev je treba postaviti dovolj jasne in delujoče mehanizme 

spremljanja in evalviranja; 

 potreben je boljši dialog in povezovanje ter sodelovanje med različnimi sektorji; 

 potrebno je omogočanje razvoja metod dela na tem področju, vpeljevanje novih in širitev 

ustaljenih postopkov; 

 vključiti bo treba več finančnih, človeških in simbolnih virov.  

 

Razvoj v smeri preprečevanja brezdomstva v naslednjih letih ne bo ugoden predvsem zaradi 

trenutne finančne in ekonomske krize, ki je prizadela Slovenijo. Pojavlja se bojazen, da se 

začnejo v še večji meri razvijati idealni pogoji za nastanek t. i. medgeneracijskega prenašanja 

brezdomstva, kar pomeni, da bodo imeli ljudje, ogroženi z brezdomstvom, tudi otroke, ki 

bodo prav tako pristali na ulici, brez možnosti napredovanja in zrenja v boljšo prihodnost kot 

njihovi starši. Tako se začne pojavljati začaran krog, ki ga je vedno težje pretrgati.  

Dekleva (2014, str. 18) trdi, da »zagotovo obstajajo učinkoviti načini soočanja z 

brezdomstvom in njegovega vidnega zmanjševanja ali odpravljanja, vendar zahtevajo 

politično voljo, sprejetje ustrezne nacionalne politike, financiranje in raziskovalno 

spremljanje«. 

Lahko rečemo, da je bistveno to, da imamo v Sloveniji premalo političnega interesa in 

usposobljenih kadrov za reševanje te problematike. Kljub načrtom brezdomstvo do leta 2015 

ni bilo odpravljeno, vseeno pa pričakujemo, da bomo v Sloveniji v naslednjih desetih letih 
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dosegli zmanjšanje števila brezdomcev, pa čeprav brez pomoči državnih organov, kar pa se 

kaže kot izjemno zahteven projekt za prihodnost. 
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8 MNENJA SLOVENSKE VLADE O STANJU NA PODROČJU 

BREZDOMSTVA  

Slovenska vlada je leta 2009 odgovarjala na vprašanja Evropske komisije o brezdomstvu in 

izključenosti do dostopa do bivališča. Leskoškova (2010) je zbrala odgovore in predstavila 

delovanje in odnos slovenske vlade do pojava brezdomstva in brezdomcev. Odgovori 

predstavljajo odnos slovenske vlade do brezdomstva kot pojava in brezdomcev kot 

posameznikov: 

 brezdomstvo je definirano kot osebni problem brezdomnih ljudi in ne kot pomanjkanje 

dostojnega, primernega, varnega in stabilnega bivališča, kar zagotovo pomembno vpliva 

na dejstvo, da nimamo izoblikovane celostne in konsistentne politike na področju 

brezdomstva; 

 država nima izoblikovanih niti kratkoročnih niti dolgoročnih ciljev in ukrepov na področju 

brezdomstva; 

 ne pride do povezovanja med različnimi sektorji in njihovega medsebojnega napora, da bi 

skupaj izoblikovali enotno in konsistentno razumevanje problema brezdomnosti; 

 brezdomni ljudje so obravnavani kot socialni in ne stanovanjski problem, ki se ga rešuje z 

delnimi in ne s celovitimi rešitvami. Hkrati pa ti posamezniki v hudi stanovanjski stiski 

niso upravičeni do samostojnega, neodvisnega oziroma lastnega bivališča; 

 Slovenija ni prevzela klasifikacije ETHOS za merjenje brezdomstva in stanovanjske 

izključenosti, ki je delo FEANTSE, da bi pospešila enotno evropsko razumevanje tega 

pojava; 

 Slovenija je opustila koncept socialnih stanovanj, čeprav ni pojasnila, zakaj, pri poročanju 

pa še vedno uporablja ta izraz, s čimer zavaja vse, ki ne poznajo slovenskih razmer. 

Država prav tako niti ni pojasnila, na kaj naj bi se ta izraz nanašal, kakšna bivališča so 

socialna stanovanja, kako je organiziran dostop do njih, koliko takšnih stanovanj je bilo 

dodeljenih brezdomnim in drugim socialno ogroženim skupinam; 

 izraz socialna stanovanja, ki bi morala biti človeku dostojna bivališča, je zamenjal izraz 

začasnih kriznih nastanitev, ki pa so pogosto v slabih higienskih in gradbenih stanjih. Iz 

teh začasnih, zasilnih oziroma kriznih enot ni običajno nobenih sistemskih izhodov; 

 za neprofitna stanovanja so v dokumentih določene štiri prvenstvene skupine, ki so: mlade 

družine, ljudje s posebnimi potrebami, družine z več otroki in dolgotrajno brezposelne 

osebe. Brezdomne osebe niso omenjene niti v zakonodaji niti v nobenem nacionalnem 

programu kot prednostna skupina. 

 

Z lahkoto lahko po vsem omenjenem rečemo, da slovenska politika reševanje brezdomstva 

enostavno potiska v ozadje, kot da je to nek drugorazredni problem. 

Smo ravno v času, ko se vrstijo množična odpuščanja domačih in tujih delavcev, s tem pa 

narašča število revnih. Ravno zaradi tega bi morala država tej problematiki nameniti čim več 

pozornosti, jo začeti reševati bolj celostno in na vseh področjih (Strelec, 2011). 
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9 SLOVENSKA ZAKONODAJA O BREZDOMSTVU 

Na življenje oseb z izkušnjo brezdomstva ima pomemben vpliv slovenska državna 

zakonodaja. Slovenska zakonodaja je s tem, ko je sprejela kar nekaj zakonov, ki med drugim 

rešujejo tudi problem brezdomstva, le-tem omogočila, da si zagotovijo socialno varnost 

oziroma da lahko dostopajo do socialnovarstvenih storitev, kot so materialna in nematerialna 

pomoč, usmerjena strokovna podpora, organizirano varstvo in nega ter usmerjena preventiva 

(Nacionalni stanovanjski program 2015–2025, 2015). 

Filipovič Hrast (2007) pravi, da je brezdomstvo pogosteje opredeljeno kot socialni in ne kot 

stanovanjski problem, ravno zaradi tega najdemo napisanega o njem več znotraj političnih 

dokumentov s socialnega področja. 

Vendar pa Höfler (2012, str. 39) opozarja, da »sama zakonodaja ne more rešiti različnih 

socialnih problemov, temveč so za to potrebne ustrezne institucije, ki izvajajo ustrezne 

programe«. Dragoš (2005, str. 159) še dodaja, da »so potrebni ukrepi socialne politike na 

občinski, mestni in regionalni ravni in da je represivna zakonodaja neustrezna za reševanje 

problema z brezdomstvom«. 

Zakoni, programi in resolucije, ki pomembno sooblikujejo življenje brezdomcev: 

 Zakon o socialnem varstvu (ZSV 2007), 

 Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2011–2020,  

 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2022,  

 Nacionalni program boja proti revščini in socialni izključenosti 2000, 

 Nacionalni stanovanjski program 2015–2025, 

 Zakon o državljanstvu RS,  

 Zakon o prijavi prebivališča,  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

 Stanovanjski zakon,  

 Zakon o varstvu javnega reda in miru. 

 

Zakon o socialnem varstvu iz leta 2007 se dotakne problematike brezdomstva, saj 

predvideva izboljšanje položaja vseh ljudi iz marginaliziranih skupin. Zakon o socialnem 

varstvu določa, da socialno varstvena dejavnost glede na ta zakon zaobjema preprečevanje in 

reševanje socialne problematike posameznikov in posameznic, družin in skupin prebivalstva. 

Pravice, ki izhajajo iz socialnega varstva, so opredeljene kot storitve in ukrepi, ki so 

namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in 

skupin prebivalstva, ter denarna socialna pomoč, ki je namenjena tistim, ki si sami materialne 

varnosti ne morejo zagotoviti zaradi posebnih okoliščin, na katere sami nimajo vpliva (Letnar, 

2014). Pravice do storitev in do prejemanja denarne socialne pomoči se uveljavljajo po 

načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa 

zakon. Velikokrat se zgodi, da prav brezdomci, ki so najbolj potrebni pomoči, ne koristijo teh 

oblik, saj so slabše informirani o dostopnosti.  

»Med socialnovarstvene storitve, ki so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav, 

sodijo prva socialna pomoč, osebna pomoč, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi 

pogoji. Vse te storitve so namenjene tudi populaciji brezdomcev pri lajšanju njihovega stanja« 

(Strelec, 2011, str. 25). 
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Namen Nacionalnega programa socialnega varstva 2011–2020 je omogočiti socialno 

varnost in socialno vključenost vseh državljanov in drugih prebivalcev Slovenije. Država in 

lokalne skupnosti so dolžne zagotoviti posameznikom pogoje, pod katerimi lahko ti 

ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo 

dosegajo visoko raven kakovosti življenja, ki je primerljiva kakovosti ostalih prebivalcev 

Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne 

morejo zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne 

politike zagotavljata država in lokalna skupnost (Nacionalni program socialnega varstva za 

obdobje 2013-2020, 2012). 

»Mreža programov, ki je namenjena brezdomcem v okviru nacionalnega programa, izvaja 

preventivne programe, informacijske in svetovalne programe s terenskim delom, programe 

koordinacije, podpore in izvajanja pomoči ter samopomoči, nastanitvene in aktivacijske 

programe« (Letnar, 2014, str. 43). 

V Sloveniji je prav ta trenutek na voljo 7 dnevnih centrov, ki imajo svoj svetovalni del, in 15 

zavetišč za brezdomce, ki lahko sprejmejo do 200 ljudi. Cilj Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve (2011) je doseči vsaj 20 dnevnih centrov, ki bi vključevali programe 

preventivnega in svetovalnega dela, 10 programov organizacije in izvajanja pomoči, podpore 

in samopomoči ter nameniti vsaj 250 postelj v zavetiščih za brezdomce. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 
(predvideva razširitev prenočitvenih kapacitet v zavetiščih na 350 mest in 150 mest v 

programih namestitvene podpore ter 20 dnevnih centrov s programi preventivnega in 

svetovalnega dela.  

Nacionalni Program boja proti revščini in socialni izključenosti (2000) pravi, da mora cilj 

preprečevanja revščine in socialne izključenosti postati eden izmed temeljnih vodil socialne 

politike. Na raznih področjih, kot so politika zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva, 

stanovanjska politika in politika socialnega varstva, že obstajajo določeni programi. Mnogi 

programi so še v nastajanju. Vlada RS ocenjuje, da je za učinkovitejše ukrepanje treba 

izoblikovati nacionalno strategijo, ravno zaradi tega je sprejela poseben Program boja proti 

revščini in socialni izključenosti (Ravnik, 2009). 

Revščina in socialna izključenost sta večrazsežnostna problema, ki ju je treba osvetliti, pri 

tem pa uporabljati različne načine merjenja revščine. Za posameznika je najbolj pomembno, 

kako on sam ocenjuje svoj trenutni položaj in kako dojema revščino in socialno izključenost. 

Ta metoda, subjektivne informacije in analize imajo prav zaradi takšnega osebnega prispevka 

večjo prednost pred drugimi uporabljenimi metodami, predvsem tistimi, ki izhajajo iz 

objektivnih kazalcev merjenja revščine (Ravnik, 2009). 

V Sloveniji že obstajajo in se tudi izvajajo nekateri ukrepi, ki so se izoblikovali na podlagi 

tega programa. Kar nekaj ukrepov je še v pripravi, prav tako pa naj bi se mnogo ukrepov 

sprejelo dodatno. 

Vsi ukrepi imajo dva skupna cilja, ki sta usmerjena pomagati in omogočiti tistim, ki so se 

znašli v razmerah revščine in socialne izključenosti, da čim prej najdejo izhod iz takšnih 

razmer, ter preprečiti revščino in socialno izključenost tistih, ki so na robu. 

Z Nacionalnim stanovanjskim programom, napisanim za obdobje 2015–2025, država 

oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. S to politiko država prispeva k doseganju ciljev, 
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zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi 

razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse 

prebivalce. Posebej se program osredotoča na zagotavljanje kakovosti bivanja ranljivejših 

skupin prebivalstva, kjer posebno pozornost nameni doseganju večje dostopnosti do stanovanj 

in stanovanjske mobilnosti prebivalstva. Reševanje stanovanjske problematike ranljivejših 

skupin je kompleksno področje, ki poleg finančne in fizične dostopnosti do stanovanj obsega 

tudi precej specifične socialno-varstvene programe in rešitve, ki so prilagojene posameznim 

ranljivim skupinam prebivalstva. Izpostavljeni problemi, ki se tičejo ranljivejših skupin 

prebivalstva, posegajo na problematiko oblikovanja neprofitne najemnine, subvencioniranja 

najemnin, pomanjkanja javnih najemnih stanovanj, primernih stanovanj za prebivalce s 

specifičnimi potrebami (Nacionalni stanovanjski program 2015–2025, 2015). 

Zakon o državljanstvu izpostavi problem državljanstva, ki se kaže v tem, da so osebe, ki so 

brez slovenskega državljanstva, izbrisane iz vseh registrov in se zaradi tega ne morejo javljati 

na razpise, prav tako ne morejo zaprositi za pomoč pri institucijah, kot so materinski domovi, 

ponekod tudi zavetišča. Zlasti je to pereč problem pri ženskah in ostalih ljudeh iz držav 

nekdanje Jugoslavije, ki si niso zaradi različnih razlogov mogli urediti slovenskega 

državljanstva, pa čeprav že leta živijo v Sloveniji (Ravnik, 2009). 

Zakon o prijavi bivališča 

V primeru brezdomstva se za takšnega posameznika, ki nima prijavljenega stalnega 

prebivališča ali se zaradi raznih razlogov ne more prijaviti v RS, šteje stalni naslov organa ali 

organizacije, kjer dobiva pomoč v materialni obliki, če na tem območju organa ali 

organizacije tudi dejansko živi ali pri tistem organu ali organizaciji, kjer je brezdomec 

nazadnje prejel pomoč.  

»Da bi bilo čim manj prebivalcev brez stalnega prebivališča in s tem brez osnovnih pravic, je 

država s tem zakonom dala možnost »zakonskega prebivališča«. Tako lahko upravne enote po 

zakonu prijavijo brezdomca na naslovu organa ali organizacije, ki je pomagala brezdomcu. To 

so lahko center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ, zavetišče za brezdomce in tudi sedež 

upravne enote« (Ravnik, 2009, str. 45). 

Ravnik (2009) dodaja, da ne imeti stalnega prebivališča pomeni v naši družbi civilno smrt, saj 

tako ne moreš uveljavljati državljanskih pravic.  

»Državljan, ki ni zabeležen v Registru stalnega prebivalstva, ne zadostuje pogojem za 

dodelitev in uživanje temeljnih državljanskih pravic (zdravstveno in socialno varstvo)« 

(Delić, 2008, str. 27). 

Posameznik, ki živi v Sloveniji in nima prijavljenega stalnega prebivališča, je v prekršku in ga 

lahko doleti globa.  

»Brez osebnega dokumenta posameznik ne more skleniti pogodbe o odprtju bančnega računa 

in če ta oseba nima bančnega računa, ne more prejemati denarne socialne pomoči. Brez 

osebnega dokumenta pa se ne more prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitev na zavodu za 

zaposlovanje, prav tako se ne more skleniti osnovnega zdravstvenega zavarovanja, saj nima 

statusa brezposelnega občana. To stanje je brezpravnost, ki ji je oseba izpostavljena, zato ker 

nima dovoljenja ali soglasja za prijavo stalnega prebivališča na nekem naslovu na območju, 

kjer dejansko prebiva« (Delić, 2008, str. 31). 
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v svojem 7. členu omenja 

tudi brezdomce, ko pravi, da Slovenija iz proračuna namenja sredstva za nujno zdravstveno 

varstvo oseb neznanega bivališča, priseljencev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne 

pogodbe, ter priseljencev in državljanov Slovenje s stalnim bivališčem v tujini, ki začasno 

prebivajo v RS ali pa so ti na poti skozi RS in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila 

zdravstvenih storitev. 7. člen tudi omenja plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno 

zavarovanje za zavezance, ki jim je oprostitev plačila teh obveznosti zagotovljena s posebnim 

zakonom (Ravnik, 2009). 

Zakon o zdravstveni dejavnosti v svojem 45. členu določa, da »morajo zdravstveni delavci 

in zdravstveni sodelavci pri opravljanju svojega dela obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji 

na enak način in spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Edino merilo prednosti je 

nujnost zdravstvenega posega« (Ravnik, 2009, str. 45–46). 

Stanovanjski zakon določa, da so državljani RS upravičeni do dodelitve socialnega 

stanovanja v najem, če izpolnjujejo določene pogoje glede dohodka in premoženjskega stanja. 

Populacija brezdomcev ni tista, ki bi bila obravnavana prednostno pri dodeljevanju stanovanj. 

Tudi če bi bila, jih večina ne bi izpolnjevala pogoja stalnega bivališča v občini, kjer bi morali 

vložiti prošnjo za pridobitev socialnega zavarovanja.  

Zakon o varstvu javnega reda in miru se v 10. in 11. členu dotakne tudi brezdomcev. V 

10. členu je omenjena kazen za prekršek z zaporom do 60 dni. Med prekrške pa zakon uvršča 

klatenje, potepanje, beračenje in sodelovanje pri prostituciji. V 11. členu je omenjena denarna 

kazen do 500,75 EUR ali zapor do 30 dni, ki ga dobi oseba za prekrške, kot so: prepir, vpitje 

in kakršnokoli drugačno nespodobno vedenje na javnem kraju ali prostoru. Kazen ali 

določitev zapora dobi tudi oseba, ki je na javnem kraju pijana in vznemirja ljudi, ovira promet 

ali krši javno moralo ali vsaj občutno moti okolico s hrupom, ropotom ali z razgrajanjem. 

Nazadnje še omeni tiste, ki na kakršenkoli nedovoljen način občutno motijo mir ali ogrožajo 

varnost kakšne osebe v zasebnem prostoru, ali kdor kakorkoli moti nočni mir in počitek 

(Ravnik, 2009). 
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10 PRISELJEVANJE IN PRISELJENCI  

Priseljevanje je dejanje selitve ljudi v države, od koder ne izvirajo (Katalenić, 2015; Klinar, 

1976). 

»Priseljenci so lahko na neko ozemlje priseljeni za dolgotrajno ali le začasno. Lahko so to 

skupnosti ali posamezniki, prav tako pa se lahko s tem pojmom označijo tudi prebivalci, ki 

živijo v obmejnih krajih. Med priseljenci so tako delavci, ki nimajo niti osnovne izobrazbe, 

kot tudi višje izobraženi ljudje. Med t. i. poseben tip priseljencev pa lahko uvrstimo begunce 

ali azilante. Pri opredeljevanju priseljencev moramo upoštevati vsaj dva kriterija, npr. prvotno 

prebivališče, državo rojstva ali državljanstvo. Ob upoštevanju le enega kriterija vključimo le 

del obravnavane populacije, kar pa ni zadovoljivo« (Černivec, 2015, str. 9; Medvešek, 2007) 

Mesič (2002) govori o priseljencih kot etičnih manjšinah, tujcih, migrantih, populacijah tujega 

izvora, medtem pa jih Žitnik Serafin (2008) označi kot tiste, ki spreminjajo stalno ali začasno 

bivališče. Klinar (1976) pravi, da priseljence ločimo od turistov, nomadov in sezonskih 

delavcev po tem, da le-ti v imigrantski državi ostanejo vsaj eno leto. 

V Sloveniji se s pojmom priseljenec označuje osebe s stalnim in z začasnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, begunce in azilante (Cahunek, 2013).  

V Evropi priseljenci predstavljajo okoli 54,1 milijona prebivalcev od skupno 510,1 milijona 

vseh prebivalcev Evrope v letu 2016 (Population on 1 January, b.d.). Po podatkih iz leta 2015 

je bilo 34,3 milijona priseljencev rojenih zunaj Evropske unije (EU-28), medtem ko je bilo 

18,5 milijona ljudi, ki so bili rojeni v eni izmed evropskih držav in so se kasneje preselili v 

neko drugo evropsko državo (Migration and migrant population statistics, 2016). Precej je 

izrazit trend priseljevanja ljudi iz neevropskih držav. Ti priseljenci po navadi prihajajo iz 

manj razvitih držav sveta in v Evropi vidijo sigurnost in blaginjo, ki je niso deležni v svoji 

domovini. Pri takih priseljencih je tako še bolj močna želja po boljšem življenju in uspehu.  

Priseljevanje vidno narašča skoraj v vseh državah članicah, predvsem v zadnjem desetletju. 

Celo države, iz katerih so se prej izseljevali, so sedaj postale države, v katere so se začeli 

priseljevati. Lahko rečemo, da Evropa postaja iz leta v leto vedno bolj zanimiva za tiste, ki 

živijo v njej, in za tiste druge, ki se v Evropo želijo priseliti. 

»Ciljne države so priseljencem vabljive predvsem zaradi visokega življenjskega standarda, 

političnih pravic in državljanskih svoboščin, ki so omogočene tako domačemu prebivalstvu 

kot priseljencem. Ciljne države priseljencem omogočajo boljše možnosti za zaposlovanje in 

nastanjevanje ter prav tako tudi priložnost za hitrejšo naturalizacijo ali vsaj podeljevanje 

azila« (Černivec, 2015, str. 10). 

»Da bi bolje razumeli koncept priseljevanja, je potrebno ločevati med različnimi vrstami 

priseljencev oziroma njihovimi cilji, načini in razlogi za selitev v dotično državo, ki pa jih ni 

malo. Zaradi tega razloga je tudi precej težko določiti število priseljencev po svetu«  

(Katalenić, 2015, str. 7). 

Priseljenski tokovi ne vključujejo le ekonomskih in delavskih priseljencev, temveč tudi tiste, 

ki si želijo ponovne združitve s svojo družino ter tudi študijske, politične, verske in ideološke 

priseljence. Pomembna skupina pa so še prosilci za azil, begunci in nedokumentirani 

priseljenci. Ti zadnji sodijo v nekakšen t. i. novi val priseljencev, saj so dovzetnejši za 

ranljivost na trgu dela in na stanovanjskem trgu kot pa priseljenci, katerih prihod je povezan s 
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točno določenim delom, ki ga država gostiteljica ponuja priseljencem. Takšnim priseljencem, 

katerim je zagotovljeno delo, je po navadi na voljo tudi zagotovljeno prebivališče, po 

možnosti pa tudi prehrana. 

Ljudje se po navadi selijo iz manj razvitih območij v bolj razvita območja, pri tem pa iščejo 

boljše pogoje za življenje, kot so boljše možnosti za zaposlitev, izobraževanje in nastanitev. 

Vedno navzoča tema, ki se neprestano ponavlja v vsaki od zgodb priseljencev, ki so kasneje 

izkusili brezdomstvo, je pomanjkanje rednih in varnih zaposlitev v svoji domovini ter iskanje 

zavetja pred nevarnostmi. Motiviranost za selitev je močnejša pri socialno nižjih slojih kot pri 

bolj elitnem razredu (Cahunek, 2013; Klinar, 1976). Še posebno pri samskih mlajših ljudeh. 

Po mnenju Medice (2007) so selitve izbira za bogatejše člane družbe in prisila za revnejše.  

Pogosto pa ti, ki iščejo boljše pogoje v novi državi, naletijo na zapostavljanje in neenakosti 

pri zaposlovanju. Deležni so zapostavljanja zaradi njihove drugačne identitete, kulture, 

religije, etnije, izobrazbe, spola, jezika. 

Priseljencem se v večini ne odpirajo enake možnosti za zaposlitev ali izobraževanje kot 

domačinom, prav tako priseljence družba drugače obravnava, saj ti prinesejo s seboj v državo 

novo kulturo, jezik in religijo. Obenem pa v domačem prebivalstvu zasejejo strah in rivalstvo. 

Še posebno v zadnjem času, ko je Evropo preplavila množica ljudi iz Bližnjega vzhoda, 

dobivajo priseljenci vse bolj odklonilen prizvok. Mnogo ljudi prihod priseljencev zaradi 

njihove drugačnosti navdaja s strahom, nestabilnostjo in nevarnostjo (Medica, Lukič in 

Bufon, 2010). Vse to pa povzroči odklonilni odnos domačega prebivalstva (Rek, 2009) in 

tako se priseljence v novi državi odriva prav na rob te družbe.  
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11 PRISELJENSKA SITUACIJA V SLOVENIJI 

Slovenija je bila v času skupne države Jugoslavije zaradi svoje gospodarske razvitosti precej 

privlačna za priseljevanje ljudi iz drugih delov Jugoslavije (Mi, državljani EU, 2013). 

Ljudje so se v tistem času priseljevali v Slovenijo predvsem zaradi boljših ekonomskih 

razmer, ki so takrat vladale tukaj, napram ostalim jugoslovanskim državam. Največ 

priseljencev je prišlo iz držav takratne skupne države Jugoslavije, predvsem iz Bosne in 

Hercegovine, Srbije, Albanije in Hrvaške (Resman, 2003). Od drugod je bilo priseljencev bolj 

malo. 

Vse te selitve ljudi iz drugih jugoslovanskih republik v Slovenijo so se takrat štele za notranje 

selitve, zato so si številni priseljenci iz teh držav ob slovenskem osamosvajanju z lahkoto 

pridobili državljanstvo Republike Slovenije, vendar le če so si ga priskrbeli pravi čas oziroma 

če so jim ga državni organi odobrili. Z odvzemom statusa državljana in statusa stalnega 

prebivalca v RS so izgubili tudi ekonomske in socialne pravice, ki so vezane na status 

stalnega prebivalca, te pa so pravica do šolanja, stanovanja, dostopa do zdravstva, dela. 

Izgubili so upanje za pridobitev pokojnine. Postali so tujci v državi, v kateri so bili mogoče 

celo rojeni. Mnogo od njih se je moralo pretvarjati, da so begunci ali celo prosilci za azil, da 

bi prišli do osnovnih človeških pravic. Nekatere so izgnali iz države, s tem pa je prišlo do 

cepljenja družin. 

Zaradi prostega pretoka ljudi v Slovenijo za časa skupne države je ta danes ena izmed držav z 

največjim deležem državljanov, rojenih v tujini (Mi, državljani EU, 2013).  

Kot samostojna država je Slovenija začela svojo migracijsko politiko oblikovati leta 1991, ko 

je postala neodvisna in mednarodno priznana država. Vojna na področju nekdanje Jugoslavije 

je povzročila, da se je mnogo prebivalcev drugih jugoslovanskih držav začelo zatekati v 

Slovenijo. Še danes predstavljajo največje število priseljencev ravno prebivalci iz Bosne in 

Hercegovine in Kosova (Migracije in Slovenija, b.d.).  

Priseljevanja iz ostalih držav sveta poleg jugoslovanskih pa do pred nekaj leti ni bilo pretirano 

veliko. Situacija se ni spremenila niti z osamosvojitvijo države leta 1991 niti z vstopom 

Slovenije v Evropsko unijo leta 2004. Vendar pa z vstopom najšibkejših članic Evropske 

unije, kot sta Bolgarija in Romunija, lahko opazimo povečanje števila teh priseljencev. 

Velika večina priseljencev prihaja v Slovenijo z namenom začasne ali trajne zaposlitve ali z 

namenom sezonskega dela, od tega je največ moškega prebivalstva, ki pridejo v Slovenijo, da 

bi zagotovili svoji družini v matični državi boljše pogoje. Poleg zaslužka ostaja pomemben 

privlačen dejavnik priseljevanja v Slovenijo tudi združevanje družin.  

Identiteta priseljenca iz republik nekdanje skupne države Jugoslavije se je skozi čas vse bolj 

utrjevala v podobi poceni delovne sile, na primer delavca na gradbišču, ki je pripravljen 

poprijeti za vsako težaško delo. Priseljenci morajo opravljati težaška in najslabše plačana 

dela, vse to pa jim onemogoča in otežuje, da bi se dvignili navzgor po družbeni lestvici. Tako 

ostanejo skozi celo življenje v umazanem in necenjenem delu in ne morejo napredovati 

(Razpotnik, 2002). 

Dekleva (2002) meni, da se je v Sloveniji položaj priseljencev močno spremenil. V 

sedemdesetih letih so bili priseljenci polnopravni državljani, medtem ko so v obdobju 

osamosvajanja Slovenije mnogi izmed njih postali neenakovredni ostalim prebivalcem 
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Slovenije, saj so ostali brez statusa državljana Republike Slovenije in osnovnih pravic, ki bi 

jih jim morala zagotoviti država. Postali so zaničevani s strani večinskega naroda. 

Slovenija je zaradi svoje vzhodne lege od 90. let dalje postala pomembna prehodna 

migracijska država. Pri tem je igrala pomembno vlogo njena že tradicionalno povezovalna 

lega med državami Balkana in srednjo oziroma zahodno Evropo. Za porast pomembnosti 

Slovenije so bili krivi spopadi na območju držav nekdanje Jugoslavije, ki so ljudi prisilili v 

selitve. Slovenija je prevzela vlogo tako tranzitne kot ciljne države migracij, še posebej po 

letu 2004, ko je država vstopila v Evropsko unijo, tako je postala bolj zaželena tudi za tiste, ki 

so prej le prečkali njeno ozemlje.  

Na slovenskem ozemlju od takrat dalje poteka vrsta mednarodnih migracij – t. i. dovoljene, 

nedovoljene, azilne oziroma begunske. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2011 je vsak deveti prebivalec 

Slovenije priseljen iz tujine. Dve tretjini izmed teh prebivalcev imata slovensko državljanstvo 

(Mi, državljani EU, 2013). Ugotavljam, da so to povečini prebivalci, ki so bili rojeni v bivši 

skupni republiki Jugoslaviji in so se kasneje naselili v Sloveniji ter si uredili status državljana.  

V prvem polletju leta 2016 je bilo v Sloveniji registriranih 5,3 % tujih državljanov (Mi, 

državljani EU, 2013), kar predstavlja 108.899 ljudi, 71.041 moških in znatno manj žensk, 

37.858. Od tega je bilo izmed vseh registriranih priseljencev v Sloveniji 76,4 % teh, ki so 

prišli iz držav nekdanje Jugoslavije, državljanov iz drugih evropskih držav je bilo 16,3 %, 

državljanov neevropskih držav pa 7,3%.  

Od tega je bilo v center za tujce in azilne domove ter druge izpostave po Sloveniji avgusta 

2016 nameščenih 311 migrantov. »V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. maja 2016 so 

policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 244 ilegalnih prehodov državne meje. 

Število ilegalnih prehodov se je povečalo za kar 60,5 % v primerjavi s prejšnjimi leti, kar 

lahko povežemo z begunsko krizo iz držav Srednjega vzhoda. Najpogosteje so bili 

obravnavani državljani Albanije, Maroka in Kosova« (Dokumenti za prehod meje, b.d.). 

Glede na sedanje trende se obetajo postopne spremembe, ki vodijo k večanju prisotnosti 

tujcev od drugod in zmanjševanju dosedanje velike prevlade priseljencev iz republik nekdanje 

Jugoslavije. Vendar so to le predvidevanja.   
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12 KATEGORIJE PRISELJENCEV, NJIHOV PRAVNI STATUS IN 

PRAVICE TER OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ TEGA 

Pomembno je razlikovati med različnimi skupinami oziroma kategorijami, ki tvorijo široko 

populacijo priseljencev. To je potrebno, saj so te skupine v različnih državah obravnavane 

zelo različno in imajo zaradi svojega pravnega statusa dostop do različnih sklopov pravic in 

obveznosti (Immigration and the Homelessness in The European Union: Analysis and 

Overview of The Impact of Immigration on Holemess Services in the European Union, 2002). 

V nacionalnih poročilih so člani FEANTSE pozvali vse evropske države, da se osredotočijo 

na tiste pomembne skupine, ki so najbolj dovzetne za brezdomstvo. 

Različne kategorije priseljencev so določene na podlagi evropskega članstva (tisti, ki imajo 

pravico do svobode gibanja v in med državami Evropske unije) in nacionalne zakonodaje, ki 

je ustvarila razlikovanje med tremi skupinami priseljencev: dokumentiranimi priseljenci 

(priseljenci z državljanstvom države gostiteljice in njihovi družinski člani, ekonomski 

oziroma delovni migranti, priseljenci brez državljanstva države gostiteljice s stalnim ali 

začasnim dovoljenjem za bivanje in delanje, tuji študenti, repatriirani migranti, prebivalci 

bivših kolonij), begunci in prosilci za azil ter nedokumentiranimi (ilegalnimi) priseljenci 

(Edgar in Doherty, 2004). 

Vsaka od skupin priseljencev ima različno stopnjo občutljivosti za brezdomstvo, ki je 

povezana z njihovim pravnim statusom in pravicami, ki se jim dodelijo v vsaki od držav 

članic Evropske unije.  

V naslednjih opisih se bom osredotočila na položaje različnih skupin priseljencev v Republiki 

Sloveniji, kot jih je kategorizirala FEANTSA. Dopolnila pa jo bom s tipologijo, ki jo je 

ustvarila Delovna skupina za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev migracijske politike 

Republike Slovenije. »Delovno skupino za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev 

migracijske politike Republike Slovenije je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom 

št. 21400-1/2005/8 z dne 6. 10. 2005. Delovna skupina sodeluje pri oblikovanju migracijske 

politike na globalnem in regionalnem evropskem nivoju, analizira stanje na področju migracij 

in na podlagi ocen predlaga ustrezne ukrepe, vključno z izhodišči za uskladitev nacionalne 

zakonodaje s pravnim redom Evropske unije na področju migracij, izvaja aktivnosti za 

uveljavitev izhodišč integracijske politike, pripravlja programe za osveščanje javnosti o 

vidikih, vzrokih in posledicah migracijskih gibanj ter sodeluje z znanstveno raziskovalnimi in 

izobraževalnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju migracij« 

(Poročilo delovne skupine za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev migracijske politike 

republike Slovenije – ocena stanja na področju migracijske in integracijske politike v 

republiki Sloveniji., 2005, str. 1). 

 Dokumentirani priseljenci  

Gre za precej široko skupino, ki vključuje priseljence, ki imajo slovensko državljanstvo, in 

njihove otroke, ki so bili rojeni v Sloveniji ali tujini in so pridobili državljanstvo po starših ter 

imajo v RS stalno bivališče; ekonomske migrante, ki imajo dovoljenje za delo, nekateri od 

njih imajo tudi dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji; priseljence brez 

slovenskega državljanstva, ki jih lahko delimo na priseljence z dovoljenjem za stalno 

prebivanje v Sloveniji in priseljence z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki 

Sloveniji – med katere lahko štejemo t. i. sezonske delavce; vračajoče nacionalne 

skupine/repatriirani migranti, študente in tiste, ki so se pridružili svoji družini ali sorodnikom 

v novi državi. Običajno si morajo takšne skupine, če gre za priseljence izven Evropske unije, 
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pred samim vstopom v neko državo zagotoviti vizo, ki v Sloveniji velja tri mesece in jo je 

treba nato podaljševati. 

Odvisno od nacionalne zakonodaje in trajanja njihovega bivanja v državi lahko priseljenci 

brez državljanstva, ki imajo delo, čez čas zaprosijo za državljanstvo države gostiteljice. V 

Sloveniji je čas trajanja za zaprositev za državljanstvo pet let. Vključuje tudi drugo generacijo 

priseljencev (Immigration and the Homelessness in The European Union: Analysis and 

Overview of The Impact of Immigration on Holemess Services in the European Union, 2002). 

»Državljani držav drugih evropskih držav v skladu s pravnim redom Evropske unije ne 

potrebujejo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico, da se prosto 

gibljejo po državi, v katero so bili sprejeti, ter imajo enake oziroma podobne pravice kot vsi 

ostali državljani, rojeni v tej državi (socialne in politične pravice, pravice iz naslova dela, 

zdravstva itd.)« (Poročilo delovne skupine za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev 

migracijske politike republike Slovenije – ocena stanja na področju migracijske in 

integracijske politike v republiki Sloveniji., 2005, str. 12) . Za bivanje in delo v novi državi ne 

potrebujejo kakšnega posebnega dovoljenja. Pri vstopu v Slovenijo potrebujejo osebni 

dokument, če pa se v Sloveniji zadržijo daljši čas od treh mesecev, morajo svoje bivanje 

prijaviti na upravni enoti (Zakon o tujcih, 2014). 

»Evropskim državljanom je zagotovljena pravica do zdravstvene oskrbe v katerikoli državi 

članici. To pravico do nujne ali potrebne zdravstvene storitve Evropejci uveljavljamo z 

evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so 

del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovana oseba, ki dlje časa biva v drugi državi 

članici, je upravičena do večjega obsega pravic kot pa tista, ki se v državi zadržuje le krajši 

čas« (Mi, državljani EU, 2013, str. 41). 

Priseljenci, ki pridobijo državljanstvo RS in imajo stalno prebivališče v državi, tujci, ki 

pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje v RS in imajo prav tako stalno prebivališče v RS, so 

upravičeni do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in izredne denarne socialne 

pomoči, če se izkaže, da so materialno ogroženi. Upravičeni so tudi do plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje in pridobijo pravico do kritja razlike do polne vrednosti 

zdravstvenih storitev (Zakon o socialno varstvenih prejemkih, 2010). 

Na splošno pa se od dokumentiranih priseljencev pričakuje, da se vzdržujejo brez kakršnekoli 

pomoči iz javnih sredstev ter da sami poskrbijo za prebivališče v zasebnem sektorju, se pravi, 

da najamejo ali kupijo prostor, v katerem bodo prebivali, po možnosti ob podpori svoje 

družine, da si samostojno najdejo službo in plačujejo vsa zavarovanja, ki so potrebna. Tisti, ki 

še študirajo, imajo dostop do študentskih stanovanj, zaprosijo lahko za štipendijo ali pa živijo 

od prispevkov svojih staršev.   

V Sloveniji so dokumentirani priseljenci deležni nekaterih enakih pravic kot državljani 

Republike Slovenije, vendar morajo po pravilu biti zaposleni. Na podlagi delovnega 

dovoljenja imajo priseljenci vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo 

(infotujci). Organiziran imajo tečaj slovenskega jezika za priseljence, organizirani so tečaji za 

izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje, zagotovljene so informacije za lažje vključevanje 

v okolje in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (Zaletel, b.d.). 

Tisti priseljenci, ki imajo urejen status, lahko zaprosijo za denarno socialno pomoč, otroški 

dodatek, varstveni dodatek, zdravstvene storitve (Finančne pomoči (b.d.)).  
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 Begunec in prosilec za azil 

Begunec je oseba, ki zbeži iz svoje domovine pred oboroženimi spopadi, preganjanjem ali 

neprijetnostmi, najpogosteje zaradi vojnih, političnih, religioznih ali rasnih razlogov in se 

zaradi strahu in želje po preživetju zateče v neko drugo bolj varnejšo državo (Konvencija o 

statusu beguncev, 1954). 

Begunec ima pravico zaprositi državo, v katero se je zatekel, za azil, ki je zaščita, ki se lahko 

daje tujcem (Konvencija o statusu beguncev, 1954, 2. člen) in pomeni več kot le fizično 

varnost. Begunci naj bi v državi pribežališča prejeli enake pravice in osnovno pomoč kot 

katerikoli drugi tuji državljan, ki zakonito prebiva v državi. To vključuje svobodo izražanja, 

svobodo gibanja in zaščito pred mučenjem. Begunci imajo vse ekonomske in socialne pravice 

kot ostali priseljenci, se pravi imajo prost dostop do zdravstvene oskrbe, izobraževanja in do 

pravice dela oziroma do denarne pomoči. Poleg tega pa jim kot beguncem pripadajo še 

posebne pravice. Te so: pravica do nediskriminacije, svoboda veroizpovedi, pravica do 

osebnih dokumentov in potnih listin, pravica do stalne namestitve oziroma do najnujnejših 

stanovanjskih prostorov, zaščita pred kazenskimi sankcijami zaradi nezakonitega vstopa ali 

navzočnosti v državi pribežališča (Pravice beguncev in iskalcev azila, 2004). Poleg tega pa 

jim država Slovenija pomaga pri vključevanju v novo okolje in druge oblike aktivne politike 

zaposlovanja.  

Begunci v Sloveniji imajo poleg pravic tudi dolžnosti, ki so: spoštovati ustavno ureditev, 

zakone, predpise in druge splošne pravne akte in ukrepe državnih organov Republike 

Slovenije (Zakon o azilu, 2003, 48. člen). 

Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot 

dovoljenje za stalno prebivanje v RS (Zakon o azilu, 2003, 49. člen). 

Poleg statusa begunca v Sloveniji poznamo tudi status subsidiarne zaščite. Subsidiarna zaščita 

se prizna osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca, vendar izkaže 

utemeljene in verodostojne razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo povzročena resna 

škoda, ki zajema smrtno kazen ali usmrtitev, uničenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje 

ali kazen prosilca v izvorni državi ter zaradi resne in individualne grožnje za življenje ali 

svobodo prosilca zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega 

oboroženega spopada (Azil/mednarodna zaščita (b.d.). 

Prosilec za azil je oseba, ki še ni prejela odgovora na podano prošnjo za pridobitev statusa 

begunca. Nanaša se na osebo, ki še čaka na odgovor za zaščito pred preganjanjem ali hudo 

nevarnostjo v matični državi na podlagi svoje rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja 

ali pripadnosti določeni skupini. »Dokler prošnja za azil ni popolnoma preučena, ne sme biti 

razlogov za njegovo vrnitev v državo, iz katere je ušel« (Fortun, 2014, str. 10). 

V Sloveniji lahko prosilec za azil v primeru, da ne izpolnjuje vseh pogojev za pridobitev 

statusa begunca, vseeno zaprosi za subsidiarno zaščito, če obstaja utemeljen razlog oziroma 

prepričanje o tem, da bi ob vrnitvi v državo utrpel hudo škodo, kot je mučenje, nehumano 

ravnanje ali celo smrt. V teh primerih mu država, v katero se je zatekel, lahko zagotovi status 

subsidiarne zaščite in tako pridobi enake pravice kot tisti, ki je bil sprejet v državo kot 

begunec, vendar le za določen čas treh let (Čeligoj, 2010). 

Večina prosilcev za azil, ki iščejo zatočišče v državah srednje Evrope, med katere sodi tudi 

Slovenija, prihaja iz Afganistana, Gruzije, Pakistana, Sirije in Turčije.  
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Medtem ko se prošnja za azil obdeluje in dokler oseba ne dobi končne odločitve o sprejemu, 

je prosilec za azil zakonito v državi, razen če mu kakorkoli ni bilo dovoljeno vstopiti na 

ozemlje. Vendar pa še nima pravnega dovoljenja za prebivanje. 

Osebe, ki zaprosijo za azil v Sloveniji, imajo pravico do prebivanja v RS, dokler postopek ni 

pravnomočno dokončan, pravico imajo do osnovne oskrbe, osnovnega zdravstvenega varstva, 

denarne pomoči, brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic po tem zakonu, 

humanitarne pomoči, osnovnošolskega izobraževanja, opravljanja začasnega ali občasnega 

dela (Zakon o azilu, 2003, 43. člen). 

Prosilci za azil morajo tudi spoštovati zakone in druge predpise RS ter ukrepe državnih 

organov, biti vedno dosegljivi pristojnim organom, odzivati se na vabila pristojnih organov in 

sodelovati ves čas postopka za pridobitev azila, v treh dneh sporočiti vsako spremembo 

svojega naslova pristojnemu organu, spoštovati odredbe pristojnih organov glede omejitve 

gibanja (Zakon o azilu, 2003, 44. člen). 

Prosilci za azil dobijo izkaznico prosilca za mednarodno zaščito in se lahko prosto gibljejo po 

območju Slovenije, vendar morajo za prenočitev zunaj azilnega doma dobiti dovolilnico. Če 

se prosilec, ki je zapustil azilni dom, v treh dneh ne vrne, se njegova prošnja za azil šteje za 

umaknjeno in postopek mednarodne zaščite je umaknjen.  

Prosilce za azil ministrstvo za notranje zadeve nastani v azilnem domu ali v njegovi izpostavi, 

kjer jim zagotovi oskrbo, ki vključuje obleko, hrano in žepnino. Tisti, ki imajo lastna sredstva 

za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, so dolžni sami nositi stroške 

ali sorazmeren del stroškov nastanitve v azilnem domu ali izpostavi oziroma stroške 

prebivanja, če so nastanjeni drugje (Zakon o azilu, 2003, 45. člen). 

 Nedokumentirani (ilegalni) priseljenci  

Termin ilegalni oziroma po novejšem poimenovanju nedokumentirani priseljenci označuje 

skupino ljudi v neki državi, ki pravzaprav ni upravičena do bivanja v državi, v kateri se 

trenutno nahaja. Do tega niso upravičeni, saj niso pridobili dovoljenja za stalno bivanje ali pa 

so prekoračili dovoljen časovni rok bivanja – prekoračili so čas dovoljenega bivanja, ki ga 

nudi turistična ali delovna viza (Godec, 2014), ali pa so to ljudje, ki jim je bila zavrnjena 

prošnja za azil.  

Število nedokumentiranih priseljencev znotraj Evropske unije ni znano. Ne glede na metodo 

ocenjevanja, ki se uporablja, temeljijo številke o nezakonitih priseljencih le na predpostavkah. 

Dejstvo pa je, da so nezakonite priselitve v veliki meri nedoločljive (Pleace, 2002). 

Obseg neregistriranih migracij in nedokumentiranih priseljencev se povečuje. Po nekaterih 

izkušnjah za več kot dvakrat presegajo obseg registriranih priseljencev. Med 

nedokumentiranimi priseljenci je v primerjavi z dokumentiranimi izrazitejši delež slabo 

izobraženih mlajših moških, ki pogosto uporabljajo etnične povezave in etnične vire za selitev 

in preživetje v novem okolju (Godec, 2014; Verlič Christensen, 2002).  

V Republiki Sloveniji je situacija takšna, da samo tisti tujec, ki zakonito vstopi v državo, 

lahko tudi zakonito tukaj prebiva. Če vstopi v državo s ponarejeno ali ukradeno potno listino, 

če organom mejne kontrole navede lažne podatke ali se le-tem celo izogne, če prekorači 

začasno dovoljenje za bivanje ali biva v državi kljub temu da so mu zavrnili prošnjo za azil, 
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ali pa če je nekdo žrtev trgovine z ljudmi, takrat govorimo o nedovoljenem oziroma ilegalnem 

bivanju v Republiki Sloveniji (Zakon o tujcih, 2014, 11. člen). 

Nedokumentirani priseljenci v Sloveniji nimajo zakonske pravice do stanovanja in socialne 

podpore, ki jo država namenja najrevnejšim prebivalcem, zato lahko pričakujemo, da je 

njihov položaj na stanovanjskem trgu bolj negotov kot za druge priseljence. Zakonodaja v 

vseh državah Evrope izključuje nedokumentirane priseljence iz sektorja socialnih stanovanj. 

Zato so na nek način prisiljeni, da se znajdejo na neformalnem oziroma na stanovanjskem 

črnem trgu ali pa po možnosti dobijo stanovanje, ki jim ga zagotovi delodajalec, družina ali 

prijatelji, lahko si najdejo sobo v nizkopražnih hostlih ali pa spijo kar pod milim nebom, kar 

je že dobra popotnica v vidno brezdomstvo.  

Če pa bi si želeli takšni ljudje poiskati začasno streho nad glavo v zavetišču za brezdomce ali 

se samo okrepčati s hrano ter se umiti, jim je v nekaterih evropskih državah tak dostop do 

osnovnih storitev tudi zavrnjen. V večini evropskih držav je vlada zaposlila dodatne policijske 

kontrole, ki pri delodajalcih preverjajo nezakonite zaposlitve ilegalnih priseljencev. Mnogi 

delodajalci si tako ne upajo najeti takšnih ljudi, saj so v nasprotnem primeru lahko denarno 

kaznovani.  

Države tako še bolj prispevajo k povečevanju problematike brezdomstva na splošno in med 

priseljenci. 

V Sloveniji je situacija drugačna, saj imajo osebe z izkušnjo brezdomstva ne glede na to, da 

nimajo urejenega statusa, vseeno odprta vrata do vseh osnovnih brezdomnih storitev, ki so na 

voljo. Osebam brez dokumentov je tako na voljo tudi brezplačna zdravstvena pomoč, t. i. 

ordinacija pro-bono, ki deluje v Ljubljani in Mariboru. V sklopu ambulante pa so jim na voljo 

tudi razne posvetovalnice, ki takšnim osebam pomagajo lajšati tegobe. 

Nedokumentirano priseljevanje je precej slabo razumljen pojav in stanovanjske okoliščine 

nezakonitih priseljencev še niso bile predmet podrobnejših raziskav. 

Število nedokumentiranih (ilegalnih) migrantov, ki jih je identificiral Frontex na zunanjih 

mejah Evropske unije, je leta 2014 znašalo 283.538 (Anžur, 2015; Annual Risk Analysis 

2015, 2015). V Sloveniji pa so od začetka leta 2016 do konca meseca maja obravnavali 623 

ilegalnih oseb, ki so se nahajale v Sloveniji nedovoljeno (Dokumenti za prehod meje, b.d.). 
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13 RANLJIVOST RAZLIČNIH SKUPIN PRISELJENCEV ZA 

BREZDOMSTVO  

Biti brezdomec je težko. Obstaja precej razlogov, zakaj se priseljenci niso zmožni polno 

vključiti v družbo nove države gostiteljice. Nedvomno je ključni faktor, ki vpliva na ranljivost 

za pojav brezdomstva med priseljenci, povezan prav z njihovim pravnim statusom, ki jim 

glede na državo, v kateri se nahajajo, zagotavlja določene pravice in omejitve. Vsaka od držav 

namreč nameni točno določene ukrepe točno določenemu profilu prebivalstva. Ranljivost 

priseljencev za brezdomstvo pa je poleg pravnega statusa odvisna tudi od osebnih lastnosti 

oseb, ki se selijo v državo, in njihovih materialnih virov, kot tudi od režimov dobrega počutja 

in politike priseljevanja, ki vladajo v državah gostiteljicah (Edgar idr., 2004). 

Osrednji vidik priseljencev je pravica do vstopa v državo oziroma ko enkrat pridobijo to 

pravico, je to pravica do stalnega ali začasnega obstoja v tej državi (Anthias, 2000). Temu 

sledi, da država gostiteljica tem priseljencem glede na njihov status zagotovi kakovostno 

vključitev v družbo, ki se kaže v odprtem dostopanju do stanovanj v zasebnem ali javnem 

sektorju, pravico do socialne zaščite, ki se kaže v prejemku denarne socialne pomoči, pravico 

do dostopanja do zdravstvene oskrbe in pravico do zaposlitve. Če vsega tega priseljenci niso 

deležni, so toliko bolj dovzetni za ranljivost, ta pa vodi v brezdomstvo.  

Lahko rečemo, da je različen pravni status brezdomcev lahko tudi ovira pri dostopanju do 

različnih storitev, ki so jim namenjene. 

Kot smo že omenili, kategoriziramo ljudi po sistemu FEANTSE na tri skupine priseljencev: 

dokumentirani priseljenci, begunci in prosilci za azil ter nedokumentirani (ilegalni) 

priseljenci. Vključevanje različnih skupin priseljencev v družbo je precejšen izziv za državo, 

v kateri se nahajajo. Nekateri od njih so deležni večje, drugi pa sploh nobene podpore ob 

prihodu. Njihovo odbijanje stran od družbe in pravic jih naredi še ranljivejše. 

Priseljenci, ki nimajo dostopa do podpore, so bolj ranljivi za brezdomstvo, še posebno če si ne 

najdejo dela takoj ob vstopu v državo ali če delo v državi gostiteljici izgubijo, s tem pa 

izgubijo lokalno socialno podporo ali pa zaradi omejenega znanja jezika, kulture in zakonov 

države, v kateri se nahajajo, ne morejo normalno funkcionirati v družbi (Spencer idr., 2007). 

Ljudem, ki končno dobijo dovoljenje za vstop in bivanje v Sloveniji, največ težav povzroča 

iskanje nastanitve in zaposlitve. Sezonskim oziroma začasnim delavcem je navadno 

zagotovljeno prenočišče za čas dela v državi za nek minimalni znesek. Stanovanjski pogoji so 

odvisni od delodajalca. To so lahko dobro urejena bivališča ali pa delojemalci nastanijo svoje 

delavce v slabe, prepolne, človeka ne vredne pogoje ter jim po možnosti za življenje v t. i. 

podrtijah zaračunavajo še drago najemnino. Čeprav dobijo nek znesek, v smislu plačila za 

delo, jim je še vedno težko plačevati stanovanjsko najemnino. 

Na splošno se zdi, da so priseljenci z urejenimi dokumenti in urejenim dovoljenjem za bivanje 

v državi iz najrazličnejših razlogov potisnjeni iz določenih poklicev, visokih položajev in 

perspektivnih funkcij. To potiskanje na dno pa jih vodi k obžalovanju, da so sploh prišli v 

novo državo. Vse velike metropole sprejemajo priseljence v svoje vrste z namenom, da bi ti 

opravljali najbolj nizkotna dela. So nepogrešljiva delovna sila, vendar jih slabe razmere v 

novi državi pehajo na rob preživetja (Resman, 2003). 

Priseljenci, katerim je podeljen status stalnega rezidenta v državi gostiteljici, navadno s seboj 

pripeljejo tudi svojo družino, ki ima tudi pravico bivati v novi državi, dobi pa tudi vse 
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pravice, ki pripadajo stalnim rezidentom. V primeru, da se partnerja ločita, je partnerica po 

navadi tista, ki pristane v precej nezavidljivem položaju. Z ločitvijo ji je odvzet pravni status, 

z njim pa so ji odvzete vse tiste pravice, ki jih imajo rezidenti države, v kateri se nahaja, tako 

postane ena izmed nedokumentiranih priseljencev. Takšne ženske priseljenke so še bolj 

dovzetne za brezdomstvo, saj nimajo bližnjih, h katerim bi se lahko zatekle po moralno in 

čustveno podporo, niti prostora, kamor bi se lahko fizično zatekle. V primeru, da v družini 

vlada nasilje, se lahko le-te zatečejo v varne hiše ali materinske domove, vendar tam lahko 

bivajo le določen čas. To je zaenkrat v Sloveniji tudi edina dobra varianta, ki ženskam 

zagotavlja takojšnjo pomoč.  

V evidencah mnogih evropskih držav se pojavljajo podatki o naraščajočem pojavu zatekanja 

žensk v ženska zavetišča oziroma varne hiše (Edgar idr., 2004). 

Položaj nedokumentiranih žensk, ki bežijo pred nasilnim partnerjem, je še posebej 

zaskrbljujoč, saj če se jim zavrne dostop do zasilnih ženskih zavetišč, varnih hiš za ženske ali 

ko jim preteče dovoljenje za bivanje, so ponovno postavljene pred izbiro – se vrniti k zlorabi 

ali pa poiskati zavetje kar na ulici, kjer tvegajo, da bodo deležne nadaljnjega nasilja. V 

najslabšem primeru so prisiljene v prostitucijo le zato, da bi preživele.  

Poleg žensk, ki jim je bil odvzet status rezidenta, se lahko v ranljivi situaciji priseljencev 

znajdejo tudi begunci, ki so pod subsidiarno zaščito in prosilci za azil.  

Begunci so v Sloveniji deležni posebnih pravic. Večja težava nastopi pri tistih, ki jim je bila 

podeljena subsidiarna zaščita. Zaradi krajše veljavnosti njihovega dovoljenja za bivanje in 

zaradi omejenega dostopa do storitev jim z lahkoto grozi brezdomstvo, kar velja tudi za tiste, 

ki prihajajo iz držav, kjer nemiri trajajo že dalj časa (Mehinović, 2015). 

Čeprav se pravice za azil razlikujejo med državami članicami, je splošno sprejeto, da medtem 

ko se njihove prošnje za azil obdelujejo, so te osebe legalno v državi, vendar imajo omejene 

pravice. V takšnih primerih, ko pride do omejitve pravic priseljencev do raznih storitev, to 

lahko vodi v brezdomstvo. Zelo ranljivi prosilci za azil se morajo obrniti na razne nevladne 

organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomsko populacijo, da dobijo vsaj nekajdnevno zavetje, 

potrebno hrano in higieno. Običajno, vsaj tako je v Sloveniji, pa so ti prosilci za azil 

nastanjeni v azilnem domu ali na zasebnem naslovu, deležni so tudi osnovne oskrbe. 

Drugačen primer pa je z zavrnjenimi prosilci za azil, ki pristanejo na cesti brez vsakršnih 

pravic, ti se po navadi skrivajo po ulicah, saj ne želijo biti prepeljani nazaj v državo njihovega 

izvora. Ti postanejo t. i. nedokumentirani priseljenci, katerih dostop do javno financiranih 

organizacij za brezdomce jim je v nekaterih evropskih državah popolnoma zavrnjen, v 

nekaterih drugih, med katere spada tudi Slovenija, pa sploh ne preverjajo njihovega statusa. 

Vendar pa je v nekaterih državah pomanjkanje sredstev velik pritisk na organizacije, ki se 

ukvarjajo z brezdomsko populacijo, tako nekatere organizacije po Evropi zagotovijo podporo 

le brezdomcem z državljanstvom države, v kateri so.  

V Sloveniji razne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko, ne 

preverjajo statusov brezdomcev. Pomoč, ki jo nudijo, je namenjena vsem, ki jo potrebujejo, 

vendar je omejena.  

Nezakoniti priseljenci nimajo v novi državi nobenih pravic, katerih so deležni ostali 

priseljenci. Pogosto so ti ljudje prisiljeni živeti kot nomadi, se pravi kar na cesti, vsak dan 

drugje. Če imajo srečo in so pravi čas na pravem mestu, lahko prenočijo v bivalnih 

kontejnerjih, ki jih nudijo organizacije, ena takšnih je Zavetišče na Poljanski cesti v Ljubljani. 
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Onemogočen jim je dostop do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in pravnega varstva, zlasti 

so izkoriščani na delovnem mestu, če le-tega imajo, in na črnem trgu stanovanj. Velika 

verjetnost je, da če sploh najdejo namestitev na črnem trgu, je ta namestitev v tako slabem 

stanju, da je v njej nezmožno normalno živeti, za najemnino pa morajo plačevati bistveno več 

kot bi za neko bolj spodobno in človeku vredno prebivališče.  

Nekateri lastniki stanovanj namenoma izkoriščajo položaj tistih migrantov, ki so brez 

dokumentov. Oddajo jim slaba, prenatrpana in podstandardna stanovanja. Te slabe razmere 

imajo neposredno posledico na njihove pravice, kot je pravica do zdravja, ki pogosto vodi v 

kronične bolezni. Ob pojavu bolezni pa se lahko obrnejo le na zdravstveno pomoč pro-bono. 

Posledica tega izkoriščanja z vseh strani je, da se ne morejo pritožiti nobenemu državnemu 

organu in zahtevati pravice in dostojanstva. Prav tega se delodajalci in lastniki stanovanj 

dobro zavedajo. Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v poročilu o temeljnih pravicah 

nezakonitih migrantov pravi, da se priseljenci znajdejo v položaju pravne negotovosti, ne 

dobijo uradnega statusa in nimajo dostopa do osnovnih pravic (The Conditions of Homeless 

Migrants in Europe: Confernce This Week in Barcelona, 2012). Pojavljajo se tudi fizični 

napadi na priseljence, katerih cilj je, da jih izženejo iz določene soseščine, s čimer se krepi ali 

ustvarja socialna izključenost. 

Tako lahko vidimo, da so nedokumentirani priseljenci podvrženi neizogibnemu izkoriščanju s 

strani delodajalcev, najemnikov in tudi s strani svojih rojakov, za katere sprva menijo, da jim 

bodo priskočili na pomoč. 

Narava migracijskega procesa že sama po sebi ustvari ranljivost za brezdomstvo. Selitev v 

drugo državo ni enostaven proces. Povezan je s stresom in negotovostjo. Ravno zaradi tega 

imajo vsi brezdomni priseljenci nekatere posebne potrebe, ki jih domači brezdomci nimajo. 

Kot priseljenci od drugod potrebujejo v novi državi posebna administrativna navodila, 

jezikovne storitve, pravno pomoč, posebne storitve za zaposlovanje, pomoč v duševnem 

zdravju. Vsa ta dodatna podpora zahteva poseben vir financiranja in vključevanje še drugih 

pomembnih področij pri preprečevanju brezdomstva in pomanjkanja med priseljenci 

(Homelessness Amongst Immigrants in The Eu – A Homeless Service Providers´ Perspective, 

2013). Tega pa niti v Sloveniji niti v kateri drugi evropski državi ni zaslediti. Tako se morajo 

posamezniki znajti po svoje, kakor vedo in znajo. 
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II EMPIRIČNI DEL  

14 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

V empiričnem delu želim s pomočjo kvalitativne raziskave dobiti globlji vpogled v življenje 

brezdomnih priseljencev z različnim pravnim statusom. Urejen pravni status daje 

priseljencem pravico do boljšega življenja v državi gostiteljici. Nikjer v Evropi ne morejo 

ljudje, ki nimajo urejenega statusa priseljenca, zakonito dostopati do stanovanjskega sektorja 

in si pridobiti pravice do socialnih prejemkov, s katerimi bi lahko dostopali do najemnih 

stanovanj in trga dela. Priseljenci z neurejenim statusom ne morejo pričakovati pomoči s 

strani države, prepuščeni so sami sebi. S svojo raziskavo želim odpreti problem 

zapostavljenosti te ranljive skupine v Sloveniji, ki je najbolj dovzetna za socialno 

izključenost. 

14.1 CILJI RAZISKAVE  

Cilj raziskave je globlje spoznati situacijo brezdomnih priseljencev v Sloveniji, jasno 

poudariti razlike med različnimi skupinami brezdomnih priseljencev glede na evropsko 

tipologijo brezdomstva in stanovanjske izključenosti, ki jo je podala FEANTSA, ter 

pravicami in omejitvami, ki so jih ti brezdomci deležni glede na njihov pravni status. 

Raziskati želim, ali v Sloveniji obstajajo sprejete strategije za zmanjševanje brezdomstva s 

strani države, in ugotoviti, ali jih država sploh izvaja.  

14.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

R1: Kateri so razlogi za selitev v Slovenijo pri skupini brezdomcev, ki je vključena v 

raziskavo? 

R2: Katere razlike se pojavljajo na deklarativni ravni in na konkretni ravni med brezdomnimi 

priseljenci z različnim pravnim statusom z vidika pravic in omejitev? 

R3: Katerih vrst podpore so deležne osebe s strani države Slovenije in s strani nevladnih 

organizacij? 

R4: Kako sogovorniki uresničujejo svoje pravice na različnih področjih življenja, kot so 

politika zaposlovanja, stanovanjska politika, zdravstvena politika, politika socialnega varstva? 

14.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo. 

Kvalitativni raziskovalni pristop daje poudarek na »proučevanje subjektivnih doživetij 

posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri 

čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo« 

(Vogrinc, 2008, str. 14). Kvalitativni raziskovalni pristop je namenjen proučevanju problemov 

manjšega obsega, teži pa k celostni in poglobljeni obravnavi pojavov v čim bolj naravnih 

razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin (Vogrinc, 2008). 

14.3.1 Vzorec 

Nabor oseb je bil izbran namensko, saj sem osebe k sodelovanju povabila z določenim 

namenom. Pri izbiri vzorca sem stremela k temu, da bi imela kar se da raznoliko skupino 

brezdomnih priseljencev z različnim pravnim statusom. Moj namen je bil vključiti vsaj tri 
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polnoletne moške z izkušnjo brezdomstva in vsaj dve polnoletni ženski, prav tako z izkušnjo 

brezdomstva, vendar sem se zaradi okoliščin in težav pri iskanju ženskih predstavnic morala 

odločiti, da bom namesto dveh žensk vključila le eno. Tako sem k sodelovanju povabila štiri 

moške in eno žensko, ki izvorno prihajajo iz različnih okolij in spadajo v različne kategorije 

brezdomstva po kategorizaciji FEANTSE. 

Tabela 3: Opis pomembnih značilnosti vzorca 

Ime Ima 

stalno/za

časno 

bivališče 

v 

Sloveniji  

Država 

izvora 

Opredelit

ev po 

narodnost

i in 

državljans

tvu 

Ima/nima 

slovenske

ga 

državljan

stva 

Skupina 

brezdomstva 

in 

stanovanjske 

izključenosti 

(po 

FEANTSI) 

Pravni status 

po FEANTSI 

Dominik Niti 

stalno 

niti 

začasno 

Češka 

(EU) 

Čeh – 

češko 

Ne Oseba brez 

stanovanja 

Nedokumentira

n priseljenec 

Budimir Niti 

stalno 

niti 

začasno 

Črna 

gora  

Črnogorec, 

apatrid 

Ne Oseba brez 

strehe nad 

glavo – 

zavetišče le 

čez noč 

Apatrid, 

nedokumentiran 

priseljenec 

Boris Niti 

stalno 

niti 

začasno 

Maked

onija 

(EU) 

Makedone

c – 

makedons

ko, srbsko, 

slovaško 

Ne Oseba z 

negotovo 

namestitvijo 

Dokumentiran 

priseljenec 

Besima Stalno Bosna 

in 

Herceg

ovina 

Bosanka – 

bosansko, 

slovensko 

Da Oseba z 

negotovo 

namestitvijo 

Dokumentirana 

priseljenka 

Željko Začasno Bosna 

in 

Herceg

ovina  

Bosanec – 

hrvaško 

Ne Oseba brez 

strehe nad 

glavo  

Dokumentiran 

priseljenec 

 

14.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Raziskava temelji na kvalitativni analizi petih zgodb brezdomnih priseljencev. Za zbiranje 

podatkov sem izbrala kvalitativno metodo. V upanju, da bi pridobila čim več informacij, sem 

kot instrument raziskovanja uporabila delno strukturirane intervjuje. Fokus pogovorov je bil 

usmerjen na doživljanje sebe kot priseljenca v državi gostiteljici in na potek njihovega 

vključevanja v družbo z vidika njihovega pravnega statusa in pravic ter omejitev, ki temu 

sledijo. 

Stremela sem k temu, da nisem postavljala veliko vprašanj zaprtega tipa, ampak sem 

poskušala predvsem slediti zgodbi intervjuvanca. Ob samem začetku sem jim tudi povedala, 

kaj me pravzaprav zanima oziroma kaj bi rada izvedela od njih ter zakaj želim narediti z njimi 

intervju. Ob privolitvi sodelujočih sem pogovore snemala z diktafonom in jih potem brez 
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cenzure dobesedno prepisala s pomočjo programa za transkripcijo (Express Scribe 

Transcription Software Pro). Z vsakim sogovornikom sem se pogovarjala individualno. 

Intervjuje sem opravila v prostorih Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote v 

Ljubljani. Ciljna populacija raziskave se namreč redno nahaja tam. Vsak intervju je trajal vsaj 

pol ure. Intervjuje sem opravila v mesecu avgustu in septembru. 

14.5 POSTOPEK KVALITATIVNE OBDELAVE PODATKOV  

Podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, katere osrednji proces je kodiranje. 

Uporabila sem kombinacijo deduktivnega in induktivnega pristopa. 

Vseh pet intervjujev sem snemala z diktafonom in jih dobesedno, v izvornem jeziku 

govorcev, prepisala s pomočjo programa za transkripcijo (Express Scribe Transcription 

Software Pro). Nato sem vsak prepisan intervju nekajkrat prebrala, da sem dobila celotno 

sliko o vsakem pogovoru posebej. Sledilo je podčrtavanje vsebinsko pomembnih delov 

vsakega intervjuja glede na raziskovalna vprašanja. Nato sem iz teh delov oblikovala kode, ki 

v eni besedi ali v kratkem stavku izluščijo bistvo odgovorov intervjuvancev. Kode so mi 

pomagale združevati besedilo iz posameznih intervjujev v nove vsebinske sklope. Vsak od teh 

sklopov odraža vsebino, ki se je pokazala tekom intervjuja in se mi zdi pomembna za 

obravnavo. Iz kod sem oblikovala naslednje vsebinske sklope: 

 razlogi za prihod v Slovenijo; 

 razlike, ki se pojavljajo na deklarativni in konkretni ravni priseljencev z različnim 

pravnim statusom; 

 vrste podpor, ki so jih deležni s strani države in s strani nevladnih organizacij; 

 uresničevanje pravic na različnih področjih življenja; 

 izkušnja izbrisa. 
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15 KRATKA PREDSTAVITEV INTERVJUJEV 

15.1 INTERVJU Z DOMINIKOM 

Dominik je priseljenec s Češke. Star je 36 let, nima urejenih dokumentov, je državljan 

Evropske unije. Veliko je potoval po Evropi. Med pogovorom omeni, da je izkusil 

brezdomstvo v Franciji, Italiji in na Češkem. V Slovenijo je prišel iz Italije pred 10 leti čisto 

po naključju. Slovenije od prej ni poznal. Želel si je urediti dokumente na češki ambasadi, 

vendar mu ni uspelo. Kasneje doda, da je bil verjetni razlog, da je prišel do Slovenije, tudi ta, 

da bi prišel do boljše droge. Sam je namreč zasvojenec z drogo. Ko je prišel v Slovenijo, je na 

začetku spal kar v parkih ali po raznih bazah, kjer se zadržujejo zasvojenci in brezdomci.  

V Sloveniji trenutno prebiva brez osebnega dokumenta, niti nima urejene evropske kartice 

zdravstvenega zavarovanja. Ravno zaradi tega ne more koristiti vseh ugodnosti, ki so na voljo 

vsem državljanom Evropske unije. 

Pomoč koristi pri raznih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko. 

Sodeluje s časopisom Kralji ulice – je prodajalec časopisa, tako zasluži nekaj denarja. Na 

splošno pohvali sistem in urejenost ter pripravljenost organizacij, ki nudijo pomoč takšnim, 

kot je on. Koristi vse možne oblike pomoči, ki jih nudijo. Pravi, da je v Sloveniji vse veliko 

bolj organizirano kot pa v njegovi domovini ter v ostalih državah, kjer se je že zadrževal pred 

leti. S strani države Slovenije ne more dobiti nikakršne pomoči, saj bi si moral prej urediti 

dokumente, prijaviti vsaj začasno prebivališče v Sloveniji, šele kasneje bi lahko koristil 

kakšne ugodnosti, ki mu pripadajo.  

Prej je nekaj let spal kar na cesti. Kasneje je oddal prošnjo v eno od ljubljanskih zavetišč. 

Prošnja je bila odobrena, tako da je sedaj nastanjen tam.  

Pravi, da je njegov največji problem zasvojenost. Zaradi tega ne more na Češko, kjer bi si 

lahko uredil dokumente.  

Njegova želja za v prihodnje je preživetje. 

15.2 INTERVJU Z BUDIMIRJEM 

Budimir se je priselil v Slovenijo v času skupne države Jugoslavije. Star je bil 21 let. V 

Slovenijo je prišel zaradi boljših razmer in višjega standarda, kot je bil v njegovi domovini 

Črni gori. Takoj ob prihodu v novo državo je že dobil zaposlitev. Precej let je delal za različna 

slovenska državna podjetja. Bil pa je tudi samozaposlen, kot voznik taksija. 

V času osamosvajanja države Slovenije je imel precej težav s slovensko oblastjo. Sumničili so 

ga, da sodeluje s srbsko tajno službo. Odpeljan je bil k sodniku za prekrške, kjer so mu 

dodelili izgon iz države, saj je ilegalno prestopil državno mejo. Vzeli so mu potni list, 

vozniško dovoljenje. Od takrat dalje nima nikakršnih dokumentov, s katerimi bi lahko 

dokazoval svoj obstoj. 

Kot vsi drugi je leta 2006 kot izbrisan državljan imel možnost, da zaprosi državo, da mu 

podeli slovensko državljanstvo, vendar so njegovo prošnjo zavračali. Šel je v Črno goro, se 

tam odpovedal svojemu črnogorskemu državljanstvu, da bi potlej le lahko dobil slovensko, 

vendar ni imel te sreče. Ostal je brez obeh. 
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Sedaj živi v Sloveniji kot brezdomec. Nima dokumentov in nobenih prihodkov. Nikamor se 

ne more prijaviti niti začasno. Pravno gledano sploh ne obstaja. Pomoč dobi le pri nevladnih 

organizacijah, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko, za državne službe ne obstaja. V 

enem od ljubljanskih zavetišč prenočuje, prehranjuje se pri različnih nevladnih organizacijah, 

tam dobi tudi oblačila, obutev in lahko poskrbi za svojo osebno higieno. V Sloveniji nima 

nobenih pravic, za brezplačno zdravniško pomoč še ni slišal.  

Pravi, da se ne obremenjuje preveč s svojim nezavidljivim položajem. 

Trenutno svoje moči usmerja v to, da bi si pridobil nek pravni legalni status, ki bi mu 

zagotovil vsaj osnovne človekove pravice.  

15.3 INTERVJU Z BORISOM 

Boris je prišel iz Makedonije. V Sloveniji je že 18 let. V domovini ima družino, ki jo mora 

preživljati. To je bil tudi razlog, da je prišel v Slovenijo. Pravi, da je tukaj višji standard in da 

so slovenski delodajalci bolj pošteni kot Albanci in Makedonci, ki so ga že opeharili pri 

plačilu.  

Delal je za slovenska gradbena podjetja, kot je Primorje, in tudi sedaj išče delo na gradbišču. 

Po izobrazbi je strojnik z ogromno izkušnjami. 

Pravi, da ne potrebuje slovenskega državljanstva, saj ima kar tri druga, evropska. Je evropski 

državljan z evropskimi pravicami in dolžnostmi.  

Prebiva pri prijatelju. Trenutno ni zavarovan, saj nima zaposlitve. Kadar potrebuje pomoč, se 

obrne na organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko. Zahaja v prostore Kraljev 

ulice in Vincencijeve zveze dobrote. Pri obeh organizacijah dobi hrano, tam pa tudi poskrbi za 

osebno higieno. Lahko dobi tudi nova oblačila.  

Njegov glavni načrt je dobiti zaposlitev v Sloveniji, pri slovenskem delodajalcu in ostati tukaj 

do upokojitve, potem pa se vrniti k družini v svojo domovino.  

15.4 INTERVJU Z BESIMO 

Besima je Bosanka, ki v Sloveniji prebiva že 43 let. V Slovenijo je prišla zaradi zaposlitve, ki 

jo je dobila takoj, in sicer kot pomočnica v kuhinji kliničnega centra v Ljubljani. Pri 

vključevanju v povsem novo okolje je imela srečo, saj ji je pomagala snaha, ki je že prej 

delala v Sloveniji.  

Pri osamosvajanju Slovenije si je pridobila slovensko državljanstvo, tako da ima danes 

popolnoma enake pravice kot Slovenci, rojeni v državi. Večino let je delala polovični delovni 

čas, zaradi tega ima danes tudi nižjo pokojnino. Živi pri prijateljici, saj si svojega lastniškega 

stanovanja ne more privoščiti. Obiskuje Vincencijevo zvezo dobrote, tja hodi na večerje. 

Mesečno dobiva tudi paket pomoči. Nekajkrat je bila operirana, stroške operacije pa 

predvidevam, da je krila zdravstvena organizacija.  

Ni ji žal, da je prišla v Slovenijo. Ima svoj denar od pokojnine in to ji čisto zadostuje.  
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15.5 INTERVJU Z ŽELJKOM 

Žejko je brezdomec, ki je v Slovenijo prišel iz Bosne pred 37 leti. V Slovenijo je prišel zaradi 

službe. Dobil jo je takoj. Delal je v Litostroju in podjetju Tiki, dokler nista šli obe v stečaj ali 

pa se je proizvodnja preselila na Balkan. Odškodnine ni dobil. Bil je tudi natakar. Trdi, da je 

že eno leto prijavljen na zavodu za zaposlovanje. V Sloveniji ima prijavljeno začasno 

prebivališče na naslovu Kraljev ulice. Nima slovenskega državljanstva, saj ga kljub temu da 

je zanj zaprosil kar šestkrat, ni dobil. Ima pa hrvaško državljanstvo, tako da ima vse pravice in 

dolžnosti kot vsi evropski državljani. Čeprav je hrvaški državljan, ne more najti zaposlitve. 

Zdravstveno pomoč lahko koristi le pri ambulanti pro-bono v Ljubljani.  

V Sloveniji prebiva z začasno delovno vizo, ki jo mora podaljševati na pet let. Želi si še 

delati, vendar v Sloveniji ne dobi zaposlitve. Razloga za to ne pozna, saj ima vendar kot oseba 

s hrvaškim državljanstvom enake pravice kot Slovenci.  

V načrtu ima selitev in delo v Avstrijo. Z denarjem, ki bi ga tam prislužil, bi si kupil 

stanovanje, kot ideja pa se mu tudi pojavlja selitev k bratu v Združene države Amerike. 
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16 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

16.1 RAZLOGI ZA SELITEV 

DOMINIK je prvič prišel v Slovenijo pred desetimi leti. Slovenije od prej ni poznal, tukaj se 

je znašel čisto po naključju, ko je prišel iz Italije, kjer je pobiral jabolka, da je zaslužil nekaj 

denarja, predvidevam, da za nakup droge. Kasneje v pogovoru namreč pove, da je odvisnik. 

Ko je zapustil svojo rodno Češko, se je podal na potovanje po evropskih državah. Nazadnje 

pa je prispel v nepoznano državo Slovenijo in to z namenom, da bi si, predvidevam, na češki 

ambasadi uredil dokumente: »Nisem, nisem poznal Slovenijo. Prišel sem na obalo iz Italije, 

Kopre, Izola, potem sem šel gor do Ljubljane. Sem hotel neki dokumenti si uredit, pa sploh 

nisem uredil nobenih dokumentov, kle sem ostal na cesti.« Iz pogovora je razbrati, da je 

Dominik že prej bil v različnih evropskih državah in tudi tam živel kar na cesti, kot 

brezdomec. 

Po določenem času, ki ga je preživel v Sloveniji kot brezdomec, se je zopet vrnil na Češko za 

določen čas in se kasneje, leta 2014, ponovno vrnil v Slovenijo. Pravi, da je eden od razlogov 

ta, da mu je bilo življenje tukaj všeč, ker je za brezdomce mnogo bolje poskrbljeno kot na 

Češkem: »Ker mi je bilo življenje na cesti tukaj všeč. Kle se lažje živi. Tut znam govorit, ne 

znam tolk dobro. Zastopim ljudi.« Že v svojem prvem postanku v Sloveniji je začel prodajati 

revijo Kralji ulice. Bil je zraven takoj, ko so jo začeli izdajati. Sodelovanje z njimi mu je bilo 

precej všeč, takoj se je še sam lotil časopisne prodaje po ulicah, ki jo opravlja še danes. 

Pove, da je odvisen od droge in da je še eden od razlogov, zakaj je sploh prišel nazaj v 

Slovenijo, tudi ta, da bi prišel do boljšega heroina: »Jaz sem na Češkem fural 10 let 

metamfetamin, nato sem pristal na heroino. To je bila tut mogoča ena pot kle na jug iskat 

bolši heroin.«  

BUDIMIR se je preselil v Slovenijo iz Črne gore pri svojih 21 letih. Slovenija je bila takrat še 

v skupni državi Jugoslaviji. Kot pravi sam, je »Slovenija veljala kao za najrazvitejši del 

Jugoslavije, kao bratski narod, kojim je dobro živjet in sve to, koji so kulturni ljudi, dobri i 

svje to. Sam mlad kao 21 godina dolazil v Slovenijo, meni so moji … govorli, blagor tebi. Tam 

je kulturen narod, tam živijo dobro. Pa bilo je toga nešto. Bilo je tega dosta, vse do razpada 

Jugoslavije«. 

Slovenija ga je pritegnila zaradi svoje ekonomske oziroma vse splošne razvitosti. Ljudje so se 

v tistem času priseljevali v državo zaradi precej boljših pogojev za življenje in delo, kot so 

bili pogoji v njihovih domovinah: »To je bila velika zemlja, imela je perspektivo. Jugoslavija. 

V Sloveniji je bil jači standard nego sada. Vse je prej radilo, lokala je bilo polno …« 

Tu govorimo v večini o Jugoslovanih, ki so se priseljevali v t. i. »najbolj razvito državo. 

Takoj sem dobio posao«. Budimir je takoj ob selitvi v Republiko Slovenijo hitro dobil tudi 

zaposlitev in bil zaposlen vse do nastanka samostojne države Slovenije, ki mu ni želela 

podeliti slovenskega državljanstva, čeprav je zanj zaprosil.  

BORISOV razlog, da je prišel v Slovenijo, je bila ekonomska kriza v državi Makedoniji, iz 

katere izvira. V tujino je odšel s trebuhom za kruhom, da bi zaslužil denar za preživetje svoje 

družine: »Pri nas v Makedoniji malo krize za posel, preveč nižji standard nekdje u evroma. 

150 eur na mesec, to je preveč malo za eno familijo sa otrocima.« 
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Slovenske delodajalce vidi kot bolj poštene kakor tiste iz svoje domovine. Ravno takega 

slovenskega delodajalca si želi imeti tudi sam, zaradi tega je prišel v Slovenijo: »Veš kaj, 

Slovenija je malo lakše za posel, a za pravi posel je potrebno najti pravega gazda, to oni naši 

Makedonci, Albanci so prevaranti, oni kažejo, da pridejo, da delaš, dajo ti neko malo 

akontacijo, neko malo pare … mesec, dva, tri ti ne plačajo in grejo. Drugače je zemlja v 

Sloveniji.«  

BESIMA se je v Slovenijo preselila iz Bosne in Hercegovine zaradi zaposlitve. V Slovenijo je 

prišla pri svojih 20 letih: »Prišla sem zaradi službe in sem začela delati 73. leta.« Pravi, da pri 

iskanju zaposlitve ni imela večjih težav, ker ji je pri tem pomagala prijateljica: »Ni trebalo 

dvakrat prašat, kolegica mi je moja doma delala, pa je rekla, da me bo pri seb zaposlila. I 

tako je bilo.« Poleg prijateljice omeni tudi svojo snaho, za katero pravi, da je že prej delala v 

Sloveniji in da ji je bilo zaradi tega tudi lažje začeti novo življenje v povsem tuji državi: »Ja, 

jaz sem imela snaho, ki je prej tu radila, pa je bilo lažje, skupaj smo prišli in moj šef je 

zaposlil njoj v triglavskoj tako pripravla meso.« 

Omeni tudi, da je bila zaročena z nekim nepoznanim moškim, ki je delal v Mariboru. Verjetno 

bi lahko tukaj šlo za dogovorjeno poroko in je bil tudi ta eden od razlogov, da se je preselila v 

Slovenijo: »Poročit se nisem hotela, ker sem imela enga zaročnika, ki je delal v Mariboru in 

smo bili zmenjeni, da si kle najdemo v Ljubljani in da kle skupaj živimo. A kad sem jaz išla 

domu, on se je poročil z drugo. Lih enih 7 mescev sem delala. Sam tok, da sem verjela 

človeku, nisem ga niti vidla. Nisem ga hotela videti.« 

ŽELJKO se je v Slovenijo priselil iz Bosne. Tukaj je že 37 let. Razlog njegove selitve je bilo 

iskanje zaposlitve. Delal je v Litostroju in v Tikiju do propada tovarn. Nekaj časa je bil tudi 

natakar na Soriški planini. Pravi, da z denarjem potem ni imel več težav, bilo ga je dovolj: 

»Služba … takoj sem dobil v Litostroju, takoj sem dobil, kot navadni čistilec, pol sem končal 

izredno za dizeličarja, pa še dodatno gostinsko, kao pomožni kelnar. Eno vreme sem delal kot 

dizeličar in potem ko se je prikazala priložnost, kelnar kot Soriški planini . Takrat je bilo 

denarja kot blata.« 

Štirje vprašani so se priselili v Slovenijo iz južne in vzhodne Evrope, in sicer iz Bosne, 

Makedonije in Črne gore. V teh državah je življenjski standard namreč slabši kot v srednji 

Evropi. V Slovenijo so prišli zaradi boljšega življenja, da bi zaslužili nekaj denarja in si tako 

omogočili lepše življenje, sebi ali družini, če jo imajo. Štirje so bili v Sloveniji tudi zaposleni.  

Dominik je edini od vprašanih, ki ni bil zaposlen v Sloveniji. Prihaja s Češke. Njegov razlog 

za selitev ni bilo stremljenje k iskanju zaposlitve in si omogočiti boljše življenje, temveč 

lahko rečem, da je bila selitev v državo le naključje ali želja poiskati si bolj kakovostno drogo. 

Ni imel kakšnih večjih ciljev, kot so jih imeli ostali štirje sogovorniki. Če bi Dominik v 

današnjih časih začel iskati službo, bi bilo zanj verjetno težje že zaradi stanja, v katerem je 

Slovenija danes. Ostali sogovorniki razen Borisa so se v Slovenijo priselili še pred 

osamosvojitvijo. To je bil čas, ko je vsak dobil zaposlitev, le če je želel delati. 

Za štiri vprašane je bila Slovenija končni cilj in želja, za enega vprašanega pa le država, v 

katero je zašel čisto po naključju. 
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16.2 RAZLIKE NA DEKLARATIVNI IN KONKRETNI RAVNI MED 

PRISELJENCI Z RAZLIČNIM PRAVNIM STATUSOM 

16.2.1 Dominik 

Dominik prihaja s Češke republike in se po svoji narodnosti opredeljuje za Čeha. Ker je 

državljan ene izmed držav Evropske unije, ima v skladu s pravnim redom Evropske unije vso 

pravico, da se prosto giblje in prebiva po celotni Evropski uniji (Svobodno gibanje in 

življenje v Evropi. Vodnik po pravicah, ki jih imate kot državljan EU, b.d.). 

Dominik svoje narodnosti in državljanstva ne more dokazati, saj so mu ukradli vse 

dokumente. Tako ga po kategorizaciji, ki jo je ustvarila FEANTSA, umeščamo med 

nedokumentirane priseljence. Ravno zaradi tega, ker nima dokumentov, ne more prijaviti niti 

stalnega niti začasnega bivališča, čeprav bi ga kot tujec, še posebej kot Evropejec, priseljen v 

Slovenijo, lahko.  

Pri vstopu v Slovenijo potrebuje veljaven osebni dokument, če pa se v Sloveniji zadrži daljši 

čas od treh mesecev, mora svoje bivanje prijaviti na upravni enoti (Zakon o tujcih, 2014). 

Pravico do bivanja dokazuje s potrdilom o prijavi. Po petletnem neprekinjenem bivanju v 

državi gostiteljici pa lahko zaprosi za stalno prebivališče. »Ta pravica je podeljena 

neposredno s pravom EU« (Svobodno gibanje in življenje v Evropi. Vodnik po pravicah, ki 

jih imate kot državljan EU, b.d., str. 26). 

Nekaj let je Dominik v Sloveniji živel kar na cesti: »Pač živel smo na cesti, po parkah, po 

bazah, kolizeju tle.« Nato pa si je našel kratkotrajno zavetišče. Trenutno je nastanjen v enem 

izmed zavetišč za brezdomce v Ljubljani, ki daje možnost nastanitve vsem ljudem brez 

kakršnekoli omejitve glede narodnosti ali kakšnega drugega statusa in tudi če nimajo 

dokazila, od kje prihajajo: »Ja Vincencijevo sem koristil, poznam že 8 let. Oddal sem prošnjo, 

da rabim … sem bil tle že dve leti na cesti, pa rabil sem se mal umirit a veš.« 

»Niso pri nas takšne razmere, kot so tle. Ful težko se pri nas dobi hrano. So samo dve 

organizacije na 2-milijonskem mestu, prideš, ni sploh hrane, zmeri jim zmanjka hrane. Tuši, 

groza. Ni se kje stuširat, ni kje dobit cune. Težko. Moraš sam zase poskrbet. Težko.« 

Pri nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z brezdomci, najbolj koristi možnost dostopa do 

prehrane in možnost prenočišča. Seznanjen je s ponudbo in navede nekaj organizacij, ki se 

ukvarjajo s to problematiko: »Nimaš nobenga kosila, kokr je tuki na Poljancu. Ja to je 

organizacija, ki ful dela. Karitas. Nisem videl še to. Kralje – hrano dajejo, delo ti ponudijo, 

obleko, tut svetovanje socialno, stanovanje za brezdomce, resettlement, vračajo jih iz tega 

življenja in Vincencijevo.« 

Zaradi svojega neurejenega statusa nima dostopa do vseh pravic, ki mu kot državljanu 

Evropske unije pripadajo, kot če bi imel urejene vse dokumente. Tako lahko s strani državnih 

organizacij koristi le brezplačno zdravniško pomoč, t. i. pro-bono, ki jo pozna: »Samo 

zdravstveno lahko koristim, ker je pro-bono. Zastonj, ja, samo to zdravniško.« 

»Evropskim državljanom je zagotovljena pravica do zdravstvene oskrbe v katerikoli državi 

članici. To pravico do nujne zdravstvene storitve Evropejci uveljavljamo z evropsko kartico 

zdravstvenega zavarovanja pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne 

zdravstvene mreže« (Mi, državljani EU, 2013, str. 41). Ravno to kartico pa so mu ukradli: 

»Ja, lahko, samo imam en problem z dokumenti, ker nimam dokumente urejene. Jaz sem 
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zaspal, sem se zbudil, imel vse razmetano. So mi okradli, ne vem, verjetno sem bil zadet, se ne 

spomnim. Denarnico, osebno izkaznico, evropsko zavarovanje … zdaj nimam čist nič.« 

Pravi, da je odvisnik od droge. Začel bi s postopnim odvajanjem in jemanjem metadona 

oziroma drugih nadomestil, vendar kot pravi sam: »Moraš imet psihiatra, gor na Češkem, 

dodatno in osnovno zavarovanje. Mogoče tudi samo osnovno.« Tako se tukaj spet pokaže 

problem z neurejenostjo dokumentov. Zahteva za sprejetje zasvojenca v vzdrževalni 

metadonski program je obvezno zdravstveno zavarovanje, osebni zdravnik v državi, stalno 

bivališče v regiji, kjer je center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti (Täschner, 2002). 

Tako bi si moral najprej urediti stalno bivališče v Republiki Sloveniji, šele nato bi lahko pričel 

z metadonsko terapijo. 

S tem, ko bi imel urejene dokumente in bi pridobil dovoljenje za stalno prebivanje v RS in 

imel prav tako stalno prebivališče v RS, pa bi bil upravičen tudi do denarne socialne pomoči, 

varstvenega dodatka ter izredne denarne socialne pomoči, če bi izkazal, da je materialno 

ogrožen. Upravičen bi bil tudi do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in 

lahko bi pridobil pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Zakon o 

socialno varstvenih prejemkih, 2010): »Dobiš za tujce, ne vem točno al je 270. Kle na Viču je 

ena zgradba, ki hodijo eni tujci tut pri socialno al kakšno pomoč dobivajo. To je Evropska 

unija, tujc mora dobit kle, če objavi kle prebivališče, a ne, naslov. Ko bom tuki prijavljen, 

lahko dobim socialno.« 

Zaveda se, da če bi hotel imeti ugodnosti kot državljan Evropske unije, bi moral oditi v svojo 

domovino in si tam urediti novo osebno izkaznico ali potni list ali pa oditi na češko 

ambasado: »Ko bom šel na ambasado, mi bodo zrihtali pasuš, lahko mi zaplačajo karto za 

vlak. Zdaj nimam čist nič. To sem enkrat že doživel, ko sem bil v zaporu, da mi je ambasada 

plačala kartu, pasuš mi naredili, ostalo bom mogel urediti gor, v Pragi. Gor na Češkem bi si 

moral zrihtati novo osebno, ker sem zgubil celo denarnico.« 

16.2.2 Budimir 

Budimir prihaja iz Črne gore. Je apatrid, se pravi oseba, ki nima državljanstva nobene od 

držav oziroma je »oseba, ki je na podlagi svoje zakonodaje nobena država ne priznava za 

svojega državljana« (Mevc, 2014, str. 12). 

V Sloveniji prebiva že od svojega 21. leta, od tega --- brez stalnega ali začasnega naslova.  

Ker v Sloveniji prebiva brez vseh dokumentov, s katerimi bi se lahko legitimiral, ga uvrščamo 

med nedokumentirane priseljence. S seboj nosi potni list za apatrida. 

»Potna listina za apatrida se izda osebi, ki ji je v skladu s Konvencijo o statusu oseb brez 

državljanstva (New York, 28. 9. 1954) priznan status apatrida, to je osebe brez državljanstva. 

V skladu z Uredbo Sveta št. 539/2001 lahko v Republiko Slovenijo brez vizuma vstopijo 

apatridi s priznanim statusom, ki prebivajo v državi članici EU in so imetniki potnih listin za 

apatride, ki jih je izdala ta država članica (velja tudi za EGP in Švico)« (Dokumenti za prehod 

meje, b.d.). 

»Za apatride oziroma osebe brez državljanstva velja, da ne uživajo vseh pravic, ki jih lahko 

uživajo osebe, ki državljanstvo imajo. Ne samo, da jih imajo države domicila za tujce, 

onemogočeno jim je tudi potovanje v druge države, pogosto pa jim niso priznane niti osnovne 

pravice, kot je pravica do izobraževanja, zaposlitve, prisostvovanja na volitvah, kot kandidat 
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ali kot volivec, sklenitev zakonske zveze« (Mevc, 2014, str. 14). Takšne osebe tudi ne morejo 

pridobiti denarne socialne podpore niti oddati vloge za obvezno zdravstveno zavarovanje. V 

primeru, da bi rabil kakršnokoli pomoč, je edina možnost obisk zdravstvene ambulante pro-

bono. 

Apatridne osebe vodi v revščino in posledično v brezdomstvo nezmožnost si zagotoviti redno 

zaposlitev. Po večini so takšne osebe podvržene izkoriščanju s strani delodajalcev in 

zaposlitvi »na črno«: »Samo so plačali na roko, nimaš dokumentov, ništa. Nekaj plačali, 

nekaj prevarali, kad nimam garancije.« Ker Budimir kot apatrid ne more priti do zaposlitve, 

si ne more privoščiti niti sobe, kjer bi lahko prebival: »Ne morem si zrihtati stanovanja, ništa 

…« Vse to pa vodi takšne ljudi k življenju na cesti. Tako so si prisiljeni poiskati pomoč pri 

organizacijah, ki se ukvarjajo z brezdomci, ki so v Sloveniji odprte za vsakogar, ki potrebuje 

pomoč. 

Budimir redno obiskuje nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomsko problematiko. V 

Sloveniji so le-te dostopne vsem, tudi osebam brez kakršnegakoli dokumenta, kot je Budimir: 

»So otvoreni. Sem se jim prestavio. Znajo me.« 

Od nevladnih organizacij obiskuje predvsem Kralje ulice in Vincencijevo zvezo dobrote v 

Ljubljani. Tam dobi hrano, lahko pa se tudi umije, opere svoja oblačila ali pa si zagotovi 

nova: »Da grem in kažem da radim, da se prehranim, da se operem, okupam. Na Poljanah 

idem na spavanje.« V zavetišču za brezdomce na Poljanah ima trenutno urejeno prenočišče, 

saj zaradi svojega statusa sploh ne more priti do lastnega stanovanja ali vsaj sobe. 

V organizaciji Kralji ulice so mu omogočili, da je prišel v kontakt s pravnikom, ta mu 

pomaga, da se bo nekako le uredil njegov status nedokumentiranega priseljenca: »Na Kralji 

so mi zrihtali pravnika Krivica za izbrisane. Krivic je javil, da me brani. Je ekspert za pravo, 

bivši ustavni sudja v Sloveniji.«  

16.2.3 Boris  

Boris je Makedonec z makedonskim, bolgarskim in slovaškim državljanstvom. Ker je 

Makedonija nedavno vstopila v Evropsko unijo, je samodejno postal državljan Evropske 

unije. Je evropski priseljenec v Sloveniji, ki pa nima slovenskega državljanstva. V Slovenijo 

je prišel zaradi dela, tukaj živi že 18 let.  

Ker je Boris državljan Evropske unije, mu državljanstvo EU podeljuje številne pomembne 

pravice, kot so »pravica prostega gibanja v Evropski uniji in nastanitev kjerkoli na njenem 

ozemlju, aktivna in pasivna volilna pravica na volitvah, kjer prebiva, tudi če ni državljan te 

države, pravica do zaščite diplomatskih ali konzularnih organov katerekoli države EU, pravica 

so pisanja katerikoli instituciji ali organu EU« (Svobodno gibanje in življenje v Evropi. 

Vodnik po pravicah, ki jih imate kot državljan EU, b.d., str. 4). 

Boris ima svoj potni list, s katerim dokazuje svoje državljanstvo. Vendar le z veljavnim 

potnim listom, brez vizuma, lahko vstopi v Slovenijo in koristi pravice, ki mu pripadajo kot 

enakopravnemu državljanu Slovenije. »Le prve tri mesece po vstopu lahko prebiva brez 

prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa mora pred pretekom dovoljenega trimesečnega 

prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti prebivanje« (Državljani EU 

in EGP, b.d.). 
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Evropska politika zaposlovanja in socialna politika temeljita na odpiranju številčnejših in 

boljših delovnih mest ter tako dajeta enake možnosti vsem prebivalcem Evropske unije. 

»Prost pretok delovne sile pomeni za Evropejce možnost za boljše življenje in delo« (Mi, 

državljani EU, 2013, str. 32). 

Državljani Evropske unije imajo prost dostop do trga dela kjerkoli v Evropski uniji in se 

lahko ob enakopravnih pogojih potegujejo za prosta delovna mesta v državah članicah 

Evropske unije. Za delo v drugi evropski državi ne potrebujejo kakšnega posebnega 

delovnega dovoljenja. Državljani drugih evropskih držav članic EU se lahko zaposlijo v 

Sloveniji brez administrativnih ovir, samo s podpisom pogodbe o zaposlitvi in s prijavo v 

socialno zavarovanje. 

»Evropskim državljanom je zagotovljena pravica do zdravniške oskrbe v katerikoli državi 

članici. To pravico do nujne ali potrebne zdravstvene oskrbe uveljavljamo z evropsko kartico 

zdravstvenega zavarovanja. Zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici, je 

upravičena do večjega obsega pravic kot tista, ki se v državi zadržuje le krajši čas« (Mi, 

državljani EU, 2013, str. 41). 

Boris je v Sloveniji že 18 let. Ves ta čas je delal po raznih firmah, ki se ukvarjajo z 

gradbeništvom: »Postojna, Ajdovščina, trebnjega, Novo mesto … sve po cestima, avtocestima. 

»Delal sem v Primorju … jas sem tada dobil evropski pasuš za EU.« 

Trenutno je brez zaposlitve, vendar jo išče: »Sad ne delam, rabim posel, delo … ako bog 

da … na gradbišču.« 

Živi pri prijatelju in obiskuje nevladni organizaciji Kralji ulice in Vincencijevo zvezo dobrote, 

kamor se hodi prehranjevati: »Vincencijevo, Kralji ulice – jesti in piti, da ne dam pare za 

hrano.« 

Nekoč, ko je bil zaposlen, je že potreboval zdravniško pomoč. Kot evropskemu državljanu z 

začasnim prebivališčem v Sloveniji in z zdravstvenim zavarovanjem so mu pomoč zagotovili 

nemudoma: »Tu sem več imel probleme, delal so mi operacijo v Novem mestu, to sem bil 

preko firme, in to je sve dobro prošlo. Sem uzel neko pomoč.« 

16.2.4 Besima 

Besima je državljanka Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Po svoji 

narodnosti prihaja iz Bosne. V Slovenijo se je priselila še pred njeno osamosvojitvijo. Tukaj 

je delala vse svoje življenje do upokojitve, se poročila in rodila otroke. V Bosno je hodila le 

na obiske.  

Priseljenci, ki pridobijo državljanstvo RS in imajo stalno prebivališče v državi, tujci, ki 

pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje v RS in imajo prav tako stalno prebivališče v RS, so 

upravičeni do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in izredne denarne socialne 

pomoči, če se izkaže, da so materialno ogroženi. Upravičeni so tudi do plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje in pridobijo pravico do kritja razlike do polne vrednosti 

zdravstvenih storitev (Zakon o socialno varstvenih prejemkih, 2010). Besima v najinem 

pogovoru ni omenila, da bi prejemala kakršnokoli obliko denarne socialne pomoči. 

Zaradi svoje slabe pokojnine ne more živeti sama, tako stanuje s prijateljico. Predvidevam, da 

ima pri njej najeto sobo: »Imam 300 i nekaj eurov penzije, ker sem 8 let po 4 ure delala. Tri 
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leta skupaj bila na bolniški. Jaz dam nekaj denarja kolegici za stanovanje, mobitel, glih 

poplačam račune.« 

Ker je bila zaposlena in predvidevam, da je tudi plačevala prispevke za obvezno zdravstveno 

zavarovanje, je upravičena do zdravstvenih storitev in pravice do denarnih nadomestil: 

»Zbolela sem. Srce. 1999 in sem bila tri leta skupaj na bolniški in sem čakala srčno 

operacijo. Imam velke težave s sladkorno, jaz sem dvakrat operirala srce, jaz imam žolčne 

kamne sem operirala …«  

Ni omenila, ali si obvezno zdravstveno zavarovanje, odkar je upokojena, plačuje sama ali ne. 

Hodi k Vincencijevi zvezi dobrote. Tja hodi, da zaužije vsaj en topel obrok hrane na dan, saj 

kot pravi, ji zaradi nizke pokojnine ne ostane za preživetje. 

Glede denarne socialne pomoči se ni izrekla, ali jo prejema ali ne. Menim, da je verjetno 

upravičena do denarne socialne pomoči glede na njeno nizko pokojnino. Prejema pakete s 

hrano, predvidevam, da od Rdečega križa, ki jih dobi, da lažje preživi skozi mesec. 

16.2.5 Željko  

Željko je v Slovenijo prišel iz Bosne. Čeprav je po narodnosti Bosanec, nima bosanskega 

državljanstva. Je državljan Republike Hrvaške, s tem ko si je pridobil hrvaški potni list, pa je 

postal tudi evropski državljan in si zagotovil skoraj vse pravice, ki jih imajo državljani 

Slovenije. Hrvaška je trenutno v prehodnem obdobju ob vstopanju v Evropsko unijo, zato so 

nekatere pravice zanj še omejene.  

V Sloveniji prebiva legalno. Ima evropski potni list in je začasno prijavljen na naslovu 

organizacije Kralji ulice. Se pravi, je dokumentiran priseljenec iz Evrope.  

Čeprav ima začasni naslov, pa si ne more najeti sobe, saj nima zaposlitve in s tem prihodkov. 

Živel je v kontejnerju, ki je namenjen za brezdomce. Kasneje je moral oditi, saj je prekoračil 

čas nastanitve. Predvidevam, da trenutno živi kar na cesti. V Sloveniji je delal prek vize za 

tujce. Vsakih pet let mora vložiti novo prošnjo za podaljšanje vize. Trenutno je prijavljen na 

zavodu za zaposlovanje, kjer čaka, da bo dovolj star, da lahko zaprosi za upokojitev in s tem 

pravico do pokojnine. Če se mu bo ponudila priložnost za delo, pa bo ta čas do upokojitve 

sigurno izkoristil in delal. 

»V prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo velja, da hrvaški državljani v 

prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji še naprej potrebujejo dovoljenje 

za zaposlitev, ki ga izdajo na zavodu za zaposlovanje« (Zaposlovanje hrvaških državljanov, 

b.d.). Po dveh letih neprekinjenega in zakonitega prebivanja v Sloveniji se lahko zaposlijo 

pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. 

Zdravniško pomoč koristi v ambulanti za osebe brez zavarovanja, pro-bono: »Z zdravjem 

nisem … 9 godina sem na pro-bono.« Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, kot 

predvidevam, nima. »Tuji priseljenci, ki niso vključeni v zdravstveno zavarovanje v 

Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za 

katere se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali 

iz državnega proračuna.« »To pravico do nujne ali potrebne zdravstvene storitve Evropejci 

uveljavljamo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja pri zdravnikih in zdravstvenih 

ustanovah« (Mi, državljani EU, 2013, str. 41). 
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Željko je priseljenec z začasnim bivališčem v Sloveniji in ne more koristiti denarnih socialnih 

pomoči priseljencev s stalnim bivališčem. »Le priseljenci, ki pridobijo državljanstvo RS in 

imajo stalno prebivališče v državi, tujci, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje v RS in 

imajo prav tako stalno prebivališče v RS, so upravičeni do denarne socialne pomoči, 

varstvenega dodatka ter izredne denarne socialne pomoči, če se izkaže, da so materialno 

ogroženi. Upravičeni so tudi do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in 

pridobijo pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Zakon o socialno 

varstvenih prejemkih, 2010). Željko v pogovoru ni omenil, da prejema kakršnokoli obliko 

denarne socialne pomoči. 

16.3 PODPORA S STRANI DRŽAVE IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

16.3.1 Podpora s strani države 

S strani države Republike Slovenije je Dominik kot nedokumentiran priseljenec v primeru, da 

zboli, deležen le pregleda v t. i. brezplačni ambulanti s posvetovalnico za tiste osebe, ki 

nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Tudi sam ve, da se lahko obrne le nanje: »Samo 

zdravstveno lahko koristim, ker je pro-bono.« Ambulanta deluje v okviru Zdravstvenega 

doma Ljubljana, Mestne občine Ljubljana in dveh nevladnih organizacij, to sta Župnijska 

Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija. Se pravi, da deluje en del pod okriljem države, 

drugi del pa pod nevladnima organizacijama. 

Budimir ni v celotnem pogovoru nikoli izjavil, da bi koristil kakršnokoli pomoč s strani 

države. Še možnosti obiska ordinacije pro-bono ne pozna. Je apatrid in zaradi tega so stvari 

zanj mnogo težavnejše.  

Boris je evropski državljan. Ko je bil zaposlen v gradbeni firmi, predvidevam, da tukaj misli 

gradbeno firmo Primorje, je prišlo do poškodbe, zaradi katere je moral na operacijo. Ker mu 

je, ponovno predvidevam, podjetje, kjer je delal, plačevalo prispevke za zdravstveno 

zavarovanje, je lahko šel brez težav na operacijo: »Če zboliš? Tu sem več imel probleme, 

delal so mi operacijo v Novem mestu, to sem bil preko firme in to je sve dobro prošlo. Sem 

uzel neko pomoč.« 

Tudi Besima je kot državljanka Republike Slovenije že koristila zdravstveno pomoč, ki jo 

nameni država tistim, ki so bili v državi zaposleni in ji plačevali prispevke. Ima enake pravice 

kot državljani, rojeni v Sloveniji: »Zbolela sem. Srce. 1999 in sem bila tri leta skupaj na 

bolniški in sem čakala srčno operacijo. Imam velke težave s sladkorno, jaz sem dvakrat 

operirala srce, jaz imam žolčne kamne sem operirala.« Zaradi nizke pokojnine prejema 

pakete s hrano: »Idem na socialno, na mesec pa pol dobim paket. V soboto kuham večerjo, 

drugače ne …« 

Željko je potreboval zdravniško pomoč, ko so mu pred leti operirali prostato. Obrnil se je na 

brezplačno ordinacijo pro-bono: »Najtežje mi je bilo, ko sem imel operacijo prostete. Potem 

sem to operiral, zihtalm, nastali so drugi problemi, koncem sedmoga naglo me zabolelo, da 

nisem mogel niti hodit, stati. Operacija je bila uspešna. Išel sem na Metelkovo, nato na 

urgenco, od desetih do enih sem moral čakati na izvide … zvedel sem, da imam sladkorono, 

da moram na operacijo.« 
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16.3.2 Podpora s strani nevladnih organizacij 

Večina od vprašanih redno obiskuje nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomsko 

problematiko. Dominik pozna in hodi v Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote v 

Ljubljani. Tja hodi že 8 let. Trenutno je v njihovem zavetišču tudi nastanjen: »Ja Vincencijevo 

sem koristil, poznam že 8 let. Oddal sem prošnjo, da rabim … sem bil tl že dve leti na cesti, pa 

rabil sem se mal umirit, a veš.« 

Prehranjuje se v zavetišču na Poljanah v Ljubljani in v prostorih Društva prostovoljcev 

Vincencijeve zaveze dobrote, obišče pa tudi Kralje ulice. Predvidevam, da tudi oblačila in 

obutev dobi pri teh organizacijah: »Nimaš nobenga kosila, kokr je tuki na Poljancu. Ja, to je 

organizacija, ki ful dela, karitas. Kralje – hrano dajejo, delo ti ponudijo, obleko, tut 

svetovanje socialno, stanovanje za brezdomce, resettlement, vračajo jih iz tega življenja; 

Vincencijevo.« 

Poleg osnovnih stvari, ki jih dobi pri organizacijah, koristi tudi možnost, da si tudi sam nekaj 

prisluži s prodajo časopisa, ustvarjenega s strani brezdomcev, ki ga izdajajo pri Društvu Kralji 

ulice: »Kralje prodajam že 8 let. Imam 55 številko, zdaj jih je 600. Ko je bilo že pol leta 

kraljev, sem se prijavil, tle me je en frend prodajal to revijo. Meni se je zdelo všeč, bolš 

zaslužiš, da ne fehtaš, nekaj izseljevati za denar. Bolš se je postavit na nek vogal pa prodajat 

revije.« 

Pove, da zaradi svojega neurejenega položaja z dokumenti lahko koristi le brezplačno 

ambulantno zdravstveno pomoč, t. i. ambulantno pomoč pro-bono: »Samo zdravstveno lahko 

koristim, ker je pro-bono. Zastonj, ja, samo to zdravniško.« 

Budimir obiskuje Kralje ulice in Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Pri 

Vincencijevi zvezi poskrbi za osebno higieno in prehrano. V zavetišču na Poljanah v 

Ljubljani pa mu dajo možnost, da lahko prenočuje: »Obiskujem Kralje pa Vincencijevo, da se 

prehranim, da se operem, okupam. Na Poljanah idem na spavanje.« 

Društvo Kralji ulice omogoči brezdomcem tudi brezplačno pravno pomoč v primeru, ko jo le-

ti nujno potrebujejo. Budimir je dobil pravnika, ki se ukvarja z njegovim nezavidljivim 

položajem izbrisane osebe: »Na kraljih so mi zrihtali pravnika Krivica, za izbrisane. Krivic je 

javil, da me brani. Je ekspert za pravo, bivši ustavni sudja v Sloveniji.« 

Boris pravi, da obišče le Kralje ulice in Vincencijevo zvezo dobrote. Pravi, da se gre rajši 

prehranit tja, kot da bi si moral kupiti hrano. Tako le privarčuje nekaj denarja: »Vincencijevo, 

Kralji ulice – jesti in piti, da ne dam pare za hrano.« 

Besima je na nek način prisiljena zaradi nizke pokojnine hoditi na večerje v Društvo 

prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote: »Ker mi ne ostane za preživetje. Ne hodim vsak 

večer. Me ne zanima ništa, jaz pridem, pojedem.« 

Željko se obrne na različne nevladne organizacije, ko potrebuje pomoč v obliki začasnega 

naslova. Društvo Kralji ulice mu je dalo začasni naslov, kjer je prijavljen. Trenutno nima 

bivališča. Nekaj mesecev je spal v kontejnerju, namenjenem brezdomcem: »Na kraljih sem 

prijavljen … oni so mene prijavili. A se znajdem. Prespavam kjerkoli. Da bi bil v kontejnerju 

… sem bil, pa zdaj nimam pravice. Sem zaprosil, pa so rekli, da bojo preverili.« Pravi, da za 

svoje preživetje obišče Karitas in različne javne kuhinje po Ljubljani, kot sta na Poljanski 

cesti in v Vincencijevi zvezi dobrote. Tam dobi hrano in oblačila. 
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16.4 URESNIČEVANJE PRAVIC NA RAZLIČNIH PODROČJIH ŽIVLJENJA 

Eden temeljnih ciljev socialne politike je zmanjševanje revščine in socialne izključenosti 

ljudi. K zmanjševanju revščine in socialne izključenosti prispevajo politika zaposlovanja, 

izobraževanja, zdravstvena politika, stanovanjska politika in politika socialnega varstva. 

16.4.1 Politika zaposlovanja 

Politika zaposlovanja se deli na pasivno in aktivno politiko. »Pasivna politika zaposlovanja 

predstavlja sistem ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti in zaščite brezposelnim osebam 

v obliki zagotovljene pravice do denarnih dajatev, kot sta denarno nadomestilo in denarna 

pomoč. Brezposelnim osebam se zagotavljata dva sistema socialne varnosti: sistem socialnega 

zavarovanja za primer brezposelnosti ter sistem socialnih pomoči. Denarni dajatvi prvega 

sistema sta denarno nadomestilo in denarna pomoč, sistem socialnih pomoči pa zagotavlja 

pravico do socialne pomoči. Pasivna politika je v nasprotju z aktivno politiko zaposlovanja 

usmerjena k varovanju socialnega položaja posameznikov ter k zakonskemu urejanju 

nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij« (Močivnik, 2013, str. 22).  

»Ti ukrepi pasivne politike ne vodijo direktno k zaposlovanju oziroma ne spodbujajo samega 

zaposlovanja. S temeljno pravico do socialne varnosti se upravičencem med nezmožnostjo za 

delo zagotavlja varen dohodek« (Goranović, 2008, str. 32). 

»Aktivna politika zaposlovanja je nabor programov in ukrepov, s katerimi država posega na 

trg delovne sile s ciljem zmanjšanja brezposelnosti« (Borovnik, 2014, str. 4) in večje 

zaposljivosti oseb na trgu dela. Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve imajo pravico in 

obveznost, da se vključijo v ukrepe, ki jih zagotavlja aktivna politika zaposlovanja (Močivnik, 

2013). 

»Osnovni namen aktivne politike zaposlovanja je zagotoviti ekonomsko aktivnost in 

zaposljivost čim širšemu krogu posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi sredstvi blažila 

neugoden socialno-ekonomski položaj, socialno marginalizacijo, socialno izključenost in 

druge socialne probleme« (Svetlik, 1985, str. 107). 

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja vključujejo programe zaposlovanja, usposabljanja in 

ustvarjanja delovnih mest (Miličević, 2009).  

Aktivna politika zaposlovanja ima kar nekaj programov oziroma ukrepov, s katerimi pomaga 

brezposelnim osebam, da bi se čim hitreje vrnile v zaposlitev, to so: javna dela, sofinanciranje 

stroškov spodbujanja podjetništva, pomoč pri samozaposlitvi, programi izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja, denarne dajatve, informativni programi in poklicno 

usposabljanje.  

Brezposelna oseba se pri vključitvi v programe aktivne politike zaposlovanja obveže, da bo 

aktivno sodelovala v določenem programu. 

»Brezposelnost je poleg nastanitve, zdravstvenega stanja in razpada socialne mreže ena izmed 

večjih težav, ki se pojavlja pri brezdomcih. Kljub temu pa sta izvajanje programov z 

namenom zmanjšanja števila brezposelnih in omogočanje izobraževanja ranljivim skupinam, 

kot so brezdomci, zapletena.« Določene rizične kategorije prebivalstva, kot so brezdomci, so 

namreč zaradi različnih izključevalnih dejavnikov na trgu dela v slabšem položaju. Gre za 

kategorije, ki so v družbi stigmatizirane, kar pa še dodatno vpliva na njihov težji položaj na 

trgu delovne sile« (Höfler in Bojnec, 2013, str. 261). 
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Že sam problem pri iskanju zaposlitve brezdomcev je njihova možnost, da bi se uredili, ko 

gredo na razgovor za službo – umili in oblekli čisto oblačilo. Glede na takšne razmere je 

težko pričakovati, da bo brezdomec daljši čas lahko iskal službo. Mlajši brezdomci so v 

prednosti, starejši pa so še v bolj nezavidljivem položaju, še posebej če zanemarijo svoj 

zunanji izgled (Höfler in Bojnec, 2013).  

»Na zavodu za zaposlovanje brezdomce uvrščajo med dolgotrajno brezposelne oziroma težko 

zaposljive osebe. ’Na področju zaposlovanja posebni programi za brezdomce ne obstajajo, saj 

na zavodu ne ugotavljajo, ali je oseba brezdomec ali ne’ (Trbanc, 2003, 15; Höfler, 2012, 

110). Zaposlovanje je za brezdomce precej dolgotrajen proces, saj zahteva vključevanje v 

različne daljše programe, sodelovanje in pomoč različnih institucij ter veliko motivacijo njih 

samih. Brezdomci se večinoma prijavijo kot iskalci zaposlitve zato, da dobijo pravico do 

denarne socialne pomoči.« (Höfler in Bojnec, 2013, 265) V večini primerov brezdomci 

nimajo dobre izobrazbe, to je eden od vzrokov za slabšo zaposlitev. Ljudem z nizko izobrazbo 

so navadno na voljo slabše plačana in težja fizična dela. Za brezdomce so na voljo dela, ki jih 

zelo težko opravljajo. Tako je motivacija, da bi se zaposlili, še slabša.  

Vseh pet vprašanih ne uresničujejo pasivne zaposlitvene politike. Kar štirje vprašani (Boris, 

Budimir, Dominik, Željko) nimajo slovenskega državljanstva oziroma prijavljenega stalnega 

prebivališča v Republiki Sloveniji, ne morejo koristiti denarnega nadomestila in denarne 

pomoči v primeru brezposelnosti niti socialne pomoči, čeprav so trije (Dominik, Boris, 

Željko) evropski državljani. Besima ima slovensko državljanstvo, vendar nisem nikjer v 

pogovoru zasledila, da bi kadarkoli koristila kakršnokoli pomoč, ki se navezuje na pomoč v 

primeru brezposelnosti. Pravi, da je redno delala, čeprav le po 4 ure na dan. 

Tudi aktivne zaposlitvene politike ne uresničujejo, saj sta dva (Dominik in Budimir) brez 

vsakih dokumentov o legitimaciji, Boris pa išče zaposlitev, lahko bi se prijavil na zavod za 

zaposlovanje, če bi imel v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. Tako si bo moral 

zaposlitev najti sam. Iz razgovora z Besimo je razbrati, da je že v pokoju in da ne potrebuje 

pomoči aktivne politike zaposlovanja. Željko je evropski državljan, pravi, da je prijavljen na 

zavodu za zaposlovanje, je na čakanju, vendar mi ni uspelo zaslediti, o kakšnem čakanju 

točno govori.  

16.4.2 Stanovanjska politika  

»Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od 

najemnih razmerij, stanovanjske gradnje do nepremičninskega trga« (Stanovanja, b.d.). 

Povezana je s socialno politiko in ju je težko ločiti med sabo (Selan, 2006). »Je politika, ki se 

ukvarja s tem, da poskuša zagotoviti vsakemu prebivalcu primerno stanovanje. V Sloveniji ta 

pravica izhaja iz 78. člena Ustave RS, kjer je zapisano, da država ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo primerno stanovanje (Ustava Republike Slovenije, b.d.). 

»Stanovanjska politika želi izboljšati dostopnost državljanov do vseh vrst stanovanj in 

zagotoviti primerne finančne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki stroškov ne zmorejo 

plačevati sami. Stanovanjska politika si prizadeva izboljšati pogoje za upravljanje 

stanovanjskih stavb in spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja. Pomemben 

cilj stanovanjske politike je doseči ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po 

stanovanjih tako, da bo zagotovljeno zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup ali za 

najem, ter spodbujati stanovanjsko tržišče in njegove koristne učinke. Se pravi, »eden od 

temeljnih ciljev stanovanjske politike je vsem državljanom zagotoviti primerno stanovanje po 

dostopni ceni, še zlasti pa z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu ranljivih 
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skupin, ki se pojavljajo v družbi« (Stanovanja, b.d.). »Stanovanjska politika je namreč 

vključena v funkcijo boja proti socialni izključenosti – segregaciji, brezdomstvu in 

brezposelnosti« (Mandič, 1999a, str. 10). 

Mandič (1999b, v Frantar, 2004, str. 10) pravi, da je stanovanjska politika »zbirka ukrepov in 

ravnanj različnih udeležencev, njeno bistvo pa je zadostna ponudba primernih in cenovno 

dosegljivih stanovanj. Država s svojo stanovanjsko politiko namreč posega v sistem 

stanovanjske oskrbe in ga poskuša usmerjati tako, da bo učinkovitejši in bo zagotavljal več 

cenejših in kakovostnih stanovanj«. 

»Pomembna funkcija stanovanjske politike je oskrba s stanovanji primerne kakovosti po 

dosegljivih cenah. Bistven dejavnik stanovanjske politike je struktura stanovanjskega sklada, 

ki pomembno vpliva na stanovanjske priložnosti ljudi« (Frantar, 2004, str. 11). 

»Stanovanjska politika je v Sloveniji eden od večjih problemov, saj letna izgradnja stanovanj 

oziroma njihova ponudba ne sledi potrebam po povpraševanju za stanovanja« (Selan, 2006, 

str. 1). Osnovna pravica vsakega državljana je, da si pridobi primerno stanovanje. Država pa 

mora takšnim državljanom dati možnost, da to lahko dosežejo. To odgovornost je država dala 

občinam, ki morajo poskrbeti za neprofitna stanovanja in za ostalo stanovanjsko politiko. 

Stanovanja so v Sloveniji predraga in zato večini nedostopna. Stanovanje je v nekem smislu 

postalo luksuzna dobrina. 

»Poznamo stanovanje, ki je lastniško, stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino, 

stanovanje, ki se oddaja prosto na trgu, stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi 

zadovoljevanja službenih potreb, stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših 

oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva« (Stanovanjski zakon, 

2003). 

Poznamo več različnih tipov stanovanjske oskrbe, ki jih Mandičeva (1996) loči na zasebno 

najemno stanovanje, ki je v nekem smislu stanovanje naložba, ki lastniku prinaša dobiček, 

javno oziroma socialno najemno stanovanje je stanovanje, ki ga v najem oddaja država, njene 

specializirane agencije ali občine. Takšna stanovanja so namenjena ciljni skupini državljanov, 

v večini socialno ogroženim. V ponudbi pa so zaradi pogosto cenovno nedosegljivih 

stanovanj v zasebnem sektorju (Mandič, 1996), nepridobitno stanovanje, ki ga oddajajo 

stanovanjske zadruge ali stanovanjska združenja, in lastno stanovanje, to je stanovanje, ki je v 

lasti gospodinjstva, ki tam prebiva.  

»Nepremičnino lahko oseba kupi ali najame. Kupi jo lahko po tržni ceni ali se odloči za 

nakup stanovanja iz Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Ta stanovanja so do 15 

odstotkov nižja od cen tržnih stanovanj, pogoji za nakup so omejeni s socialnim statusom 

kupca. Najem neprofitnega stanovanja je trenutno najbolj zaželen način pridobitve stanovanja, 

vendar prav tu vlada največje pomanjkanje prostih kapacitet« (Holub, 2009, str. 19). 

Neprofitna najemna stanovanja izboljšujejo socialni položaj šibkejših slojev prebivalstva. 

Vendar obstajajo pogoji o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj: prosilec mora biti 

državljan RS in imeti mora stalno prebivališče v občini delovanja javnega stanovanjskega 

sklada ali stanovanjske organizacije, v kateri je zaprosil za neprofitno stanovanje (Holub, 

2009). 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/
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Vprašani svojih pravic ne morejo uresničevati s stanovanjsko politiko, saj štiri izmed njih 

omejuje to, da nimajo slovenskega državljanstva, kar pa je eden od pogojev, da oseba lahko 

pride do neprofitnega stanovanja, ki je edina možnost pridobitve strehe nad glavo za 

intervjuvane osebe.  

Dominik je po pravnem statusu nedokumentiran priseljenec v Sloveniji. Je oseba brez 

stanovanja. Čeprav je državljan Evropske unije, tega ne more dokazati, saj nima urejenih 

osebnih dokumentov in prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zato ne 

more koristiti pravic, ki jih imajo državljani Slovenije. Ker nima urejenih pogojev, ne more 

zaprositi za najem neprofitnega stanovanja. Prisiljen je spati v zavetišču za brezdomce. 

Budimir ima status apatrida in nedokumentiranega priseljenca v Sloveniji. Je oseba, ki nima 

strehe nad glavo. Kot apatrid je brez vsakega državljanstva, znajti se mora po svoje. Našel si 

je prostor v zavetišču, kamor gre lahko čez noč samo prespati, zjutraj pa se mora umakniti, saj 

ga zaklenejo. Tako dneve preživlja po ulicah. Tudi on ne more koristiti nikakršnih pravic, ki 

jih imajo državljani in stalno prijavljeni v Sloveniji na stanovanjskem področju. 

Boris je državljan Evropske unije, ima urejene vse dokumente, s katerimi dokazuje svoje tuje 

državljanstvo, vendar pa ni državljan Slovenije in tudi nima prijavljenega stalnega 

prebivališča. V Sloveniji živi v stanovanju pri prijatelju. Po FEANTSI je oseba z negotovo 

namestitvijo, saj nikoli ne ve, kdaj bo pristal na cesti. Tudi on zaradi državljanstva in 

neprijave prebivališča ne more koristiti pravic, ki jih daje stanovanjska politika. 

Besima prihaja iz Bosne. Ob osamosvojitvi države Slovenije si je dala urediti slovensko 

državljanstvo. Tako ima kar dve, slovensko in bosansko. Je oseba, ki je bila zaposlena v 

Republiki Sloveniji, država ji tudi mesečno plačuje pokojnino, je zavarovana in mesečno 

prejema paket prehrambnih živil. Živi pri prijateljici zaradi nizke pokojnine. Iz pogovora 

sklepam, da je pri njej tudi prijavljena. Besima je edina od sogovornikov, ki bi lahko koristila 

pravico stanovanjske politike in zaprosila za najem neprofitnega stanovanja. Ob višjih 

prihodkih bi ga lahko tudi kupila ali najela po normalni ceni. 

Željko je Bosanec po nacionalnosti, ima hrvaško državljanstvo, torej je Evropejec. Ima 

začasni naslov na Društvu Kralji ulice. Prej je nekaj časa živel v kontejnerjih, namenjenih 

brezdomcem, trenutno je na cesti. Je oseba brez strehe nad glavo. Nima prijavljenega stalnega 

prebivališča v Republiki Sloveniji, zato ne more koristiti pravic, ki jih imajo državljani 

Slovenije. Ker nima urejenih pogojev, ne more zaprositi za najem neprofitnega stanovanja. 

16.4.3 Zdravstvena politika  

»Sistem zdravstvenega varstva sestavljajo zdravstvena politika (država), zdravstvena 

dejavnost (izvajalci), zdravstveno zavarovanje (plačniki) in uporabniki« (Štruc, 2010, str. 13). 

Zdravstvena politika skrbi za izbiro, uzakonitev in udejanjanje globalnih ciljev sistema 

zdravstvenega varstva. Cilji zdravstvene politike so izboljšanje zdravstvenega stanja 

prebivalstva, vedno boljši odziv na potrebe prebivalstva in pravičnost pri razdelitvi 

finančnega bremena. Za doseganje teh ciljev pa mora država poskrbeti za dostopnost, 

dosegljivost, pravičnost in kakovost zdravstvene dejavnosti za vse prebivalce (Kersnik, 2010; 

Štruc, 2010). 

Eden iz izmed mnogih dejavnikov, ki vpliva na večanje števila brezdomnih oseb, je 

zmanjševanje dostopnosti vseh zdravstvenih storitev (Razpotnik in Dekleva, 2007).  
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»Brezdomci se večkrat srečujejo z izključevalno in diskriminatorno zdravstveno politiko. Ta 

se namreč pogosto ne zmeni za njihov socialni kontekst, to pa kaže na medicinski model 

obravnave in trdovratne predsodke do oseb z izkušnjo brezdomstva« (Pirec Sansoni, 2014, str. 

283). 

Reid (2004) kot pomembne socialne determinante zdravja opredeljuje revščino, spol, barvo 

kože, etničnost in življenjske navade. Zdravje razume veliko širše kot samo stanje 

posameznika, predvsem pa upošteva tudi posledice materialne prikrajšanosti, slabih 

stanovanjskih in delovnih navad. 

»Razpotnik in Dekleva (2009) razumeta zdravstveno problematiko kot eno izmed ključnih 

tematik, povezanih z brezdomstvom, saj imajo brezdomne osebe precej slabše zdravstveno 

stanje kot splošna populacija. Večkrat se pogoste zdravstvene težave zaradi nezadostne 

zdravstvene oskrbe tako poslabšajo, da imajo trajnejše posledice. Težave z zdravjem lahko 

vplivajo na ustvarjanje novih in omogočajo povečevanje začaranega kroga socialne 

izključenosti, to pa vpliva tudi na izključenosti iz sistemov zdravstvene oskrbe« (Pirec 

Sansoni, 2014, str. 26). 

Šprohar (2010) opozarja, da postajajo problemi ogroženih skupin prebivalstva povezani z 

njihovim zdravjem, vse pomembnejši javnozdravstveni problem ter veliko breme za 

posameznika, njegovo družino, skupnost in državo. Meni, da ogrožene skupine potrebujejo 

posebno pozornost, predvsem pa zakonsko zaščito in vključenost v sistem javnega zdravstva.  

Osebe brez strehe nad glavo so najbolj izpostavljene različnim dejavnikom tveganja, vpliv na 

njihovo zdravje je odvisen od njihovega splošnega zdravstvenega stanja, trajanja življenja 

brez strehe nad glavo, uporabe različnih strategij preživetja in skrbi za zdravje. Zaradi 

vidnosti brezdomstva imajo slabši dostop do zdravstvenih storitev in slabšo zdravstveno 

oskrbo, večkrat so zaradi specifične situacije brez osnovnega in dodatnega zdravstvenega 

zavarovanja. Veliko brezdomnih oseb se zateče po pomoč v zavetišča in v druge oblike 

storitev, ko se njihovo zdravstveno stanje tako poslabša, da ne morejo več živeti zunaj, 

večkrat so napoteni v zavetišča tudi ob izpustu iz različnih zdravstvenih ustanov. Budimir je 

oseba, ki po pravnem statusu ne obstaja in zaradi tega tudi ne more koristiti zdravstvenih 

storitev razen tistih, ki jih ponujajo brezplačne zdravstvene ambulante. Budimir se ni opredelil 

glede svojih zdravstvenih težav. V pogovoru je le povedal, da ne pozna ambulante pro-bono, 

zato tudi ne more koristiti njenih uslug. 

Dominik, Boris in Željko so evropski državljani. Prvi nima niti osebnih dokumentov niti 

evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Oboje so mu neke noči ukradli. Če bi vse to 

imel, bi lahko koristil ugodnosti, ki jih imajo evropski državljani v Sloveniji. Tako lahko išče 

pomoč le v ambulanti pro-bono, ki je namenjena priseljencem, tujcem in brezdomcem. Boris 

kot državljan Evropske unije, ki, predvidevam, ni »vključen v zdravstveno zavarovanje, lahko 

koristi vse pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere pa se plačilo 

zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega 

proračuna« (Zdravstveno zavarovanje, b.d.). Željko pravi, da koristi pravice iz ambulante pro-

bono. Prek ambulante pro-bono so ga poslali na operacijo prostate. Zavarovanja nima, saj ga 

ne more plačevati. Kot hrvaški državljan bi lahko koristil vse pravice, enako kot tudi Boris, če 

bi bil vključen v zdravstveno zavarovanje. 

Besima je edina intervjuvana, za katero sklepam, da ima preskrbljeno vsaj obvezno 

zdravstveno zavarovanje, ima slovensko državljanstvo, zato lahko zaprosi za pomoč pri 

plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje si lahko 
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plačuje sama prek odtegljajev od pokojnine ali pa Republika Slovenija iz proračunskih 

sredstev krije plačilo. Obvezno zdravstveno zavarovanje je čisto osnovno in ne pokriva 

operacijskih ali kakšnih drugih, bolj zahtevnih primerov. Za vse dodatne storitve bi si morala 

sama plačevati še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pa se plačuje po premijah.  

»Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so: storitve osnovne zdravstvene 

dejavnosti, zdravstvene storitve v določenih socialnih zavodih, bolnišnične ter specialistično 

ambulantne storitve, zdraviliško zdravljenje, rehabilitacija, prevozi z reševalnim vozilom, 

zdravila, denarna nadomestila, pogrebnina, posmrtnina in povračilo potnih stroškov« 

(Kogovšek, 2000, str. 29; Štruc, 2010, str. 40). 

Oblike dodatnega zdravstvenega zavarovanja so: zavarovanje za doplačilo polne vrednosti 

storitev, zavarovanje za večji obseg pravic ter višji standard storitev, zavarovanje za dodatne 

pravice, nadomestna zavarovanja. Namen dodatnega zdravstvenega zavarovanja je ponuditi 

možnost izbire za lastno zdravje. Cilj zavarovalnic je le dobiček. Premija vplačevanja pa ni 

vezana na plačo posameznika (Štruc, 2010). 

Ureditev zdravstvenega zavarovanja je zelo pomembna, saj si lahko le na ta način osebe 

zagotovijo ustrezno zdravstveno oskrbo (Socialno in zdravstveno varstvo, zaposlovanje, b.d.). 

Priseljenci oziroma tujci, ki niso vključeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, 

imajo pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere se plačilo zagotovi 

v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnim sporazumom ali iz državnega proračuna. 

Zavarovanci se v zdravstvenih ustanovah izkazujejo z zdravstveno kartico. 

16.4.4 Politika socialnega varstva  

»Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da je naloga države in lokalnih skupnosti 

predvsem zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v 

družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in 

uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven 

kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega 

dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in 

blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz socialnega 

varstva. Ministrstvo skrbi, da so vsem prebivalcem na voljo različne oblike strokovne pomoči 

pri odpravljanju socialnih stisk in težav. Aktivnosti so usmerjene v naslednje štiri skupine 

oblik strokovnega dela: materialna in nematerialna pomoč, usmerjena strokovna podpora, 

organizirano varstvo in nega ter usmerjena preventiva. Ministrstvo skrbi za to, da so socialno 

varstvene storitve dostopne posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in 

odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Javna služba 

obsega socialno preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in na 

domu, institucionalno varstvo, družinskega pomočnika, vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji« (Socialnovarstvene storitve, b.d.). 

Med pravice, do katerih so upravičeni posamezniki, sodijo tudi socialno varstveni prejemki. 

Socialno varstveni prejemki so namenjeni tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti materialne 

varnosti zaradi posebnih okoliščin, na katere sami nimajo vpliva. Ti pa so: denarna socialna 

pomoč, varstveni dodatek, izredna denarna socialna pomoč, pravica do kritja razlike do polne 

vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno 

zavarovanje. 
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»Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno varstvena prejemka, namenjena 

tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na 

katere sami ne morejo vplivati. Pridobijo jo lahko državljani RS s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji; tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v RS in s stalnim 

prebivališčem v RS; osebam, ki jim je priznana mednarodna zaščita, in njihovi družinski 

člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v 

Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki 

Sloveniji. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji 

zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogočajo 

preživetje. Z varstvenim dodatkom se upravičencu do njega za čas prebivanja v Republiki 

Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem 

časovnem obdobju in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Od 1. 8. 

2016 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 292,56 evrov. Izredna denarna socialna 

pomoč se kot posebna oblika denarne socialne pomoči lahko dodeli samski osebi oziroma 

družini, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla 

vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazuje izredne stroške, ki so 

vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ne more pokriti. 

Dodeli se v enkratnem znesku« (Zakon o socialno varstvenih prejemkih, 2010). 

»Cilj pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev je v celoti zagotoviti 

zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zavarovanju upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti. 

Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki bivajo v Sloveniji, in tujci z dovoljenjem za 

stalno prebivanje in stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in so upravičeni do denarne 

socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in niso zavarovanci 

iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje« (Pravica do 

kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, b.d.). 

Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno 

prebivališče v Republiki Sloveniji, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma 

izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in niso zavarovanci z drugega naslova, 

določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, so upravičeni tudi do kritja 

prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravica se dodeli za določen čas, za enako 

obdobje kot denarna socialna pomoč. 

Vse naštete pravice iz socialnovarstvenih prejemkov so za štiri sogovornike (Dominik, 

Budimir, Boris, Željko) nedostopne, saj so priseljenci in v Sloveniji nimajo prijavljenega 

stalnega bivališča. Sogovornica Besima je kot državljanka Republike Slovenije s stalnim 

bivališčem v Sloveniji edina od vprašanih, ki bi lahko koristila vse naštete pravice. Vendar pa 

v pogovoru ni povedala, da bi koristila katero od pravic.  

16.5 IZKUŠNJA IZBRISA 

»Izbrisani so posamezniki in posameznice, ki so bili leta 1992 nezakonito izbrisani iz Registra 

stalnih prebivalcev Slovenije, ker niso pravočasno, v šestmesečnem roku, ki jim ga je 

ponudila država ob osamosvojitvi, oddali vloge za pridobitev državljanstva, vendar so se 

kljub temu odločili ostati v Sloveniji. Večina izbrisanih je Srbov, Hrvatov, Romov ter 

kosovskih Albancev, ki so v Slovenijo prišli v času skupne države Jugoslavije. Večina se jih 

je priselila v novo državo z namenom si najti zaposlitev, saj je bila Slovenija takrat najbolj 

razviti del nekdanje republike Jugoslavije« (Zrim, 2004, str. 15). 



70 

Vsi izbrisani so bili prestavljeni v seznam tujcev, odvzet pa jim je bil tudi status stalnih 

prebivalcev. Odvzete so jim bile ekonomske in socialne pravice, ki so vezane na ta status. 

Tem ljudem je bilo skupno dvoje. Večina jih je izvirala iz ostalih republik nekdanje 

Jugoslavije in povsem legalno so kot stalni prebivalci živeli v Sloveniji. Če so bili prej še 

stalni prebivalci Slovenije, so kar naenkrat brez opozorila in brez možnosti pritožbe prenehali 

obstajati. Postali so izbrisani in posledično so jim bile odvzete številne človekove pravice. 

Med drugim pravica do šolanja, stanovanja in dostopa do zdravstva. Številni so izgubili 

službo in pripadajočo bodočo pokojnino (Izbrisani, b.d.). Na žalost so nekateri, ker si niso 

mogli plačevati stanovanja oziroma jim je bila odvzeta pravica do njega, pristali tudi na cesti 

in še danes živijo kot brezdomne osebe. 

Izbrisani so s tem, ko so jih nezakonito izbrisali iz seznama stalnih priseljencev, postali lahka 

tarča organov pregona. Postali so ilegalni pribežniki in kadarkoli bi jih lahko izgnali iz 

države. Za izbris jih večina sploh ni vedela. S tem so se seznanili šele, ko so se npr. znašli pri 

okencih za urejanje dokumentov in so jim dokumente uničili z utemeljitvijo, da so neveljavni. 

Sledilo je tudi prenehanje delovnega razmerja, nezmožnost uveljavljanja socialnih pravic, 

stanovanjski problemi in problemi s policijo (Zrim, 2004). 

Slovenske oblasti dolga leta niso bile pripravljene priznati te hude in sistematične kršitve 

človekovih pravic, četudi je slovensko ustavno sodišče dvakrat ugotovilo, da je bil izbris iz 

registra protipraven oziroma neustaven. Leta 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice 

odločilo, da je bil izbris kršitev človekovih pravic. Po sodbi so slovenske oblasti pripravile 

novo zakonodajo za odpravo posledic izbrisa, ta se osredotoča le na nizko finančno 

odškodnino in pri pripravi rešitev izvzete izbrisane. Izbrisani trenutno sploh nimajo na voljo 

nobenega pravnega sredstva za povrnitev statusov. 

Nekateri so si s časom uredili svoje statuse, nekateri pa že celo več kot 20 let nimajo 

urejenega statusa. Številni si ga sploh ne morejo urediti, saj je oblast več prošenj izbrisanih 

zavrnila oziroma zavrgla kot pa odobrila. Izbrisani imajo svojega zastopnika. S pravicami 

izbrisanih se ukvarja nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic.  

»Izbrisani, ki še nimajo urejenega statusa v Sloveniji in niso pravočasno, do leta 2013, vložili 

prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, lahko sedaj svoj status urejajo po Zakonu o 

tujcih. Najprej si morajo urediti status tujca. Zaprosijo za dovoljenje za začasno bivanje in 

šele nato, po petih letih prebivanja na podlagi tega dovoljenja za začasno prebivanje lahko 

zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje« (Pravna pomoč, b.d.). Seveda če izpolnjujejo 

pogoje na podlagi Zakona o državljanstvu RS.  

Med opravljanjem pogovorov z brezdomnimi priseljenci sem naletela na dve takšni osebi, ki 

sta izkusili dogodek izbrisa iz Registra stalnih prebivalcev Slovenije, čeprav sta več let živeli 

in bili v državi zaposleni. 

Izbrisanost oziroma izbrisani so slovenska posebnost. Teh dveh pojmov ni mogoče zaslediti v 

nobeni podobni tuji literaturi, zato me je še toliko bolj zanimala zgodba mojih dveh 

sogovornikov. 

Budimir je prišel v Slovenijo zaradi boljšega življenjskega standarda, kot je bil ta v njegovi 

domovini. Želel si je poiskati zaposlitev. To je takoj ob prihodu brez težav dobil. V Sloveniji 

je delal precej let, imel celo svojo taksi službo, tukaj pa je tudi ves ta čas prebival. Pravi, da je 

tik pred in ob osamosvajanju Slovenije prišlo s strani države do napadanja in žaljenja ljudi z 
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Juga. Po razpadu Jugoslavije se je politični vrh v Sloveniji obrnil proti priseljencem iz drugih 

jugoslovanskih držav. To je sam doživljal zelo emocionalno. 

Čeprav je v Sloveniji delal in živel precej let, je v času, ko je bilo treba zaprositi za slovensko 

državljanstvo, dobil negativen odgovor. Za državljanstvo je zaprosil večkrat, vendar vsakič 

brez pozitivnega odgovora. Pravi, da naj bi mu zavračali prošnje za pridobitev slovenskega 

državljanstva, saj naj bi pomagal tajni srbski policiji. V tistem času so se pojavljale ostre 

politične razmere po celotni Jugoslaviji. 

Leta 1993 so ga med opravljanjem dela prijeli slovenski policisti in ga odpeljali k sodniku za 

prekrške. Tam so mu odvzeli vozniško in prometno dovoljenje ter potni list. Izgnali so ga iz 

države, saj naj bi po njihovem ilegalno prestopil državno mejo. Pravi, da vse od takrat pa do 

danes nima urejenih osebnih dokumentov.  

Leta 2006 je dobil možnost ponovno zaprositi za državljanstvo Republike Slovenije. Poslal je 

prošnjo, vendar so ga ponovno zavrnili. Zahtevali so, da odide v Črno goro in tam zahteva 

odpis srbskega državljanstva. Le tako bo potem dobil kasneje slovensko. Vendar ga ni, čeprav 

so obljubljali. Vse od takrat dalje je brez vsakršnega državljanstva. Ima le dokument, na 

katerem piše »brez državljanstva«. Posledice izbrisa so zelo hude. Že 10 let obstaja na svetu 

kot apatrid. Je brez vsakršnih pravic, saj pravno kot apatrid sploh ne obstaja. Že več kot 10 let 

prebiva na cesti kot brezdomna oseba. Ni upravičen do nikakršne pomoči.  

Moj drugi sogovornik s podobnimi problemi je Željko. Željko v Sloveniji prebiva že 37 let. 

Prišel je iz Bosne z željo po boljši službi. Dobršen del teh let v Sloveniji je bil tudi zaposlen v 

različnih državnih podjetjih. Pravi, da je šlo po Titovi smrti vse navzdol. Če je prej delal 

redno brez problemov, si je potem moral vsako leto urediti delovno vizo, da je lahko opravljal 

delo.  

Povedal je svojo zgodbo o tem, kako mu niso hoteli podeliti slovenskega državljanstva, četudi 

je zanj zaprosil kar nekajkrat: »Tri mesece mi je manjkalo od deset let, da bi bilo avtomatsko 

državljanstvo brez vize, in sem ga plačal, 500 sit je bilo za plačat. Bil je en žakelj krompirja, 

državljanstvo. In jaz sem šel na Mačkovo in mi je tisti, ki je bil v službi, izvedel al je vedel, da 

po priimku in mi je povedal, da … državljanstva. Za vrijeme plebiscita. Mi ga niso hoteli dat. 

Pola sem delal na vizo na eno leto. Do ponovnoga odvajanja tistih … Šestkrat sem dal za 

državljanstvo, za trajno bivalno vizo … zmeraj sem moral dati po 100 evrov.« 

Razloga za zavrnitev prošnje za državljanstvo ne pozna, vendar nekako misli, da je prišlo 

zaradi tega, ker je bil obsojen na zaporno kazen: »Ne znam … mogoče ena zadnja šansa, ker 

sem bil v zaportu, nisem bil v zaportu, ne moja krivda, ampak od drugega krivda. In zarad 

tiste kazni so mi ga zavračali. Dali so mi tri leta pogojno in 9 mesecev zapora, če bi slučajno 

pogojno prekršil. Pritožba je bila 200 evra. Od takrat sem skoz vlagal tiste vize za stalno 

državljanstvo in noben mi ni hotel povedati, da nimam pravice. Vsakič sem pa plačal.« 
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17 SKLEP 

Ena od temeljnih pravic priseljencev je pravica do vstopa in bivanja v državi gostiteljici 

(Anthias, 2000). Zakoniti status priseljenca omogoča priseljencem pravico do stanovanja, 

pravico do dela, pravico do socialnega varstva, kar vključuje minimalni dohodek in pravico 

do zdravstvenih storitev. Priseljencem pa njihov zakoniti status omogoča tudi pravico, da 

lahko v primeru, če se znajdejo na ulici, dostopajo do storitev, ki so namenjene brezdomnim 

osebam (Edgar in Doherty, 2004), vendar to velja le za tiste priseljence, ki imajo urejen 

pravni status v državi gostiteljici, se pravi, da imajo urejene dokumente, s katerimi se lahko 

legitimirajo in da imajo v Sloveniji prijavljeno vsaj stalno prebivališče. Ta postavljena 

omejitev jasno nakazuje diskriminacijo države Slovenije do priseljencev in omejuje ljudi k 

dostopanju do temeljnih človekovih pravic. Prav zaradi teh omejitev se pojavi hierarhija 

ranljivosti brezdomstva med priseljenci, države pa tako še bolj stigmatizirajo revščino, 

zapostavljajo določen krog ljudi in ga socialno izolirajo od ostalega prebivalstva. V večini 

držav so nevladne organizacije, ki se le delno financirajo s pomočjo države edina pomoč, prek 

katerih se brezdomnim osebam lahko zagotovijo minimalna življenjska sredstva za preživetje. 

V Sloveniji se nevladne organizacije večinoma financirajo iz javnih razpisov, če le-te izvajajo 

programe socialnega varstva ali pa se takšne organizacije sploh ne financirajo s strani države. 

Tujcem, tistim, ki nimajo urejenih dokumentov, ponavadi nudijo le neko osnovno pomoč, v 

obliki hrane, oblačil, osebne higiene. Ostali priseljenci z izkušnjo brezdomstva pa so deležni 

enake pomoči, kot vsi ostali brezdomci v Sloveniji, odvisno od organizacije kamor so se 

zatekli po pomoč.   

Pri iskanju priseljencev z izkušnjo brezdomstva sem se soočila s kar nekaj ovirami. Kot prva 

ovira ali težava se je pojavilo samo razumevanje sogovorcev, saj so vse vprašane osebe 

govorile v svojem maternem jeziku, ki pa ni slovenščina. Izziv se je nato pojavil tudi pri 

transkripciji pogovorov, ki sem jih morala večkrat poslušati, da sem jih razumela in pravilno 

zapisala. 

Drugi izziv se je pojavil pri dogovarjanju z brezdomci glede kraja in časa našega srečanja za 

pogovor. Z nekaterimi posamezniki sem bila dogovorjena, vendar pa le-ti niso prišli ob 

določeni uri na dogovorjeno mesto, tako sem zaradi tega morala večkrat priti do Ljubljane. 

Ugotavljam, da se je to verjetno zgodilo zaradi nerazumevanja pri podajanju informacij ali pa 

zaradi neresnosti sogovorcev.  

V želji, da bi imela čim bolj raznolik vzorec sogovorcev in kar se da zanimive ugotovitve, 

sem želela vključiti tudi ženske sogovornice. Problem se je pokazal takoj, saj sem imela že na 

samem začetku težave z iskanjem le-teh. Obrnila sem se na več organizacij, ki delajo s takšno 

populacijo, zagotovili so mi pomoč, če se bo morebiti pojavila primerna oseba, ki jo iščem za 

svojo raziskavo. Ena od žensk priseljenk, ki so mi jo priskrbeli, je takoj zavrnila pogovor. Kot 

razlog je povedala, da se boji, saj nima urejenega statusa za bivanje v Sloveniji. S podajanjem 

informacij prek pogovora bi se po njenem preveč izpostavila. 

Prošnje za sodelovanje pri raziskavi sem pošiljala po naslovih raznih materinskih domov in 

varnih hiš za ženske, pri tem mi je ena od nagovorjenih organizacij obljubila pomoč, vendar 

so med dogovarjanjem za sestanek v njihovem društvu čez čas prekinili stike.  

Tako mi na koncu  ni preostalo drugega, kot da sem spremenila prvotni načrt glede raziskave 

in števila žensk v njej ter sem zaradi pomanjkanja ženskih priseljenih brezdomk namesto dveh 

sogovornic, kakor sem sprva načrtovala, v raziskavo vključila le eno.  
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Kot najbolj osnovno in uvodno vprašanje v raziskavi so bili razlogi priseljencev za selitev v 

Slovenijo. Večina vprašanih se je v Slovenijo priselila še v času bivše skupne države 

Jugoslavije. Ker jih večina prihaja iz balkanskih držav, kjer je bil življenjski standard tistega 

časa nižji kot pri nas, je bila selitev v Slovenijo edina ugodna rešitev za njih. Ob prihodu so si 

poiskali službo, ki so jo dobili že v roku nekaj dni.  

Osredotočila sem se na razlike, ki se pojavljajo pri prejemanju pomoči med priseljenci z 

različnim pravnim statusom glede na njihovo dejansko pomoč, ki jo prejemajo, in tisto, ki bi 

je po zakonu morali biti deležni. Zanimala me je tudi razlika v zagotavljanju pomoči s strani 

države in neprofitnih organizacij. Ali Slovenija kot socialna država zagotavlja večji delež 

pomoči takšnim ranljivim osebam ali pa so neprofitne organizacije tiste, ki morajo reševati 

probleme, ki jih ustvarja država. 

V raziskavi se je pokazalo jasno razločevanje v nudenju pomoči različnim skupinam 

brezdomnih priseljencev v Sloveniji po kategorizaciji skupin brezdomstva in stanovanjske 

izključenosti, ki jo je naredila FEANTSA. Naredila sem globlji vpogled v urejen pravni status 

in ugotovila, da so osebe, ki nimajo urejenega pravnega statusa v novi državi, socialno 

izključene, kot da ne bi obstajale. Te osebe so izpostavljene socialni izoliranosti in izločitvi iz 

kroga družbe. V Sloveniji je mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomnimi 

osebami, urejena zelo dobro. Le s strani tistih nevladnih organizacij, ki imajo majhno ali 

nično finančno zaledje v državi, so brezdomne osebe z neurejenim statusom deležne pomoči 

pri ponovnem vključevanju v okolje in v prejemanju osnovnih storitev za preživetje.  

V magistrskem delu sem tako pokazala, da se priseljenci z izkušnjo brezdomstva soočajo z 

več ovirami pri premagovanju svojih stisk. Predvsem pri pomanjkanju odgovorne in ustrezne 

politike zaposlovanja, pravice do zavetja in nujne zdravstvene oskrbe, ki so del državne sfere. 

Te politike so osnovne, če želi neka oseba živeti kar se da človeku spodobno življenje. V 

Sloveniji le priseljenci, ki delajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, lahko uživajo polno 

zdravstveno oskrbo, stanovanjsko in socialno asistenco. Pokazalo se je, da je pravni status 

brezdomca v Sloveniji še kako povezan s socialnimi pravicami. Različne podskupine 

priseljencev so obravnavane zelo različno in imajo zelo različne dostope do socialnih pravic 

in obveznosti.  

Obenem sem pri pisanju razmišljala tudi v smeri socialno-pedagoškega doprinosa k tej 

tematiki – kaj je oziroma kakšna bi morala biti vloga socialne pedagogike pri delu z 

brezdomsko populacijo, da bi se lahko izboljšal njihov položaj v državi Sloveniji.  

Socialni pedagogi delamo z ljudmi in pri tem upoštevamo njihovo življenjsko okolje. V 

ospredje postavljamo posameznikov položaj v družbi, stremimo k psihološki, socialni in 

materialni rasti vsakega posameznika, še posebej pa se usmerjamo k populaciji, ki jo je 

družba izločila iz svojih okvirjev. Tako je vloga socialnega pedagoga prispevati k 

posameznikovemu ponovnemu vključevanju v okolje glede na njegove potrebe, želje in 

zmožnosti, ki jih ima (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2006). Še 

posebno tukaj izpostavim brezdomstvo priseljencev, s katerim se ukvarjam v magistrskem 

delu.  

Kot socialni pedagogi si moramo prizadevati in vztrajati pri korenitih sistemskih spremembah 

in oblikovanju prepotrebnih dokumentov na nacionalnem nivoju, ki bodo narekovali potrebne 

ukrepe in rešitve za raziskovano populacijo ljudi. Zagotovo bi bilo treba povezati več 

političnih sektorjev, da bi bil napredek sploh lahko zagotovljen. Nujno bi bilo treba določiti 

strategije za zmanjševanje različnih vrst brezdomstva in jih potem tudi dosledno izvajati. 



74 

Slovenija zaenkrat to pušča na zadnjem mestu obveznosti, ki jih mora še izpolniti. Potrebno bi 

bilo tudi sodelovanje javnosti, informiranje in osveščanje. Socialni pedagogi so tisti, ki bi 

odpirali takšne skrite teme, opozarjali na kompleksnost pojava in spodbujali diskusije med 

več stranmi družbe. Obenem pa bi se z odpiranjem skritih tem zmanjšali predsodki javnosti 

do raziskovane populacije. 

Moj namen pri pisanju magistrskega dela je bil predvsem prikazati situacijo brezdomnih 

priseljencev, poudariti razlike med različnimi podskupinami brezdomnih priseljencev glede 

na evropsko tipologijo brezdomstva in stanovanjske izključenosti, ki jo je podala FEANTSA, 

in razlike med pravicami in omejitvami, ki so jih ti brezdomci deležni glede na njihov pravni 

status, odpreti problem zapostavljenosti te ranljive skupine v slovenskem okolju, ki je najbolj 

dovzetna za socialno izključenost, ter usmeriti pozornost na področje, ki je v slovenskem 

prostoru še dokaj neraziskano. Menim, da sem v svojem magistrskemu delu to predstavila 

nazorno kljub precej majhnemu vzorcu intervjuvanih. 

Zaradi zapostavljenosti te skupine ljudi in posledično tudi pomanjkanja raziskav v 

slovenskem prostoru na to temo menim, da bi bilo za v prihodnje koristno narediti še kakšno 

podobno raziskavo s številčnejšo udeležbo intervjuvanih oseb, ki imajo enake ali podobne 

lastnosti. Vključiti bi bilo treba več ženskih predstavnic in tudi oseb iz držav tretjega sveta. 

Več kot bo interesa in financiranja za opravljanje raziskav s takšno populacijo, bolj bodo 

državni organi videli, da naraščajo problemi, in bodo tako prisiljeni, da naredijo pozitiven 

korak k spremembam na tem področju.  
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