
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Gorkič 

 

Ocena posledic epidemije COVID-19 za brezdomne v Novi 

Gorici in odziv lokalne skupnosti 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Gorkič 

 

Ocena posledic epidemije COVID-19 za brezdomne v Novi 

Gorici in odziv lokalne skupnosti 

Assessing the Impact of the COVID-19 Epidemic on the 

Homeless in Nova Gorica and the Response of the Local 

Community 

Magistrsko delo 

 

 

Mentor: doc. dr. Matej Sande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



 

 
 

  



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Najprej se zahvaljujem vsem in vsakemu izmed svojih sogovornikov in sogovornic, brez 

katerih tega dela ne bi bilo. Zelo sem vam hvaležna, da ste si bili v obdobju velikih 

obremenitev pripravljeni vzeti čas še zame in z menoj delili svoje izkušnje. 

 

Hvala vama, mama in tata, ker sta mi to pot sploh omogočila, mi ves čas stala ob strani in z 

mano delila vsa izpitna obdobja, seminarske naloge, objeme pri slovesu ob nedeljah zvečer, z 

ljubeznijo pripravljene obroke, mi nudila ramo za jok in topel objem, ko sem ga potrebovala. 

 

Hvala tebi, dragi moj, za vso ljubezen in spodbudo tudi takrat, ko si bil glavna žrtev moje 

slabe volje … obljubim, da bo od zdaj naprej stanovanje bolj pospravljeno. 

 

 

*Mic drop* I'm out. 

 

 

 

 

Sara  

  



 

ii 
 

  



 

iii 
 

 

POVZETEK 

V magistrski nalogi s pomočjo kvalitativnega raziskovanja predstavljam spremembe, ki so jih 

v času od prvega do tretjega vala epidemije COVID-19 doživljale brezdomne osebe na 

območju Nove Gorice, ter odzive, ki so jih z namenom kompenzacije izrednih razmer 

udejanjale organizacije in službe, ki se z njimi ukvarjajo. Epidemija je za marsikoga pomenila 

velik življenjski preobrat, četudi tega vsi nismo doživljali enako. Nekateri smo ob uvedbi 

omejitve gibanja preprosto ostali doma, drugi pa te možnosti niso imeli. Ustavitev javnega 

življenja je hkrati pomenila tudi zapiranje javnih prostorov in storitev ter krčenje delovanja 

organizacij, ki so mnogim brezdomnim pomenile središče zadovoljevanja osnovnih človeških 

potreb. V empiričnem delu sem s pomočjo intervjujev z uporabniki in zaposlenimi na 

področju brezdomstva zbrala podatke o njihovih opažanjih sprememb na področju 

vsakdanjega življenja,  dostopa do zdravstvenih storitev, medosebnih odnosov ter načrtovanju 

odzivov in ovir za zaposlene. Namen moje raziskave je prikazati zaokroženo sliko stanja na 

področju brezdomstva v Novi Gorici med prvim in tretjim valom epidemije, ki bo nudil tako 

osnovni vpogled v uporabniško doživljanje situacije kot tudi nakazoval sistemske šibkosti, ki 

bi jih bilo v prihodnosti potrebno nasloviti. Rezultate, ki jih predstavljam v nadaljevanju, 

vidim kot majhen, a pomemben vodnik pri načrtovanju nadaljnjega dela na področju 

brezdomstva pri nas, saj vsebina izhaja izključno iz uporabniških in praktičnih izkušenj. 

 

Ključne besede: pandemija, epidemija, ranljive skupine, brezdomni, spremembe, odziv služb 

za brezdomne  
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ABSTRACT 

In the master's thesis I will present the changes experienced by homeless people in the area of 

Nova Gorica that occur from first to third wave of the COVID-19 epidemic and the actions 

homeless people received to compensate the obstacles that emergency situation set. I used 

qualitative approach. For many of us, the epidemic represented a major turning point in our 

life, even if we did not experience it all the same way. Some of us simply stayed at home 

when the movement restriction was introduced, while others did not have that option. The 

cessation of public life also meant the closure of public spaces and services and the reduction 

of the activities of organizations, which for many homeless people were the center of meeting 

basic human needs. With the help of interviews with users and employees in the field of 

homelessness. I collected data on their observations in the field of everyday life, access to 

health services and interpersonal relationships, and planning responses and barriers for 

employees. Purpose of my research is to present an integral picture of the state of 

homelessness in Nova Gorica between first and third wave of the epidemic, which will offer a 

basic insight into experiencing the situation, as well as systemic weaknesses that would need 

to be dealt in the future. Results that I present below I see as a small but important guidelines 

in planning further work in the field of homelessness in our country, as the content is derived 

exclusively from user’s and practical experiences. 

Key words: pandemic, epidemic, vulnerable groups, homeless, changes, community response 
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I UVOD 

Dogodki, ki so se zgodili med marcem 2020 in marcem 2022, so korenito zaznamovali tok 

delovanja nezanemarljivega deleža svetovnega prebivalstva. Spremembe, ki jih je povzročila 

pandemija virusa COVID-19, je bilo čutiti predvsem na področju družbenega udejstvovanja in 

varovanja osebnega ter javnega zdravja. Razmere, tako drugačne od vsega, kar nam je bilo 

poznano in česar smo bili vajeni, so botrovale porastu psihosocialnih stisk. Strokovnjaki 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2021a) so tako denimo poročali, da so se 

posamezniki najtežje soočali z občutki krivde in strahu pred prenosom bolezni na druge, ob 

veliki hkratni potrebi po socialni bližini, ki pa je bila spričo razmer visoko odsvetovana. 

Veliko negativnih občutij so povzročile tudi različne omejitve, nemalo posameznikov pa je z 

negotovostjo zrlo dalje v prihodnost, kjer jasnih napovedi preprosto ni bilo mogoče postaviti. 

Porajajoče zdravstvene, finančne, odnosne in druge težave so tako še močneje nakazale na 

potrebo po udejanjanju slogana socialna distanca, a čustvena bližina.  

Kljub vsemu obdobja epidemije nismo vsi doživljali enako. V svojem magistrskem delu se 

bom ukvarjala z raziskovanjem sprememb, ki jih je epidemija novega koronavirusa prinesla v 

življenja skupin z obrobja družbe, natančneje brezdomnih. Osredotočila se bom na 

posameznike, ki bivajo na območju Nove Gorice, hkrati pa bom raziskala odzive s stani 

pristojnih institucij ter lokalne skupnosti.  

Relevantnost raziskovanja izbrane teme sama po eni strani vidim že v enkratnosti same 

situacije, s katero se trenutno živeče generacije v takem obsegu srečujemo, pa tudi v dejstvu, 

da se, po besedah Dragoša (1993, str. 155), vprašanja brezdomstva in s tem povezanih 

problematik zaostrujejo takrat, ko se »povečuje dinamika družbenega spreminjanja, saj so v 

takih razmerah prav ljudje z družbenega dna najmanj opremljeni za prilagajanje na 

spremembe.« 

Nalezljive bolezni, epidemije in pandemije imajo na različne populacije, ki doživljajo 

revščino, marginalizacijo, stigmatizacijo ter diskriminacijo, neprimerljivo večji vpliv, kot na 

tiste, ki so v družbo vključeni brez večjih posebnosti. V primeru novega koronavirusa ter 

nevarnosti in ukrepov, ki jih s seboj prinaša, je zgoraj napisano še posebej relevantno za tiste, 

ki se trenutno spopadajo z izkušnjo brezdomstva (Perri idr., 2020). Zdravje in dobrobit oseb, 

ki živijo v negotovih bivalnih razmerah, sta namreč v veliki meri odvisna od situacijskih in 

strukturnih faktorjev ter predhodnega zdravstvenega stanja (Gaetz in Buccieri, 2016). 

Posamezniki, ki izkušajo brezdomstvo, so imeli že v odsotnosti kriznih razmer težave in 

okrnjene možnosti za zagotavljanje minimalnega življenjskega standarda, ki je osebam z 

urejenimi bivalnimi razmerami prej kot ne samoumeven, omejevanje delovanja različnih 

javnih storitev in služb pa je njihov položaj še poslabšalo. Nemožnost zagotavljanja osnovnih 

dobrin v kontekstu epidemioloških razmer tako ne predstavlja več le razlike med biti lačen ali 

sit, premražen ali oblečen, temveč tudi med privilegijem možnosti zaščititi se ali ostati 

prepuščen bistveno večjemu tveganju za okužbo oziroma celo kazenskemu pregonu zaradi 

nezmožnosti udejanjanja državnih odlokov, ki so za posameznike brez strehe nad glavo 

večinoma  neuresničljivi.  
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Dane razmere nas v praksi ne bi mogle bolje opozoriti na to, kje se skrivajo največji sistemski 

(in družbeni) primanjkljaji, ki nas ločujejo od ustrezne urejenosti dotičnega vprašanja, kot se 

je to pokazalo v preteklih mesecih. Položaj brezdomcev v Sloveniji še zdaleč ni zadostno 

urejen, problematika namreč ostaja potisnjena v ozadje. Kot opozarja Leskošek (2010), 

Slovenija kljub povečevanju števila brezdomnih posameznikov in družin še vedno ostaja brez 

jasnega in trdnega programa, ki bi vprašanje brezdomstva naslavljal kot ločeno težavo in ji 

namenil posebno pozornost. 

Ravno na tem mestu se je pokazal velik pomen humanističnih smeri in strok, še posebej 

socialne pedagogike, ki je imela s svojim v skupnost in posameznika usmerjenim načelom 

delovanja v času zdravstvene krize moč in možnost, da zapolni vrzeli pomanjkljive podpore 

tistim skupinam prebivalstva, ki se zaradi svojega položaja s situacijo niso mogle zadovoljivo 

spopasti same oziroma ob pomoči bližnjih.  
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. Epidemija in pandemija 
Nalezljive bolezni se glede na pogostost pojavljanja uvrščajo na sam vrh seznama bolezni. Po 

podatkih poročila o spremljanju nalezljivih bolezni v Sloveniji za leto 2014 (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2015) ter Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 

oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2020) naj bi vsak prebivalec Republike 

Slovenije za akutno okužbo dihal zbolel od enkrat do desetkrat na leto ter vsaj enkrat letno za 

akutno črevesno okužbo.  

Glavni povzročitelji nalezljivih bolezni so patogeni organizmi, kot so bakterije, virusi, 

zajedavci, glive in plesni. Ti se med gostitelji prenašajo na različne načine: po zraku, preko 

hrane in vode ter z neposrednim stikom ali posredno (ob stiku s kontaminiranimi površinami). 

Tarčna skupina za nastanek in razvoj bolezni sta tako človek kot žival, prenos pa lahko poteka 

med obema vrstama ali znotraj le-teh.  

Sam stik s kužnim agensom sicer ni vedno zadosten pogoj za razvoj okužbe, temveč morajo 

biti, da pride do dejanskega obolenja, izpolnjeni še dodatni pogoji: poleg izpostavljenosti so to 

še ustrezni okoljski dejavniki ter ustrezen gostitelj. Ravno tako je z določenimi faktorji 

pogojena možnost širjenja okužbe med populacijo. Ta je namreč odvisna od verjetnosti 

prenosa med okuženo in dovzetno osebo, od pogostosti stikov v populaciji, trajanja kužnosti 

ter deleža na okužbo neodzivnih oziroma imunih oseb v populaciji (Državni načrt zaščite in 

reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020). 

Glede na faktor nalezljivosti je pojavnost teh bolezni največkrat množična, z vidika 

karakteristik pa se opredeli z eno od sledečih oblik: izbruh, kopičenje, epidemija oziroma 

pandemija (ibid.). Nekatere nalezljive bolezni so v določenih delih sveta sicer vseskozi 

prisotne, zato jih imenujemo endemične – pojavljajo se v obliki nekaj bolezenskih primerov v 

določenem časovnem obdobju, ne da bi se vsakokrat tudi razširile (Kingston in Lambert, 

1988). 

Z izrazom epidemija 7. člen Zakona o nalezljivih boleznih (2006) označi nenaden pojav 

nalezljive bolezni, ki na nekem kraju ob nekem času ter z vidika števila prizadetih oseb 

preseže običajno obolevanje. Pojav epidemije zaradi navedenih karakteristik zahteva takojšnje 

ukrepanje. Kljub temu pa se vsaka epidemija ne prelevi v pandemijo. Slednjo od prve loči 

predvsem njena razširjenost. Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre za hkratno pojavnost več 

izbruhov epidemij v različnih regijah, državah ali kontinentih (Državni načrt zaščite in 

reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020). 

Nekateri avtorji so opredelili podrobnejše kriterije,  ki morajo biti izpolnjeni, da se epidemija 

lahko obravnava kot pandemija: 

- Geografska razširjenost (wide geographic extension): raba pojma pandemija se 

skoraj vedno nanaša na bolezenska stanja, ki dosežejo velike geografske površine.  

- Širjenje bolezni (disease movement): poleg prostorskih razsežnosti lahko kot 

pandemično  označimo bolezen, katere premikov se ne da predvideti. Trden pokazatelj 

je na primer masovno širjenje okužbe s prenosom iz enega gostitelja na drugega, česar 

zajezitev je izjemno težko doseči.  
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- Velika napadalnost (high attack rates) in eksplozivnost (explosiveness): pandemične 

bolezni populacijo prizadenejo hitro in silovito, delež okuženih je dokaj visok. Kljub 

razširjenosti se za pandemična sicer ne razglaša bolezenskih stanj z nizko stopnjo 

agresivnosti oziroma simptomatičnosti. 

- Nizka imunost populacije (minimal population immunity): pri velikem deležu 

nalezljivih bolezni obstaja delež populacije, ki je na kužni agens imun. Sama imunost 

sicer ne pomeni vedno polne zaščite pred okužbo, saj lahko organizem prizadenejo 

novejše, napredne različice (primer gripe). 

- Novost (novelty): pojem pandemija se največkrat uporablja za opis bolezni, ki je 

novonastala oziroma so novonastale njihove različice. Koncept je kljub temu relativen, 

saj se bolezni, ki dlje časa mirujejo, nato pa ponovno izbruhnejo, ravno tako 

obravnavajo kot pandemije (npr. kolera). 

- Nalezljivost (infectiousness) in kužnost (contagiousness):  kljub geografski 

razširjenosti se kot pandemičnih običajno ne označuje nenalezljivih bolezenskih stanj 

(npr. debelost) ali rizičnih oblik vedenja (kajenje), ki niso transmisivne. Večina 

bolezni, ki jih zdravstvena stroka označuje kot potencialno pandemične, je nalezljivih, 

kar pomeni, da se okužba prenaša neposredno iz enega organizma na drugega (npr. 

gripa). Kljub temu se nekatere med njimi običajno lahko prenašajo preko drugih 

medijev (npr. kuga preko mesa ter kolera preko vode), kužnost pa razvijejo le pod 

določenimi pogoji. 

- Resnost (severity
1
): kljub temu, da so ni uradni kriterij, se pojem pandemičen 

pogosteje uporablja v povezavi z resnimi in usodnimi bolezenskimi stanji (npr. kuga, 

HIV/AIDS ali SARS), četudi so za pandemične lahko oklicane tudi bolezni z 

milejšimi pojavnimi oblikami, če izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije eksplozivnosti 

(npr. hemiplegija otroške dobe), hitrega širjenja in osvajanja velikih geografskih 

površin (garjavost) (Morens idr., 2009; Qiu idr. 2017). 

O pandemiji lahko torej govorimo takrat, ko kužni agens, ki je do tedaj povzročal posamezne 

izbruhe, postane zaradi nizke ali neobstoječe odpornosti prebivalstva sposoben hitrega širjenja 

ter povzročanja okužbe pri večini gostiteljev, s katerimi pride v stik (Državni načrt zaščite in 

reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020). 

V pomembnem porastu so trenutno nalezljive bolezni, ki jih na človeka prenašajo členonožci 

(mrčes), zaradi razširjenosti potovanj po svetu pa se je pomembno povečal tudi vnos 

nalezljivih bolezni, ki jih pri nas sicer nimamo. Poročilo Nacionalnega inštituta (2015) poleg 

tega navaja pojavnost nalezljivih bolezni, proti katerim se na območju Republike Slovenije 

izvaja tudi cepljenje, razlog za to pa naj bi bili predvsem izbruhi v sosednjih državah ter 

vedno nižja precepljenost domačega prebivalstva. Problematičnosti sicer ne predstavlja zgolj 

visoka pojavnost, temveč tudi možne trajne posledice, ki jih pri človeku tovrstni agensi 

povzročajo: povezovati jih je namreč mogoče s kroničnimi bolezenskimi stanji kot so 

reaktivni artritis, rana na želodcu, rak, neplodnost ipd. (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2015; Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 

bolezni pri ljudeh, 2020). Pojavnost bolezni večjega dosega sicer nikoli ni zgolj problem 

                                                           
1
 Vsi prevodi so lastni, kar lahko vpliva na sporočilnost. 
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javnega zdravja, temveč tudi težava, ki družbo prizadene širše. V primeru izrednega širjenja 

bolezni lahko pride do obolevanja 25–45 odstotkov populacije, množični izbruhi pa lahko 

pomembno prispevajo k porastu stopnje umrljivosti prebivalstva (Državni načrt zaščite in 

reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020). 

1.1. Zgodovina človeka – zgodovina pandemij 

Da so bile epidemije in pandemije med človeško populacijo nenehno prisotne, nas opozarjajo 

številni zgodovinski dokumenti. Opisi epidemij črnih koz, gobavosti, tuberkuloze itd. datirajo 

vse v obdobje antične Grčije in Egipta (Nelson in Williams, 2007). Fenomenov, ki bi tako 

korenito vplivali na oblikovanje družbe in njene kulture, kot so to storile tovrstne zdravstvene 

katastrofe, je zelo malo. Te namreč zdesetkale prebivalstvo, vplivale na izide vojn ali celo 

izbrisale celotne populacije. Paradoksalno pa so ravno tako odprle vrata znanstvenim 

prebojem in inovacijam, ekonomiji in razvoju različnih političnih sistemov (Humerović, 

2019) 

Znatni porast nalezljivih bolezni in širjenja le-teh naj bi bil umeščen v obdobje, ko so se 

osnovale prve agrarne skupnosti (LePan, 2020; Pearce–Duvet, 2006). Nekateri avtorji 

verjamejo, da številni patogeni, ki so v preteklosti kosili med človeško populacijo, pred 

vzpostavitvijo tovrstnih večjih strnjenih združb med ljudmi sploh niso obstajali (Fiennes, 

1978; McNeill,1989; Diamond, 1997, 2002, v Pearce–Duvet, 2006). Šele gostejša in trajnejša 

poselitev je zagotovila pogoje, ki jih tovrstni organizmi potrebujejo za svoj obstoj, t. j. 

zadostno število gostiteljev, preko katerih se lahko širijo. Izbruhi nalezljivih bolezni v manjših 

skupnostih so v preteklost namreč vodili bodisi v izumrtje bodisi v imunost le–teh, zaradi 

česar bolezni niso mogle razviti epidemičnih razsežnosti (Pearce–Duvet, 2006). Nekateri 

avtorji kot dodaten razlog za povečano stopnjo izbruhov vidijo tudi zametke reje domačih 

živali (LePan, 2020, Pearce–Duvet, 2006). McNeill (1989, v Pearce–Duvet, 2006) je tako na 

primer izrazil prepričanje, da se je večina pomembnih nalezljivih bolezni (ošpice, 

tuberkuloza, črne koze, gripa itd.) na človeka prenesla ravno iz teh. Zanj tako ni nič 

presenetljivega, da so se z vzpostavitvijo reje na človeka prenesle tudi nalezljive bolezni, ki so 

ponavadi mučile živalske vrste. 

Možnosti za tvegane stike so se povečevale vzporedno z razraščanjem skupnosti ter 

vzpostavitvijo vedno bolj kompleksnega in daljnosežnega sistema trgovanja. Sočasno z 

razvojem civilizacije, torej gradnjo večjih mest, pomikom trgovine v tuje kraje, srečevanjem z 

različnimi ljudmi, živalmi in ekosistemi, se je povečevalo tudi tveganje za razrast različnih 

epidemij in pandemij (LePan, 2020).  

Zaradi pomanjkljivega vpogleda v mehanizme nastanka bolezni ter neustreznega 

zdravstvenega pristopa, so izbruhi največkrat pomenili masovni družbeni pomor. Kot 

zdravstvene katastrofe z najvišjim smrtnim davkom v dokumentirani zgodovini do danes 

ostajajo epidemija prave kuge ali t. i. črne smrti, ki naj bi v 14. stoletju pomorila okoli 200 

milijonov ljudi oziroma 51 odstotkov celotnega prebivalstva, sledili sta ji še epidemiji črnih 

koz v 16. stoletju z okoli 56 milijoni smrtnih žrtev ter španska gripa med letoma 1918 in 1919 

(LePan, 2020). Slednja je v letu dni povzročila več smrti kot epidemija kuge v celem stoletju 

(Humerović, 2019) in do danes ostaja označena kot najbolj uničujoča epidemija v 

dokumentirani zgodovini (Qiu, 2017). Ocene števila žrtev so različne, gibljejo pa se med 20 
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(Qiu idr., 2017) in 45  milijoni (LePan, 2020); nekateri avtorji so prepričani, da je število še 

mnogo višje, od 50 do 100 milijonov (Humerović, 2019; Roser, 2020; Terry,2020). 

Zgodovina poleg omenjenih beleži še vrsto drugih izbruhov, na primer epidemijo kolere, 

virusa denga, AIDS–a, drugih vrst gripe, hudega akutnega respiratornega sindroma, bolezni 

zahodnega Nila in tuberkuloze, katerih smrtni davek je nekoliko nižji, še vedno pa v večini 

primerov dosega sedemmestno številko (Qiu idr., 2017). 

Tabela 1: Prikaz pandemij z najvišjim smrtnim davkom od 19. stoletja do danes (vir: LePan, 2020) 

  Ime Obdobje Patogen/prenašalec na človeka Skupno število 

smrtnih žrtev 

Pandemija kolere (od 1. 

do 6.) 

1817–1923 Bakterija kolere 1 milijon 

Tretja kuga 1885 Bakterija Yersinia pestis/bolhe, 

podgane 

12 milijonov 

Rumena mrzlica Pozno 19. 

stoletje 

Virus/komarji 100.000–150.000 

Ruska gripa 1889–1890 Predvidoma H2N2 (ptičji izvor) 1 milijon 

Španska gripa 1918–1919/20 Virus H1N1/ prašiči 40–50 milijonov 

Azijska gripa 1957–1958 Virus H2N2 1,1 milijonov 

Hongkonška gripa 1968–1970 Virus H3N2 1 milijon 

HIV/AIDS 1981–danes Virus/ šimpanzi 25–35 milijonov 

SARS 2002–2003 Koronavirus/netopirji, cibetovke 200.000 

Prašičja gripa 2009–2010 N1H1/prašiči 770 

Ebola 2014–1016 Ebolavirus/divje živali 11.000 

MERS 2015–danes Koronavirus/netopirji, kamele 850 

COVID-19 2019–danes Koronavirus/neznan (morda 

luskavci) 

6 milijonov 

Medicina se je v zadnjih nekaj desetletjih nezanemarljivo razvila, kar pomembno pripomore k 

upadu smrtnega davka ob vsakokratnem udaru nove pandemije, še posebej če v ozir vzamemo 

eksponentno povečevanje števila svetovnega prebivalstva (LePan, 2020). Kljub temu 

medicinski napredek pojava epidemij in pandemij ne more preprečiti. V zadnjih nekaj letih 

smo bili tako priča vsaj šestim resnejšim izbruhom: epidemiji hantavirusnega pljučnega 
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sindroma, SARS–a, gripe H5N1 ter H1N1, MERS (Middle east respiratory sindrome) ter 

izbruhu Ebole. Gripa H1N1 je bila prva pandemična gripa 21. stoletja, povzročila pa naj bi 

okoli 18.000 smrti (Rewar idr., 2015, po Qiu, 2017). 11.000 življenj naj bi zahteval tudi 

izbruh Ebole. Poleg tega naj bi ta svet stal dobri 2 milijardi dolarjev (Maurice, 2016, po Qiu, 

2017). Grožnjo ravno tako še vedno predstavlja virus Zika, ki naj bi v zadnjih nekaj letih 

ogrožal zdravje ljudi v približno 34 državah (Troncoso, 2016, po Qiu, 2017). Znanost in 

stroka sta še pred nastopom koronakrize, spričo opisanih zdravstvenih katastrof, med katerimi 

nekatere še vedno predstavljajo aktualno grožnjo, izrazila skrb za ponovitev katastrofalnih 

posledic španske gripe iz leta 1918 (Lin, McCloud, Bigman in Viswanath, 2016, po Qiu, 

2017). 

1.2. Bolezen COVID-19 

COVID-19 oziroma SARS–CoV–2 (Severe acute respiratory sindrome coronavirs 2) 

predstavlja zadnji in še vedno aktualni primer izbruha nalezljive bolezni, ki je z redkimi 

izjemami zajela celotno zemeljsko oblo. Sklepati gre, da njegov pojav ni nesreča ali naključni 

dogodek, saj se epidemije po njegovem razvijejo zaradi šibkih točk v strukturi aktualne 

družbe, ki jih je ta ustvarila v odnosu do okolja, drugih vrst ter med seboj. Namreč ekološke 

niše, ki smo jih kot družba ustvarili, omogočajo povzročiteljem bolezni, da le–te v času 

evolucijskega razvoja zapolnijo (Snowden, 2020). 

Izvor bolezni so zabeležili decembra leta 2019 v kitajskem mestu Wuhan, po tem, ko se je 

med prebivalci pojavljalo čedalje več primerov pljučnice neznanega izvora. Po izključitvi 

običajnih povzročiteljev pljučnic oziroma podobnih okužb dihal, so strokovnjaki potrdili 

okužbo z novim koronavirusom. Tega so poimenovali SARS–CoV–2, bolezen, ki jo povzroča 

pa COVID-19. Glavna simptoma okužbe sta vročina in kašelj, oboleli pa pogosto trpijo za 

občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnici podobna obolenja (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2020a). 

Z virusom se lahko okuži kdorkoli. Kljub temu večina obolelih (ocenjeno na 80 %) bolezen 

prestane brez večjih težav oziroma ne razvije simptomov, ki bi zahtevali bolnišnično 

zdravljenje.  Resnejša oblika bolezni, ki zahteva medicinsko pomoč, prizadene približno 15 % 

obolelih. Natančnega poteka pri vsakem posamezniku ni mogoče napovedati, saj lahko za 

resnejšo obliko zbolijo tudi mladi in popolnoma zdravi ljudje, četudi ogroženo skupino v 

veliki meri predstavljajo posamezniki s predhodnimi zdravstvenimi težavami kot so visok 

krvni pritisk, bolezni srca in ožilja, kronična obolenja dihal, diabetes, rak ter starejši. Zadnji 

podatki, zbrani s strani Svetovne zdravstvene organizacije (23. 11. 2021) poročajo o tem, da 

naj bi zdravljenje na oddelku intenzivne nege potrebovalo približno 5 % obolelih  (World 

Health Organization, 2021b).  

Podobno kot pri drugih obolenjih respiratornega tipa je za preprečevanje širjenja in s tem 

zmanjševanje števila okužb pomembno upoštevanje varnostnih ukrepov, kot so dosledni 

higienski protokoli, nošenje mask, vzdrževanje socialne distance ter odgovorno ravnanje v 

primeru suma na okužbo (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020a). Potrjeno je namreč, da 

poteka transmisija virusa med gostitelji kapljično, t. j. preko nosnih ali ustnih izločkov ali 

aerosolov, ki jih okužena oseba v okolje odda med kašljanjem, dihanjem, govorom, petjem 

itd. V telo novega gostitelja lahko vdrejo z inhalacijo oziroma inokulacijo preko ust, nosu ali 
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oči. Do okužbe pa največkrat pride ob bližnjih stikih, ki potekajo neposredno na razdalji, 

manjši od 1 metra. Ravno tako je možen prenosa ob stiku s kontaminiranimi površinami, 

četudi so po mnenju nekaterih avtorjev (Rajakumar idr., 2021; Onakpoya idr., 2021, v World 

Health Organization, 2021a) podatki, ki bi ponujali podrobnejši vpogled v tendenco za 

tovrstni prenos, še dokaj omejeni (World Health Organization, 2021a). 

Novi virus se je s kitajske hitro razširil po svetu. Slovenija pri tem ni ostala izvzeta. Prvi val 

okužb je sicer hitreje dosegel območja, ki so bila v tesnejših stikih z izvornim mestom virusa, 

v naši bližini je bila to severna Italija, natančneje pokrajina Lombardija. Zaradi bližine 

rizičnega območja so s prvimi testiranji pri nas začeli že januarja 2020, prva uradna okužba pa 

je bila potrjena 4. marca. Okužena oseba se je preko Italije vrnila s potovanja v Maroko 

(Cerar, 2020). Zaradi povečevanja števila potrjenih primerov okužbe z novim virusom, je 

Vlada Republike Slovenije na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih 12. marca izdala 

odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS–CoV–2 na območju Republike 

Slovenije (Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS–CoV–2 na območju 

Republike Slovenije, 2020), s čimer je v veljavo stopil tudi Državni načrt zaščite in reševanja 

ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2020). 

1.2.1. Ukrepi 2 

Hitro in globalno širjenje virusa SARS–CoV–2 je od vodstev držav ter vsakega posameznika 

terjalo mnoge prilagoditve. Države so z namenom zaščite prebivalstva ter poskusom omejitve 

širjenja ter blaženja posledic pandemije  pri uvajanju ukrepov pristopale različno ter z različno 

strogostjo.  

Vlada RS je izbrana splošna priporočila in ukrepe osnovala v sodelovanju z Nacionalnim 

inštitutom za javno zdravje. Kot je navedeno v Državnem načrtu za zaščito in reševanje ob 

pojavu epidemije ali pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh (2020), sta kot uradna in 

zakonska podlaga  pri oblikovanju slednjih služila Zakon o nalezljivih boleznih  (Uradni list 

RS, št. 33/06) ter Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo 

preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99). Ukrepi so se tekom epidemije 

posodabljali oziroma prilagajali glede na aktualno epidemiološko sliko, nekatere od njih pa je 

bilo v grobem moč razdeliti na naslednje sklope: 

a) Ukrepi, ki predpisujejo ali prepovedujejo določena ravnanja z namenom omejitve širjenja 

virusa: 

- ukrepi za preprečevanje in omejevanje širjenja nalezljive bolezni, 

- omejitev zbiranja in gibanja (omejevanje socialnih stikov, prepoved prehajanja občin, 

nočna omejitev gibanja itd.). 

b) Ukrepi, ki zapovedujejo posebno ravnanje na določenih javnih prostorih/službah oziroma 

delovanje le-teh: 

- ukrepi, namenjeni vzgojno-izobraževalnim ustanovam, 

                                                           
2
 V tem poglavju se navedeni ukrepi nanašajo na obdobje od prvega do tretjega vala epidemije, t. j. na časovni 

okvir, na katerega se nanaša tudi zbrani empirični material. 
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- prilagoditve javnega potniškega prometa, 

- ukrepi v zdravstvenih ustanovah, 

- ukrepi za izvajalce na področju socialnega varstva, 

- ukrepi in omejitve pri prodaji blaga in storitev itd. 

Prvo točko ukrepov iz prvega sklopa je urejal Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje 

tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS–CoV–2 (Uradni list RS, št. 188/20, 

193/20 idr.). Slednji je v veljavo stopil decembra 2020, veljati pa je prenehal 15. 8. 2021. 

Njegova vsebina je odrejala obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih ter na javnih 

površinah, ravno tako pa zapovedovala obvezno in dosledno uporabo sredstev za 

razkuževanje. 

Urad Vlade Republike Slovenije je z namenom preprečevanja širjenja okužb v veljavo 

postavil tudi odredbe, katerih cilj je bil zmanjševanje socialnih stikov in s tem tveganja za 

prenos patogena: 

- začasna prepoved zbiranja in gibanja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter 

drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, 

- omejitev gibanja na posamezne občine, 

- zaprtje nekaterih javnih ustanov ter institucij (šole, vrtci, kulturne ustanove itd.), 

- omejitev gibanja na prostem v nočnem času (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2021b), 

- zaustavitev javnega potniškega, avtobusnega in železniškega prometa itd.,  

- prepoved opravljanja športnih aktivnosti (Čuk in Drča, 2021, str. 10). 

Ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja je urejal Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi 

v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 

zavodih (Uradni list RS, št. 152/20 in 181/20). Njegova vsebina je začasno prepovedala 

zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter tem ustanovam nalagala 

dosledno spoštovanje priporočenih smernic pri izvajanju namenske dejavnosti. Izobraževanje 

je z začetkom veljavnosti dotičnega odloka začelo potekati na daljavo, preko digitalnih 

medijev. 

Zaradi visokega pretoka uporabnikov ter s tem večjega tveganja za prenos okužb, je s 16. 11. 

2020 v veljavo stopila prepoved vseh oblik izvajanja javnega potniškega prometa. Prepoved je 

veljala krajši čas, izvzemala pa je taksi prevoze ter transport v osebnih vozilih. Ta ukrep je 

urejal Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju 

Republike Slovenije (Uradni list, št. 165/20). 

Obsežnejši in strožji ukrepi so bili sprejeti na področju zdravstva ter socialno–varstvenih 

storitev. Tovrstni sektorji zaradi narave storitev, ki jih nudijo, svoje delo namreč težko 

opravljajo brez neposrednih stikov, zaradi česar je raven tveganja za prenos okužb višja. Z 

zdravstvom povezane službe so v okviru danih razmer tudi najbolj obremenjene, saj so 

zadolžene za skrb obolelih, ki zaradi zapletov pri poteku bolezni, potrebujejo zdravniško 

pomoč. Z namenom zmanjševanja tveganja za prenos okužb so bili sprejeti naslednji ukrepi: 
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- prilagojeno delovanje in posebni pogoji delovanja vseh zdravstvenih in 

zobozdravstvenih ustanov, 

- obvezna napoved obiska zdravstvene ustanove na primarni ravni, 

- prepoved oziroma omejitev obiskov bolnikov in varovancev ustanov, 

- odpoved večine in preventivnih pregledov, ki niso nujni, 

- določanje izjem za opravljanje zdravstvenih storitev idr. (Čuk in Drča, 2021, str. 9). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 13. 11. 2020 objavilo 

sveženj ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 v socialno varstvenih zavodih, ki so v 

veljavi že od prvega vala epidemije dalje. Ti predvidevajo načrte za obvladovanje okužb s 

SARS–CoV–2, namenjeni so različnim izvajalcev socialno–varstvenih storitev: izvajalcem 

institucionalnega varstva, izvajalcem pomoči na domu, izvajalcem institucionalnega varstva 

za osebe s posebnimi potrebami, izvajalcem storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji ter izvajalcem, ki delujejo v kriznih centrih (Ukrepi za zajezitev širjenja v 

socialno varstvenih zavodih, 2020).  

V primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, se z namenom 

preprečevanja in obvladovanja le–te poleg splošnih ukrepov izvajajo tudi posebni zdravstveni 

ter drugi posebni ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) (Državni načrt zaščite 

in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020). 

Slednji so namenjeni  preprečitvi, ublažitvi, zmanjšanju nastanka in odpravi posledic 

epidemije oziroma pandemije pri ljudeh. Obsegajo ukrepe in naloge, z izvajanjem katerih se 

skuša zagotoviti varno okolje, prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, pomoč ogroženim in 

prizadetim prebivalcem ter zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev. Za izvajanje 

tovrstnih ukrepov je zadolženo tako strokovno osebje (zdravstvena stroka) kot tudi regijski 

organi in (prostovoljne) organizacije: policija, člani civilne zaščite, taborniki itd. (Regijski 

načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 

ljudeh v obalni regiji, 2020).  

Za izvajanje posebnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje so zadolžene fizične in 

pravne osebe, ki tudi sicer izvajajo zdravstveno dejavnost. Ti ukrepi so naslednji: 

- osamitev in/ali obvezno zdravljenje, 

- karantena in drugi ukrepi, ki omejujejo svobodo gibanja, 

- cepljenje ter zaščita z zdravili, 

- dezinfekcija in drugi posebni ukrepi (npr. merjenje temperature). 

Osamitev oziroma izolacija je ukrep omejitve svobode gibanja posameznika. Odredi ga lahko 

pristojni zdravnik, NIJZ ali katera od območnih enot in sicer v primeru, ko se prepozna 

tveganje, da bi okuženi z nalezljivo boleznijo na ta način povzročil direktni ali indirektni 

prenos bolezni na druge osebe. Drugi posebni ukrepi, vključno s predpisom obvezne 

karantene, se nanašajo na regulacijo premikov v in izven države ter uporabo nekaterih javnih 

prostorov. Za razliko od osamitve le–ti veljajo za celotno prebivalstvo, ne glede na to ali 

osebe kažejo znake okužbe ali ne (Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 

oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 2020).  
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1.3. Vplivi in posledice pandemij  

Kot se je to pokazalo že v primerih preteklih izbruhov nalezljivih bolezni (HIV, H1N1, SARS 

itd.) lahko le-ti hitro prerastejo državne meje ter prizadenejo regionalno stabilnost v bližnji in 

daljni okolici epicentra.   

Poleg izčrpavajočih, pogosto usodnih posledic okužbe za tiste, ki le-to izkusijo, epidemije in 

pandemije predstavljajo tveganje za socialno, ekonomsko in politično stabilnost družbe 

(Davies, 2013). Primerov je veliko. Izbruh gripe H1N1 iz leta 2009 tako denimo pečata ni 

pustil le v statistiki umrljivosti v državah, kjer se je pojavil, temveč je prizadel celoten 

zdravstveni sistem, področje agrikulture in turizma, vplival je na transportni, izobraževalni in 

finančni sektor ter na še številne druge segmente družbe (Drake, Chalabi in Coker, 2012, po 

Qiu, 2017). Podobno sta ekonomijo in socialni red zamajala tudi SARS in Ebola. Slednja je 

poleg številnih okužb in smrti povzročila tudi otežen dostop do osnovnih storitev in s tem 

pomembno vplivala na znižanje kvalitete življenja v prizadetih državah. 

Da nalezljive bolezni predstavljajo veliko državno obremenitev ugotavljajo tudi avtorji 

prenovljene različice Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 

pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2020), pri čemer opozarjajo predvsem na 

obremenjenost zdravstvenega sistema. Kot največjo težavo  vidijo nepredvidljivost 

vsakokratnega izbruha nalezljive bolezni, saj se le ta lahko širi z različno hitrostjo, pri čemer 

dolžine in trajanja posameznega vala ni mogoče točno napovedati, ravno tako pa ni mogoče 

natančno predvideti razsežnosti, ki jih bo izbruh pustil za seboj. Državni načrt (ibid.) sicer 

predvideva glavna področja, kjer so vplivi epidemije ali pandemije najbolj očitni. Ti se kažejo 

kot: 

- politični vplivi, 

- socialno–varnostni vplivi, 

- ekonomski vplivi z gospodarsko in ekonomsko škodo, 

- vplivi na kakovost bivanja in družbeno vključenost prebivalstva. 

Spremembe na gospodarsko–ekonomskem področju se pojavijo predvsem zaradi 

predrugačenja trga dela. Tega epidemije in pandemije pogosto prizadenejo najprej, kar spričo 

upada proizvodnje na različnih gospodarskih področjih vodi v porast brezposelnosti. Manjša 

proizvodna moč ravno tako vpliva na bruto domači proizvod. Kljub temu se nekateri sektorji 

v času krize soočajo s pomanjkanjem delovne sile, kar močno obremeni tiste zaposlene, ki so 

kadrovske praznine primorani krpati. Upad prihodkov ravno tako bistveno poslabša 

ekonomski položaj prebivalstva, kar Državi načrt (2020) označuje kot socialno varnostno 

posledico zdravstvenih kriz. Tovrstni dogodki namreč otežijo dostop do osnovnih življenjskih 

potrebščin, kot so hrana, voda in zdravila. Slabša preskrbljenost prebivalstva z osnovnimi 

dobrinami lahko pripelje do socialnih nemirov ter vznika alternativnih načinov za 

zagotavljanje le teh, pogosto ilegalne narave (ropi, ponarejanje zdravil in zaščitne opreme 

itd.). Poleg oteženega dostopa do osnovnih potrebščin, je vpliv epidemije čutiti še na področju 

kakovosti bivanja ter družbeni vključenosti prebivalstva. Ukinjanje kulturnih dogodkov ter 

drugih s kulturo povezanih dejavnosti namreč ne poslabšuje zgolj ekonomskega položaja 

zaposlenih v kulturnem sektorju, temveč zaviralno vpliva tudi na zadovoljevanje socialnih, 
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kulturnih ter duhovnih potreb državljanov (Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu 

epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2020). Simultano delovanje 

omenjenih vplivov vodi v pojav, imenovan pandemska izčrpanost. Gre za postopoma 

porajajoč se, vendar pričakovan odziv na dolgotrajno ter nerazrešeno življenjsko stisko, ki ga 

usmerjajo predvsem posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Opišemo ga lahko tudi kot 

odziv ljudi na dalj časa trajajočo javnozdravstveno krizo, ki znatno posega v vsakdan 

posameznikov. Resnost pandemije COVID-19 ter posledično strogi varnostni ukrepi 

oblikujejo življenje večine ljudi, tudi tistih, ki se jih virus ni neposredno dotaknil. 

Kompenzatorni mehanizmi za obvladovanje krizne situacije se sčasoma začnejo izčrpavati, 

ravno tako vpade motivacija za upoštevanje samozaščitnih vedenj ter priporočil državnega 

vodstva in stroke (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021b). Nezadovoljstvo prebivalcev z 

obstoječimi razmerami lahko v skrajnem primeru preraste v socialne nemire, kar Državni 

načrt (2020) označuje kot politični vpliv epidemije oziroma pandemije.  

Več raziskav, opravljenih na primerih preteklih pandemij in epidemij (SARS–a, gripe H1N1, 

ebole itd.), je med drugim pokazalo signifikantne učinke, ki jih spoprijemanje s spremembami 

ter novimi vzorci delovanja z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni pušča na 

duševnem zdravju ter psihološkem delovanju ljudi (Goodwin idr. 2009; Khalid idr., 2016; 

Maunder idr. 2008; po Zager Kocjan idr., 2020). Pandemija COVID-19 pri tem ni izjema. 

Avtorji slovenske raziskave o vplivu koronakrize na posameznika in družbo, opravljene v 

prvem letu poteka epidemije (Zager Kocjan idr. 2020), so ugotovili, da je Slovencem največjo 

obremenitev predstavljala predvsem negotovost glede ukrepov ter njihovega trajanja, 

negativne učinke na duševno zdravje pa so poleg tega puščale tudi spremembe vsakodnevne 

rutine, socialnih odnosov ter finančne posledice epidemije. V nasprotju z raziskavami 

nekaterih tujih avtorjev (Brailovskaia in Margraf, 2020; Park idr. 2020) je ta raziskava 

zdravstveno ogroženost opredelila kot šibkejši dejavnik stresa v primerjavi z ostalimi 

navedenimi dejavniki (Zager Kocjan idr., 2020). 

Učinke pandemije je na lastni koži izkusila večina prebivalstva, kljub temu pa je ta nekatere 

družbene skupine prizadela huje kot druge. Na neenakomerne učinke je opozorilo tudi 

poročilo Agencije EU za temeljne pravice, objavljeno 8. 4. 2020 (European Union Angency 

for Fundamental Rights, 2020) ter pri tem še posebej izpostavilo družbene skupine, ki so tudi 

v odsotnosti kriznih razmer potisnjene na družbeno obrobje oziroma zaradi specifičnih 

zdravstvenih ter socio-ekonomskih okoliščin podvržene večjemu tveganju. Poročilo mednje 

uvršča osebe, ki bivajo v različnih institucionalnih oblikah namestitve (domovi za starejše, 

zapori, begunska taborišča ter sprejemne namestitve itd.) pa tudi nekatere skupine 

prebivalstva kot so osebe z omejitvami, starejši, Romi, brezdomne osebe ter ženske in otroci – 

žrtve družinskega nasilja.  

Najranljivejše skupine teže kriznih razmer v okviru aktualne pandemične situacije sicer niso 

izkusile prvič, na kar nakazuje tudi posebno poročilo Komisarja Sveta Evrope za človekove 

pravice iz leta 2013. Slednje obravnava posledice zadnje gospodarske krize,  poseben 

poudarek pa daje kršenju osnovnih človekovih in delavskih pravic tujcev, odvzemanju pravice 

dostopa do storitev prosilcem za azil, krčenju obsega storitev in prihodkov za invalidne in 

starejše, poglabljanju revščine in brezposelnosti med nekaterimi družbenimi skupinami 

(mladimi, ženskami, etničnimi manjšinami ...) itd. Vsi omenjeni posegi so namreč pomembno 
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vplivali na blagostanje oseb, ki so jim bile podvržene ter so odlikovali kvaliteto bivanja.  

Podobno sliko nam o stanju med zadnjo gospodarsko krizo za slovenski prostor ponuja 

poročilo Urada RS za makroekonomske raziskave. Slednje nakazuje na močan dvig stopnje 

revščine ter materialne deprivacije, pri čemer glavnino socialno–ekonomsko prikrajšane 

populacije ponovno predstavljajo družbene skupine, ki so zaradi opredeljujočih lastnosti že v 

osnovi izpostavljene večjemu tveganju za razvoj revščine (starejši, starši samohranilci, 

ženske, brezposelni itd.) Kljub temu, da strnjenih strokovnih podatkov, ki bi jasneje 

prikazovali posledice trenutne epidemije za ranljive skupine v Sloveniji, še nimamo, lahko na 

podlagi navedenih poročil sklepamo na nesimetrične učinke, ki jih ti posamezniki izkušajo 

(Lobnik, 2020a). 

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti v dokumentu Priporočila Zagovornika začela 

enakosti glede nadaljnjih ukrepov za blaženje posledic epidemije COVID-19 z namenom 

preprečevanja in odprave diskriminacije (2020a), opozarja na nujnost spoštovanja ustavnega 

načela raznolike a hkrati enakopravne obravnave, kar v praksi pomeni enako obravnavo oseb 

in skupin v enakih položajih, ter različno v različnih. Po njegovem mnenju lahko zgolj na tak 

način uresničujemo načelo »nikogar pustiti zadaj«. S ciljem nasloviti potrebe socialno 

ogroženih skupin, sta se k temu, pri oblikovanju in sprejemanju Zakona o interventnih ukrepih 

za zajezitev epidemije COVID-19  in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(ZIUZEOP) usmerjala tudi Vlada RS ter Državni zbor. Pričujoči zakon je stiske nekaterih 

posameznikov in skupin kljub temu puščal nenaslovljene, vendar naj bi to težavo razrešil 

sledeči zakonodajni sveženj. Zagovornik načela enakosti je v ta namen pripravil seznam 

priporočil, z upoštevanjem katerih naj bi učinkovito pokrili potrebne praznine. Seznam 

vsebuje naslednje točke: 

- zahtevo po zagotovilu dodatne finančne pomoči enostarševskim družinam, 

- pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami v oblik dviga denarnega dodatka, 

- izredna finančna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene 

starše, ki delajo polovični delovni čas zaradi nege otroka, 

- izplačilo sredstev v višini odobrene subvencije za malico oziroma kosilo učencem in 

dijakom, ki so v času epidemije ostali brez le–tega, 

- pomoč najemnikom stanovanj, ki so v času epidemije ostali brez rednega dohodka ter 

odpis najemnin osebam v javnih najemnih stanovanjih, 

- pomoč prejemnikom stanovanjskih posojil, ki so zaradi epidemije ostali brez rednega 

dohodka, 

- zagotovitev solidarnostnega dodatka za brezposelnost ali zvišanje nadomestil za 

brezposelnost, 

- zagotovitev nadomestila oziroma povračila stroškov občinam, ki so za namen 

zajezitve epidemije in blaženje njenih posledic sprejele dodatne ukrepe za brezdomce 

oziroma finančna podpora občinam, ki zagotavljajo financiranje delovanja nevladnih 

organizacij za pomoč le-tem, 

- zagotovitev solidarnostnega dodatka za študente, 
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- zagotovitev finančne pomoči staršem ali skrbnikom otrok ali odraslih s posebnimi 

potrebami, ki zaradi zajezitve epidemije trenutno bivajo doma, namesto v 

socialnovarstvenem zavodu, 

- zagotovitev solidarnostnega dodatek za osebno asistenco upravičencem in osebnim 

asistentom, 

- zagotavljanje dodatne pomoči, kadra, tehnične in zaščitne opreme ter drugih pogojev 

za soočanje z epidemijo ter preprečevanje negativnih posledic socialne izolacije za 

uporabnike domovom za starejše ter drugim socialnovarstvenim zavodom, 

- odpravo razlikovanja pri pogoju plačanih zapadlih davčnih obveznosti za dostop do 

državnih podpor, 

- zagotovitev pravic tujcem, ki v Sloveniji zakonito bivajo na podlagi ZIUZEOP (ibid.) 

Avtor priporočil opozarja, da navedenih 14 točk ne predstavlja celovitega seznama ukrepov, s 

pomočjo katerih bi odpravili neenak položaj ranljivih skupin v luči posledic epidemije, kot 

tudi, da dokument vsebuje zgolj tiste tematike, ki so predmet zakonskega urejanja (ibid.). 

Nekatere od zgoraj navedenih točk so se na seznamu ravno tako znašle spričo pogostosti 

naslavljanja prijav oziroma prošenj za svetovanje glede dotične tematike na Zagovornika 

načela enakosti (Zagovornik načela enakosti v času epidemije COVID-19 prejel številne 

prošnje za svetovanje, 2020). Med njimi so prednjačile predvsem prošnje za vključitev v 

shemo finančne pomoči ob izpadu dohodkov oziroma povišanju stroškov bivanja med 

epidemijo, kar še posebej nakazuje na ekonomsko obremenjenost nekaterih ranljivih skupin v 

času izjemnih razmer.  

Da bi ogroženim družbenim skupinam torej omogočili čim bolj enakopravne razmere za 

uspešno soočanje z nastalo krizno situacijo, se je potrebno zavedati sledečih dejstev: 

zdravstvene in druge izredne razmere bodo najhuje prizadele tiste segmente prebivalstva, ki 

so bili že predhodno postavljeni v slabši socialno–ekonomski položaj ter podvrženi 

diskriminatornim praksam. Iz tega posledično sledi, da si te družbene skupine z namenom 

ohranjanja enakopravnega položaja zaslužijo posebno obravnavo, predvsem v smislu 

zagotavljanja dodatnih sredstev in ugodnosti, na podlagi katerih bodo lahko kompenzirale 

obstoječi manko, ki jim onemogoča, da bi krizo prebrodile tako dobro kot ostali.  

 

2. Ranljive skupine prebivalstva 

2.1. Ranljive družbene skupine 

Icelandic Human Right Centre (2017) ranljive skupine opredeljuje kot skupine, ki so zaradi 

različnih vzrokov šibke in ranljive oziroma njihova ranljivost izvira iz preteklosti, ko so bile 

žrtve diskriminatornih praks, zaradi česar si zaslužijo posebno varstvo z namenom 

zagotavljanja enakopravnosti in zaščite človekovih pravic.   

Terminologija, s katero se označuje družbene skupine, izpostavljene večjim družbenim 

tveganjem, se je skozi čas spreminjala, kar nakazuje na družbeno konstruiranost samega 

pojava. Zaradi kompleksnosti le–tega pa enoznačen izraz ne obstaja niti danes. Kot poročata 

Rupert in Vilič Klenovšek (2010), se je izraz ranljive skupine v literaturi uveljavil šele v 

začetku tega stoletja. Pred tem je bil v rabi izraz izključene skupine. Tovrstna retorika jasno 
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nakazuje na takratni družbeni položaj diskriminiranih segmentov prebivalstva: bili so 

izključeni iz družbenega življenja in aktivnega udejstvovanja. Učinki tovrstnega položaja so 

za prizadete pomenili številne težave, vključno z oteženim dostopom do predmetov osnovnih 

človekovih pravic, kot je na primer izobraževanje. Spričo širjenja obsega izključenih skupin 

(npr. dolgotrajno brezposelnih, invalidnih oseb, mlajših odraslih  iz socialno šibkih okolij, 

starejših itd.), se je začelo v strokovnih krogih kasneje opozarjati na potrebo po preventivnem 

ukrepanju s strani družbe. Slednje je vodilo k zasuku retorike od  izključenih k ranljivim 

skupinam. Zavoljo tovrstne dikcije naj bi to postale skupine, ki bi jih družba na podlagi 

določenih značilnosti pravočasno prepoznala kot ogrožene ter jim ponudila pomoč ter jih tako 

obvarovala pred socialno izključenostjo.  

V nasprotju s slednjima, avtorici Zaviršek in Škerjanc (2000, str. 387) omenjenih pojmov ne 

opredeljujeta kot retorične nadgradnje drug drugemu, temveč ju v duhu sodobnih konceptov 

socialnega varstva pojmujeta kot dve ločeni družbeni skupini ter jima dodajata še tretjo, t. j. 

diskriminirane družbene skupine. Vsem trem je skupno to, da njihov družbeni položaj 

zaznamujejo tri vrste izključenosti oziroma diskriminacije: 

- ekonomska diskriminacija v smislu nemožnosti ustvarjanja v zahodnem svetu tako 

pomembnega dobička ter s tem prikrajšanost za avtonomnost in neodvisnost, 

- socialna diskriminacija kot odrezanost od pozitivno vrednotenih delovnih mest in 

vlog, ki bi jim prinesle pozitivno vrednoteno identiteto in vpliv v družbi, 

- kulturna diskriminacija, ki se kaže v poniževanju oseb, ki jim družba pripisuje 

negativne lastnosti, ter poveličevanju tistih, ki naj bi posedovali zaželene, družbeno 

normativne lastnosti. 

Avtorici rabo izraza ranljive družbene skupine sicer postavljata celo pod vprašaj, saj menita, 

da v nasprotju z izrazoma diskriminirane in izključene družbene skupine, ki opozarjata na 

neenako razmerje moči med tistimi, ki imajo vpliv v družbi in tistimi, ki ga nimajo, prvi to 

neenakost skrije. Raba izraza ranljive skupine po njunem mnenju implicira strukturnost in 

nespremenljivost neenakosti družbenih razmerij, s čimer za cilj socialne države postavi zgolj 

blaženje posledic in zmanjševanje škode za tiste posameznike, ki se jih drži etiketa pripadnika 

ranljive skupine. Izvori neenakosti tako postanejo nejasni, saj se problem preslika v 

posameznika kot pripadnika določene – ranljive – skupine (ibid.). 

Da so ranljive skupine navsezadnje pojem, ki je zelo širok, prepoznava tudi Gracin (2016). Po 

mnenju avtorice se zaradi tesne povezanosti z razmerami v aktualni družbi njihova pojavnost 

nenehno spreminja ter prilagaja obstoječim razmeram, hkrati pa se zaradi trenutnih globalnih 

razmer obseg ogroženega prebivalstva konstantno povečuje. Dragoš in Leskošek (2003) kot 

razlago za (neenak) družbeni položaj posameznikov ponujata pogled skozi prizmo 

umeščenosti v polje različnih kapitalov (ekonomskega, socialnega, kulturnega) in možnosti 

kompenzacije ter prehajanja med njimi. Žal se v sodobni – predvsem tekmovalno in 

storitveno naravnani – družbi zahodnega sveta pojavlja vedno večji delež prebivalstva, ki 

zaradi oslabljenega izhodiščnega položaja (telesne in duševne ovire, revščina, starost ipd.) ne 

poseduje virov, ki bi jim na trgu dela omogočali konkurenčnost (Mandič, 1999) ter 

enakopravne možnosti za avtonomno pozicioniranje na družbeni lestvici.   
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Slabega položaja ranljivih skupin na trgu dela se poleg drugih avtorjev (Mandič, 1999; 

Zaviršek in Škerjac, 2000) zaveda tudi Gracin (2016). Podobno kot Zaviršek in Škerjanc 

(2000) avtorica vzrok za to pripisuje stopnji dosežene izobrazbe. Zaviršek in Škerjanc (ibid.) 

kot enega glavnih indikatorjev izključenosti namreč navajata ravno otežen dostop do 

(visokošolskega) izobraževanja oziroma možnosti izbire poklicnega izobraževanja ter 

posledično poklica. Nižja raven formalno priznane izobrazbe zaradi velikega števila 

kvalificiranih iskalcev zaposlitve pomeni slabšo konkurenčnost na trgu dela ter posledično 

večje tveganje za soočanje z brezposelnostjo, revščino in družbeno diskriminacijo (Gracin, 

2016).  

Vsaka ogrožena skupina se glede na opredeljujočo lastnost spopada s specifičnimi težavami, 

obenem pa so jim številne tudi skupne (Gracin, 2016). Poenostavljeno lahko rečemo, da so to 

skupine, ki imajo za soočanje z vsakodnevnimi izzivi na voljo manjše število virov in so zato 

že v primerjavi z ostalim prebivalstvom postavljene v neenakopraven izhodiščni položaj 

(Filipovič in Mandič, 2007). Opredelitev, katere družbene skupine lahko obravnavamo kot 

ranljive, je veliko. Kljub temu pa pregled literature (Evropska komisija, 2010; Icelandic 

Human Right Centre, 2017; Trbanc idr., 2003; Zaviršek in Škerjanc, 2000) pokaže, da se z 

manjšimi odstopanji kategorije oseb tako v domačih kot tujih virih ponavljajo, kar kaže na 

univerzalno pojavnost ogroženih segmentov prebivalstva. V poročilu o raziskavi položaja 

izključenih družbenih skupin v Sloveniji ter podajanju predlogov za zmanjševanje njihove 

izključenosti v sistemu socialnega varstva, sta Zaviršek in Škerjanc (2000, str. 391) kot 

najbolj ogrožene izpostavili:  

- nekatere skupine mladih, 

- nekatere skupine žensk, 

- osebe z dolgotrajnimi duševnimi stiskami, 

- osebe z različnimi oblikami gibalne oviranosti in motnjami v duševnem razvoju, 

- svojci oseb, ki se soočajo z ovirami in motnjami (duševne stiske, gibalne ovire, MDR), 

- Romi in Rominje, 

- starejši, 

- nekatere skupine otrok, 

- osebe brez slovenskega državljanstva, 

- begunce, ki so še vedno nastanjeni v zbirnih centrih. 

Opredelitev ranljivih skupin z nekoliko drugačnega zornega kota ponudi tudi avtorica 

Dragana Avramov (po Sendi idr., 2002). Podobno kot Mandič (1999) se v veliki meri 

osredotoča na stanovanjsko izključenost, ki jo razume kot posledico neustreznih kvalifikacij 

in nizkega dohodka v kombinaciji s pretresljivimi dogodki in specifičnimi osebnimi 

značilnostmi. Kot skupine s posebno velikim tveganjem za stanovanjsko izključenost tako 

izpostavlja: 

- Ostarele osebe z nizkimi dohodki, ki bivajo v dotrajanih namestitvah: gre predvsem za 

upokojence, ki bivajo v starejših hišah in stanovanjih z dotrajano opremo, ki si zaradi 

nizkih prihodkov ne morejo privoščiti popravila ali obnove. Posebej ogrožena 

podkategorija so ostarele osebe, ki živijo same. 
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- Mladi, ki so se ravno zaposlili in iščejo prvo samostojno nastanitev: podaljševanje 

šolanja ter nizko izhodiščno finančno stanje (posledica slabo plačanega dela) 

predstavljata veliko oviro pri doseganju samostojnosti in neodvisnosti. Veliko mladih 

mora tako izbrati najemniško obliko nastanitve, ki s seboj prinaša nova, predvsem 

finančna tveganja. 

- Enostarševske družine: ta skupina se vedno pogosteje umešča med ogrožene predvsem 

zaradi velikega števila ločitev med partnerjema ter izvenzakonsko rojenih otrok. 

Večinski delež enostarševskih družin predstavljajo matere z otroki. 

- Družine z enim samim virom nizkega dohodka, družine z enim brezposelnim roditeljem 

ali drugim članom, ki trenutni ni vključen  v trg delovne sile: zaradi nizkih prihodkov 

si take družine pogosto ne morejo privoščiti ustrezno velikih bivalnih prostorov. 

Prostorska stiska posledično predstavlja veliko tveganje za nastanek konfliktnih 

situacij. 

- Priseljenci in begunci: prišleki iz drugih držav so še posebej ogroženi zaradi 

nepoznavanja jezika in zakonov države, v katero se priselijo. Slednje jih v kombinaciji 

z neurejenim statusom pogosto postavlja v položaj žrtev izkoriščanja s strani 

najemodajalcev. Zaradi neurejenega pravnega statusa pravic pogosto ne morejo 

izterjati niti, če jih v osnovi poznajo. Kot tujci v novi državi se poleg omenjenih težav 

pogosto soočajo še s stigmatizacijo in diskriminatornimi praksami. 

- Druge družbene skupine s potrebo po nastanitvi in ostalih socialnih storitvah 

(brezdomci, osebe s težavami z odvisnostjo, žrtve nasilja itd.). 

Izpostavljene skupine seveda ne predstavljajo dokončnega seznama skupin, ki so podvržene 

različnim diskriminatornim praksam oziroma jim je zaradi njihovih značilnosti otežen dostop 

do osnovnih pravic, kot sta na primer delo in posledična avtonomnost. Nanj bi lahko dodamo 

še istospolno usmerjene (Boštjančič, 2018), HIV pozitivne osebe oziroma osebe z AIDS–om 

(Icelandic Human Right Centre, 2017), bivše kaznjence (Evropska komisija, 2010)itd. 

Karakteristik, zaradi katerih nekdo (p)ostane predstavnik socialno ogrožene skupine, je torej 

mnogo, z razvojem moderne družbe pa se seznam še daljša. Kot pravi Boštjančič (2018),  je 

včasih dovolj že napačna barva las ali potencialna nosečnost. 

2.2. Ranljive skupine v kontekstu izrednih razmer 

Izredne razmere so človeštvo v obliki naravnih in družbenih pojavov spremljale skozi celotno 

zgodovino ter za seboj puščale materialno škodo, telesno trpljenje in duševne posledice. 

Glede na izvor jih delimo v različne skupine: v prvo spadajo naravno povzročene katastrofe, 

ki jih človek ne more v popolnosti predvideti ali na njih kako drugače vplivati. Gre predvsem 

za naravne nesreče in vremenske pojave velikega dosega kot so potresi, poplave, požari itd. V 

drugo skupino sodijo dogodki, ki jih je človek s svojim delovanjem namerno ali nehote 

povzročil sam. Nenamensko povzročene nesreče (prometne nesreče, eksplozije, požari ...) 

ponavadi nimajo širših higiensko-epidemioloških posledic kot tudi ne povzročajo občih 

materialnih in psiholoških travm, temveč se te nanašajo na ožji krog prizadetih. Posebno 

pozornost pa si zato zaslužijo izredne razmere, ki jih je človek izzval namerno. V to 

podkategorijo uvrščamo kakršnokoli obliko vojnih razmer, saj te poleg uničenja sovražnika, 
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pogosto stremijo tudi k prizadejanje škode lokalnemu okolju in prebivalcem (Jovićević, 

1983).  

Človek si je izvor nesreč skozi obdobja sicer razlagal različno: če sedaj poznamo izvor in moč 

naravnih sil ter družbenih konfliktov, so pretekle družbe razlago iskale v nadnaravnih silah in 

religioznih tolmačenjih. Kljub znanstvenemu napredku se podobnih razlag v določenih 

družbah držijo še danes. Ne glede na obdobje pa drži dejstvo, da izredne razmere med ljudi 

vnašajo opustošenje, paniko ter psihične in fizične obremenitve (ibid.). 

Ravno tako je iz preteklih in sedanjih primerov izrednih razmer razviden disproporcionalen 

vpliv na različne družbene skupine. Pojem ranljivost se v tem kontekstu nanaša predvsem na 

segmente prebivalstva, ki so zaradi različnih dejavnikov slabše opremljeni za soočanje s 

situacijo in okrevanje po njej, zaradi česar so že v osnovi izpostavljene večjemu tveganju in 

nevarnosti dolgotrajnejših posledic (Zakour, 1997). Pregled različnih razlag sicer pokaže, da 

avtorji ranljivost v kontekstu izrednih razmer definirajo na podlagi mnogih parametrov, ki se 

med seboj razlikujejo. Cutter s sodelavci (2003) ranljivost tako obravnava na podlagi 

dovzetnosti oziroma tveganja za izgubo (premoženja, doma, družine itd.), medtem ko Wolf 

(Wolf idr., 2013) le-to presoja glede na adaptivne sposobnosti, ki jih premore oseba (ali 

skupina), da premosti škodo,  ki ji je bila prizadejana oziroma glede na to, kako bo nek izredni 

dogodek škodljivo zaznamoval njeno prihodnost. Shi in Stevens (2010, po Sokat in Altay, 

2021) kot rizične člene družbe v javnozdravstvenem kontekstu opisujeta tiste posameznike, ki 

so že v osnovi podvrženi slabšemu zdravstvenemu stanju ter imajo omejen dostop do 

zdravstvenih storitev. Posebna agencija Združenih narodov, ki deluje v okviru Sektorja za 

državno varnost, FEMA (Federal Emergency Management Agency) je v načrtu ravnanja v 

primeru izrednih razmer (National Response Framework) opredelila tiste družbene skupine, ki 

potrebujejo dodatno podporo za vzdrževanje zdravja in neodvisnosti ter pomoč pri 

komunikaciji in transportu. Podobno kot Zakour (1997) so med ranljive umestili otroke, 

starejše, osebe z gibalnimi in drugimi ovirami ter ljudi z različnim sociokulturnim in etničnim 

ozadjem, k temu pa dodali še osebe, ki živijo v institucionalni oskrbi ter tujce (FEMA, 2019). 

Nekateri avtorji gredo še širše, med njimi tudi Hutchins (Hutchins idr., 2009, po Sokat in 

Altay, 2021), ki predlaga celostno analizo populacije z namenom identifikacije ranljivih 

skupin, pri čemer naj bi se upoštevalo geografske, demografske, biološke, kulturne in 

socialno–ekonomske determinante. Tovrstna identifikacija ranljivih skupin v okvir namreč 

zajame tudi dele prebivalstva, ki v normalnih okoliščinah niso opredeljeni kot ranljivi, so pa 

izpostavljeni tveganju v primeru pojava izrednih razmer: zdravstveni delavci, kmetje, 

predstavniki manjšin itd. 

V kontekstu aktualne zdravstvene krize je nujno posebno pozornost nameniti še skupinam, ki 

so zaradi lastnega zdravstvenega stanja poleg tveganja za nastanek socio-ekonomskih in 

duševnih posledic tudi življenjsko ogrožene. Nacionalni inštitut za javno zdravje (2020b) je 

opredelil 6 skupin izjemno ranljivih oseb: 

- osebe po presaditvi čvrstih organov, 

- bolnike s specifičnimi vrstami raka, 

- bolnike v težki respiratorni stiski zaradi pljučne fibroze, težke astme ali težke KOPB, 
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- bolnike z redkimi boleznimi in s prirojenimi napakami metabolizma, ki pomembno 

povečajo tveganje za okužbo, 

- bolnike z imunosupresivno terapijo, ki pomembno poveča tveganje za okužbo, 

- nosečnice s težjo prirojeno ali pridobljeno srčno okvaro. 

Med skupine, ki so izpostavljene večjemu tveganju za težji potek bolezni in možne nadaljnje 

zaplete, nenazadnje spadajo tudi brezdomni. Najbolj zaskrbljujoč faktor predstavljajo ravno 

neurejene bivalne razmere ter visok odstotek predhodno obstoječih zdravstvenih težav, ki 

načenjajo odpornost sistema ter ga s tem delajo dovzetnega za nadaljnje zdravstvene zaplete. 

Brezdomne osebe v primerjavi s celotno populacijo namreč pogosteje zbolevajo za kroničnimi 

in akutnimi bolezenskimi stanji ter redkeje sežejo po zdravstveni oskrbi, saj jim je dostop do 

le–te bodisi otežen bodisi ga zaradi različnih razlogov lahko zavračajo sami. Posebej slab je 

položaj brezdomnih, ki se spopadajo s težavami v duševnem zdravju ali z boleznimi 

odvisnosti, saj so v tem primeru le-ti večkratno stigmatizirani ter potisnjeni na obrobje družbe, 

s tem pa še bolj oddaljeni od virov pomoči in podpore. Velik delež brezdomnih oseb svoje 

potrebe ravno tako zadovoljuje s pomočjo različnih organizacij, v času izrednih razmer pa so 

bile te prisiljene delovanje omejiti ali celo zapreti svoja vrata, zaradi česar so se morali 

uporabniki v kratkem času soočiti z zelo omejenim naborom storitev, ki so pred začetkom 

obdobja aktualne zdravstvene krize predstavljale sestavni del njihovega življenja (An 

Influenza Pandemic Guide for Homeless and Housing Service Providers, 2006). 

3.0. Brezdomstvo 

3.1. Umestitev brezdomstva v družbeni prostor in čas 

Dragoš (1993) nastanek besede »klošar« povezuje s francoskim terminom clocher, ki v 

prevodu pomeni zvonik. V preteklosti so z zvonjenjem namreč oznanjali razdeljevanje 

brezplačnih obrokov ljudem, ki si teh z lastnimi sredstvi niso mogli privoščiti. Uporabnikov 

storitve se je oprijela oznaka clochard – brezdomec ali potepuh.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod geslom »brezdomec« najdemo naslednjo razlago 

tega pojava: brezdómec –mca m    ), človek brez doma: brezdomec sem (Brezdómec, 2014). 

Slednja nam o dejanskem konceptu brezdomstva pove zelo malo ali skoraj ničesar, saj je sam 

pojem v resnici neprimerljivo širši in bolj kompleksen. Kot pravi Mandič (1999), univerzalna 

ali enoznačna razlaga pojava ne obstaja, temveč je dojemanje brezdomstva odvisno od 

številnih dejavnikov, predvsem pa od tega, v kolikšni meri je problem priznan s strani 

socialne in politična sfera neke družbe ter koliko političnih in ekonomskih sredstev se vlaga v 

iskanje rešitev zanj. Na mnoštvo različnih opredelitev ravno tako opozarjata Dekleva in 

Razpotnik (2007a), ki pravita, da v polju različnih koncepcij najdemo tako širše kot ožje 

definicije; take, ki so bolj inkluzivne ter v svoj okvir zajemajo širok razpon različnih skupin, 

do takih, ki so osredotočene zelo ozko – ekskluzivno. Po njunem mnenj na globino dojemanja 

brezdomstva vpliva predvsem pripravljenost uvideti tudi bolj prikrite in težje prepoznavne 

oblike brezdomstva, razumevanje njegove procesne narave ter predhodno obstoječih 

ogrožajočih dejavnikov, ki pestijo posameznike. 
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3.1.1. Pogled na brezdomstvo nekoč 

Retrospektivni pogled pokaže, da se družbe različnih obdobij med seboj niso razlikovale 

glede na to, ali so imele v svoji sredi tudi del populacije, ki je trpel brezdomstvo ali ne, 

temveč po tem, kakšen odnos so do njih gojile. Le–ta je bil skozi celotno zgodovino 

civilizacije prej kot ne odklonilen, začenši v Antiki, kjer so bili posamezniki brez premoženja  

in bivališča pahnjeni v prisilno delo. Potepuštvo in beraštvo je bilo kaznovano s suženjstvom 

ali mučenjem, tovrstni represivni ukrepi so v rabi ostali v rabi večino srednjega veka, kjer so 

beraštvo poskušali izkoreniniti z represivno zakonodajo, ki je vključevala izgone in različne 

oblike telesnih ter psiholoških oblik žigosanja.  

Prve institucije, ki naj bi prevzele odgovornost za reveže, so se pojavile šele v kasnejših 

obdobjih srednjega veka. Vsa skrb zanje je bila tako prepuščena karitativni dejavnosti. Cerkev 

je z namenom zbiranja sredstev kmete obdavčila s cerkveno desetino ter  začela bogateti s 

prodajo odpustkov (Dragoš, 1993).  

Prva formalna oblika pomoči revnim in brezdomnim se pojavi v obdobju reformacije, saj se v 

skrb zanje vključi tudi država. (ibid.). Pomemben korak pri delu z ogroženo populacijo 

predstavlja predvsem pojav zakonsko utemeljene podlage za prepoznavanje in rokovanje s 

pojavom uboštva in brezdomnosti. Dela nezmožni so zavetje lahko poiskali v t. i. ubožnicah 

ali ubožnih hišah, ki so se kasneje preoblikovali v  ubožne inštitute. Ti so ponujali predvsem 

dostop do osnovnih potrebščin, kot sta hrana in prenočišče (Mali, 2008). 

Brezdomstvu ni bil naklonjen niti čas zgodnjega kapitalizma. Brezdelje je bilo namreč 

obravnavano kot najhujše zlo, »lenuhi« in »brezdelneži« pa potrpežljivega odnosa niso bili 

deležni niti v času marksizma, ki ga je zaznamovala množična ideologija in gibanje 

izkoriščanih (Dragoš, 1993). Na slovenskih tleh se je organizirana oblika skrbi za revne 

vzpostavila nekoliko kasneje, natančneje po prvi svetovni vojni. Pred tem je bila ta dejavnost 

vezana na posamezne občine, ki jih je od leta 1873 dalje k skrbi za ljudi brez sredstev za 

preživetje zavezoval zakon s kar 61. členi. Ta je med drugim izrecno prepovedoval katerokoli 

obliko beračenja ter stroge kazni, če je do tega prišlo. 

Obstoječa zakonodaja se je ponovno spremenila v času Jugoslavije. Problematika siromaštva 

in beračenja, ki jo je predhodno opredeljeval samostojen zakon, je tako postala predmet 

urejanja Kazenskega zakonika (1931), še kasneje pa Zakona o prekrških zoper javni red in mir 

(ibid.). 

Z rahljanjem kazenskega sankcioniranja je postalo vprašanje brezdomstva družbeno bolj 

sprejemljivo ter dovzetno za obravnavo. Položaj brezdomnih sicer ostaja problematičen tudi v  

sodobnem času. Število brezdomnih se zaradi družbenih in ekonomskih dejavnikov od 70. let 

prejšnjega stoletja namreč konstantno povečuje (Razpotnik in Dekleva, 2007).   

3.1.2. Novo brezdomstvo in družbene spremembe 

Problematika brezdomstva torej ni novodoben pojav, od nekdaj pa je povezan z odrezanostjo 

posameznikov od možnosti pridobivanja in vzdrževanja virov, potrebnih za funkcionalno 

udejstvovanje v aktualni družbi, ki postaja vedno bolj kompleksna. 

V 50. in 60 . letih preteklega stoletja se je stopnja brezdomstva po nekaterih razvitih delih 

sveta tako znižala, da so raziskovalci napovedali njegovo hipotetično izginotje do konca 70. 
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let. Toda hitro spreminjanje družbenih razmer ter vedno večja kompleksnost družbenega 

življenja, katero od posameznikov zahteva posedovanje določenih virov in veščin, da se lahko 

v njem učinkovito udejstvujejo, je vodila v ravno nasprotno smer, k pojavu t. i. novega 

brezdomstva (Rossi, 1990). 

ZDA se je z visoko stopnjo brezdomstva sicer soočala že pred nekaj desetletji, natančneje 

med obema svetovnima vojnama, ko je Združene narode pestila velika ekonomska kriza. 

Populacijo brezdomnih so takrat večinoma sestavljali mladi brezposelni moški – v precej 

manjšem deležu ženske – ki so v iskanju službe zapustili družino ter se selili od mesta do 

mesta (Schubert, 1935, po Rossi, 1990). Vključitev ameriških sil v 2. svetovno vojno je 

stopnjo brezposelnosti močno znižala, saj je vojaški in orožarski sektor vase posrkal večino 

predhodno odvečne delovne sile, visoka stopnja zaposlenosti pa je ostala stabilna tudi po 

koncu vojne (Hopper in Hamburg, 1984, po Rossi, 1990). 

Ponovnemu  porastu brezdomstva v zahodnem svetu smo bili tako priča v začetku 80. let. Ta 

je bil posledica vedno bolj odločnega uveljavljanja neoliberalnih politik, ki so preko ukinjanja 

različnih oblik socialne pomoči ter privatizacije javnih sektorjev, ponovno začele ustvarjati 

velike socialne razlike (Razpotnik in Dekleva, 2007). Vzročnost brezdomstva sicer nikoli ni 

enoplastna, temveč gre vedno za preplet individualnih usod posameznikov ter že omenjenih 

družbenih okoliščin, na katere posameznik nima vpliva. Mandič (1999) mednje uvršča 

demografske spremembe, pojav t. i. nove revščine ter neustrezno razpoložljivost primernih 

stanovanj.  

Kljub temu, da gre za pojav iste vrste, kot smo mu bili priča že nekaj desetletij prej, se je 

sodobna različica brezdomstva pokazala v spremenjeni podobi. Kot pišeta Dekleva in 

Razpotnik (2007a), gre to razumeti v kontekstu njegove socialno konstruirane narave, ki je 

odvisna predhodno omenjenih socio-kulturnih ter ekonomsko-političnih dejavnikov v nekem 

času in prostoru. Spremembe je strnil Rossi (1990). Kot prvo izpostavlja spremenjeno 

strukturo populacije brezdomnih, s poudarkom na nižji starosti populacije ter mnogo višjem 

deležu ženskih brezdomk, kot je bilo to moč opaziti v preteklih desetletjih. Pričakovana 

podoba brezdomca, ki so ga spremljale oznake potepuh, klatež itd. se je močno spremenila, 

populacija je postala veliko bolj heterogena in vključuje nove predstavnike deprivilegiranih 

družbenih skupin. Domači avtorji (Berlot, Plahutnik Baloh in Jerinić, 2018; Mandič, 1999; 

Mandić, 1997) mednje uvrščajo še starejše, telesno in duševno ovirane, mlade, revne ter ostale 

družbene skupine, ki jih zaradi neustrezne opremljenosti za tržno tekmo, ki se trenutno odvija 

v zahodnem svetu, lahko označimo kot ranljive. Kot drugo ključno razliko tako Mandič 

(1997; 1999) kot Rossi (1990) prepoznavata spremenjene vzorce zaposlitve in dohodkovnih 

virov med posamezniki, ki jim grozi brezdomstvo. Po navedbah Rossija naj bi bila v 50. letih 

v redno ali vsaj začasno delovno razmerje vključena kar polovica obravnavane brezdomne 

populacije, medtem ko se je ta delež na začetku 90. precej znižal. Razlogi za to naj bi bili tako 

osebne kot sistemske narave: brezdomni zaradi osebnih okoliščin (videz, govor, zdravje, 

izobrazba ipd.) težje pridejo do zaposlitve oziroma le to obdržijo, kar pomembno znižuje 

motivacijo za nadaljnje poskuse. Prisotnost stigme ter nezaupanje delodajalcev situacijo še 

dodatno poslabšuje (Berlot, Plahutnik Baloh in Jerinić, 2018). Vzročnost nove revščine kot 

posledice slabe zaposljivosti slikovito pojasnjuje tudi Thurow (v Mandič, 1999, str. 23), ki 

pravi da »večina razvitih gospodarstev ustvarja tisto, kar bi Marx označil za 
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lumpenproletariat – ljudi, katerih potencialna produktivnost je tako nizka, da jih zasebno 

gospodarstvo ne želi zaposliti za ceno, ki bi se vsaj približala tistemu, kar omogoča nekaj 

podobnega običajni življenjski ravni.« Novo obdobje pa ni prineslo zgolj spremenjenih 

trendov zaposlovanja, temveč tudi bivanja. Kot poroča Rossi (1990) je večina brezdomnih na 

polovici preteklega stoletja prenočevala v različnih oblikah pokritih nastanitev, torej ne na 

prostem. Ta trend se je 30 let kasneje prevesil v negativno smer, saj je delež brezdomnih, ki 

so primorani noči preživljati pod milim nebom, precej višji. Vse večjemu številu oseb, ki so 

izpostavljene stanovanjskemu tveganju, botruje tudi že omenjeno dejstvo, da se med ranljive 

skupine uvršča vedno več družbenih segmentov: družine z nizkim dohodkom, ljudje, ki so 

odvisni od alkohola in mamil, etnične manjšine, osebe s psihosocialnimi težavami, mladi itd. 

Nastanitvenih potreb je torej vedno več, ponudba cenovno ugodnih in za bivanje primernih 

stanovanj pa se zaradi privatizacije krči. Popolne varnosti ne predstavlja več niti lastniška 

nastanitev, saj se stroški bivanja eksponentno povečujejo, včasih do te mere, da si 

gospodinjska – v zadnjem času narašča število samskih ali enostarševskih gospodinjstev –  

izdatkov ne more več privoščiti (Mandič, 1999). 

3.1.3. Položaj brezdomstva v Sloveniji 

Dekleva in Razpotnik (2007b) sta opozorila, da je brezdomstvo v Sloveniji še vedno dokaj 

nov in slabo raziskan pojem, ki pa si je začel vedno odločneje utirati pot v domači strokovni 

literaturi. Ob tem sta poudarila še, da je bilo posameznike, ki so večji del časa preživeli na 

ulici, moč opaziti tudi prej, vendar jih je bilo razmeroma malo, zato kultura cestnega življenja 

ni bila deležna večje pozornosti. Brezdomstvo je v slovenskem prostoru doživelo porast od 

90. let dalje, kar sovpada z aktualnostjo nekaterih drugih pojavov na našem ozemlju v tistem 

obdobju. Med bolj vidne tako denimo spadata naraščanje števila rednih uživalcev nekaterih 

nedovoljenih substanc ali osamosvojitev, ki je močno vplivala na strukturo dosegljivih 

stanovanjskih kapacitet. Filipovič (2007) je pri tem opozorila, da je bil takratni nabor 

podatkov, ki bi jasneje nakazovali na dejansko razširjenost pojava brezdomstva pri nas, zelo 

pomanjkljiv. Podrobnejša poročilo o oceni obsega brezdomstva so luč dneva ugledala 

nekoliko pozneje, četudi točni podatki zaradi različnih dejavnikov, predvsem njegove 

navezave na sorodne pojave (revščino, težave v duševnem zdravju, zasvojenost itd.), skritih 

oblik brezdomstva ter mnoštva definicij, ostajajo nejasni še danes (Dekleva in Razpotnik, 

2007; Dekleva idr., 2010).  

Slednje po mnenju Filipovič (2007) med drugim nakazuje tudi na pomanjkljivo 

prepoznavanje stanovanjskih stisk, s katerim se kot družba soočamo. Avtorica namreč 

poudarja, da je brezdomstvo še vedno obravnavano v kontekstu socialne in ne stanovanjske 

politike, kar posledično vpliva tudi na javno mnenje in pristope k reševanju te problematike: 

implikacije rešitev nakazujejo na percepcijo brezdomstva kot posledice drugih socialnih 

problemov (nizkega dohodka, osebnih težav itd.) in ne sistemskih pomanjkljivosti.   

Poslabšanje stanovanjskih možnosti je v slovenskem prostoru nastopilo sočasno s sistemskimi 

spremembami leta 1991. Vsebina pravice do ustreznega stanovanja je v primerjavi s staro 

ureditvijo, ki je z enostavnim dostopom do cenovno ugodnih najemnih stanovanj ter 

stanovanjskih posojil dokaj uspešno odgovarjala na stanovanjske potrebe državljanov, ob 

prehodu v samostojnost postala prazna ter neustrezno definirana. V kontekstu poglabljanja 
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brezdomske problematike je še posebej nevarno postalo favoriziranje pravice do zasebne 

lastnine pred pravico do ustreznega bivališča, ki je tako hitro postala težje uresničljiva 

(Mandič, 1999). 

Iz osmih točk, ki jih je leta 2010 povzela Leskošek (Leskošek, 2010), je razvidno, da je 

slovenska vlada reševanje brezdomske problematike potisnila v ozadje. Odgovori, ki jih je 

leta 2009 podala kot odziv na vprašalnik Evropske komisije o brezdomstvu in izključenosti iz 

dostopa do bivališča, so namreč kratki in pomanjkljivi, njihova vsebina pa nakazuje na odnos 

vladajočih do vprašanja brezdomstva. Iz njih lahko kljub temu izluščimo nekaj ugotovitev. 

Med bolj pomembnimi je že omenjeno uvrščanje brezdomnosti v polje socialnih problemov 

oziroma natančneje, definiranje le tega kot osebnega problema prizadete osebe, ne pa kot 

posledico nezadostno urejene stanovanjske politike. Tak odnos do vzročnih polj brezdomstva 

v praksi povzroča umanjkanje ustreznih in celovitih pristopov k reševanju problematike. Na 

ravni države tako nimamo sprejetih ne kratkoročnih ne dolgoročnih ciljev ali ukrepov, ki bi 

nakazovali težnjo po naslavljanju vprašanja brezdomstva pri nas. Leta 2013 je Državni zbor 

RS. sicer sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–

2020 (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, 2013), 

ki naj bi med drugim z zagotavljanjem preventivnih, nastanitvenih in drugih programov 

pripomogla k zmanjševanju brezdomstva, vendar kot pišeta Košan in Dekleva (2015) potrebe 

do danes še vedno ostajajo nezadovoljene. Opažanje o pomanjkljivem sodelovanju med 

različnimi sektorji je ob tem izpostavila tudi Leskošek (2010). Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve namreč že vrsto let podpira različne programe, s katerimi se trudi blažiti 

posledice brezdomstva: prednjačijo predvsem spodbude k zagotavljanju osnovnih bivalnih 

enot ter k aktivističnemu delu na tem področju, vendar srž problema, t. j. zagotavljanje 

stanovanjskih pravic, še vedno ostaja nenaslovljen, saj MDDZS nima ustreznih pooblastil za 

spreminjanje stanovanjske politike. Ponovno, brezdomci so tako obravnavani so socialni 

problem, z namenom reševanja katerega ne obstaja celostna strategija, medtem pa sami še 

vedno ostajajo brez ustreznih in varnih nastanitev. Slovenija ravno tako ni prevzela tipologije 

za merjenje brezdomstva ter izključenosti iz dostopa do bivališča, ki jo je za evropski prostor 

razvila FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the 

Homeless) z namenom poenotenja razumevanja brezdomstva, kar posledično vodi k 

pomanjkljivi oceni števila brezdomnih v Sloveniji, saj nekatere kategorije ostajajo 

zanemarjene. Kot država smo celo opustili koncept socialnih stanovanj, četudi se ta pojem še 

vedno uporablja pri poročanju, kar ima na nestrokovno javnost zavajajoče učinke. Ob tem 

nejasna ostaja tudi opredelitev, kaj točno s terminom socialna stanovanja pojmujemo, kako te 

nastanitve izgledajo ter kako lahko upravičenci do njih dostopajo. Slednja so poleg tega 

pogosto na robu higienskih in gradbenih standardov, kar na zdravje in dobrobit uporabnikov 

deluje ogrožajoče. Znano ni niti koliko od teh nastanitev je bilo dodeljenih brezdomnim 

osebam, medtem ko prioritetne skupine ostajajo mlade družine, ljudje z različnimi oblikami 

hendikepiranosti, družine z velikim številom otrok ter dolgotrajno zaposleni. Brezdomci kot 

izredno ogroženi upravičenci zakonsko niso obravnavani, Slovenija pa ravno tako ostaja brez 

nacionalnega programa, ki bi bil usmerjen v poskus odprave brezdomstva pri nas (Leskošek, 

2010).   
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3.2. Razumevanje in definiranje brezdomstva 

3.2.1. Kako razumeti brezdomstvo 

Kot pravita Dekleva in Razpotnik (2007a) lahko na brezdomstvo gledamo kot na ekstremni 

primer socialne izključenosti ter kot rezultat dlje trajajočega ter vzporednega socialnega 

izključevanja na več ravneh. Na individualni ravni se tovrstna problematika pogosto navezuje 

na vprašanja fizičnega in duševnega zdravja ter na različne oblike zasvojenosti. Ob tem ni 

mogoče izključevati niti obravnave širših družbenih sistemov ter družbenih institucij, saj je za 

vsak družbeni prostor zračilna lastna problematika brezdomstva, ki služi ohranjanju 

obstoječih struktur. Zaradi raznolike pojavnosti oblik brezdomstva lahko sklepamo, da so le–

te v veliki meri odvisne od družbene ureditve ter (ne)ravnotežja med njihovimi posameznimi 

institucijami in deli prebivalstva. Avtorja navajata, da se tako v Sloveniji kot po svetu spričo 

razmaha industrijske družbe, porasta tekmovalnosti ter pritiska v smeri vse večje storilnosti, 

kot vedno bolj pereč problem zastavlja vprašanje družbenega podrazreda kot posledica 

socialnega razslojevanja. S podrazredom označujeta predvsem populacijo, ki je vse bolj trajno 

in nepovratno odrezana od različnih sfer: področja dela, stanovanja in drugih socialnih 

sistemov, ki so nujni za funkcionalno bivanje v aktualni družbi (ibid.) Koncept socialne 

izključenosti je torej širši od pojma revščina, ki v sebi zajema zgolj pomanjkanje materialnih 

in ekonomskih dobrin. Označuje namreč tudi otežen dostop do socialnih pravic ter 

zadovoljive socialne participacije (Van Straaten idr., 2016), kar skupaj tvori preplet 

dejavnikov, ki vodijo v nastanek brezdomstva. 

Vzročne razlage brezdomstva se med družbami oziroma različnimi političnimi sistemi  

razlikujejo. Samo dojemanje pojava pomembno determinira pristop k njegovemu reševanju. 

Najbolj pereči sta pri tem skrajni obliki pripisovanja odgovornosti, da se je oseba znašla v tem 

položaju: dojemanje brezdomstva kot popolnoma osebne krivde ali celo zavestne odločitve na 

eni strani oziroma pripisovanje vseh razlogov družbeni strukturi aktualnega časa na drugi. Ti 

dve vrsti razlag s svojimi radikalnimi predstavami onemogočata učinkovito reševanje 

problematike, saj ne priznavata kompleksne prepletenosti individualnih in družbenih 

dejavnikov, kar v prvem primeru pomeni odvračanje od poskusov razvoja in vlaganja v 

državo blaginje, v drugem pa iskanje krivde v obstoječem sistemu le–te (Dekleva in 

Razpotnik, 2007a; Razpotnik in Dekleva, 2009). Težava se ravno tako pojavi zaradi kanalov, 

preko katerih se podobe o brezdomstvu posredujejo širši javnosti, ki o pojavu ni strokovno 

seznanjena. Mediji obveščanja pogosto med seboj kar tekmujejo za pozornost občinstva, nase 

pa jo usmerijo z uporabo različnih medijskih »trikov«: poročanju o ekscesnih dogodkih, 

povečanem obsegu nekega pojava, njegove politizacije ali preprosto s tem, ker se določen del 

populacije počuti osebno vpleten v neko tematiko. Takšen medijski diskurz se od 

znanstvenega nemalokrat razlikuje, saj slednji temelji na empirično pridobljenih podatkih ter 

strokovni razpravi in pogosto odstira realnejšo podobo pojava, ki ni zgolj črno–bela, temveč v 

sebi združuje mnoštvo kompleksnih vidikov (Razpotnik in Dekleva, 2009). 

Dekleva in Razpotnik (2007) opozarjata, da se ljudje pogosto vedemo, kot da se nas 

brezdomstvo ne tiče, četudi je vedno bolj prisotno in njegovega obstoja preprosto ne moremo 

več nevedno zanikati. Ob stiku z osebo, ki ne ustrezna splošno sprejetim bivanjskim 

normativom, zato pogosto občutimo občutke slabe vesti ali odpora, pojav pa bi najraje 
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potisnili v nazaj v skrite kotičke uličic, daleč stran od naših vsakodnevnih poti. Avtorja pri 

tem opozarjata, da pozitivno stališče javnosti predstavlja eno ključnih komponent pri 

uresničevanju programov pomoči in podpore oziroma še pomembneje pri oblikovanju 

celostnih politik ravnanja na področju brezdomstva.  

Razpotnik in Dekleva (2009, po Liddiard in Hutson, 1998 in drugih virih)  povzemata 5 

modelov ukrepanja oziroma politike na področju brezdomstva. Le–te so utemeljene ravno na 

podlagi pripisovanja vzročnosti za položaj, v katerem se je oseba znašla: 

1. Politični (strukturni) model: obravnava brezdomstva po tem modelu je postavljena v 

najširši politični okvir, saj vzročnost zanj vidi v strukturnih značilnostih družbe, 

rešitev zanj pa v spremembi le–teh. 

2. Model individualne/osebne odgovornosti/krivde: obravnava brezdomstva po tem 

modelu v središče odgovornosti za tak položaj postavlja posameznika, saj bi si ta, če 

bi tako želel, domnevno lahko izbral drugačno pot. Praktične posledice takšnega 

dojemanja krivde za brezdomstvo so pogosto naravnane kaznovalno, saj model v sebi 

združuje prepričanje, da je odklonske posameznike moč vrniti na pot konformnega 

vedenja s pomočjo represivnih ukrepov. Videnje brezdomstva kot lastne krivde ima za 

posledico sicer lahko tudi brezbrižnost oziroma pomanjkanju interesa za ukrepanje.  

3. Psihopatološki model: podobno kot model osebne krivde, tudi ta zanika družbeno 

odgovornost za nastanek brezdomstva, vendar za razliko od prejšnjega modela ne 

poudarja niti osebne izbire temveč bolezensko neustreznost. Takšno pripisovanje 

vzročnosti opravičuje uporabo različnih oblik zdravljenja, rehabilitacije in tretmanske 

obravnave ob hkratnem ignoriranju osebne privolitve, saj se posamezniku svobodnega 

odločanja ne pripisuje. 

4. Model otroka (infantilizacije): tudi ta model brezdomnim ne priznava statusa 

avtonomnih bitij, ki imajo zmožnost in pravico do svobodnega odločanja, temveč jih 

obravnava kot nerazumne in nekompetentne posameznike, kar strokovnim in 

državnim službam daje pravico do upravljanja z njihovimi usodami. 

5. Religiozni model: ta model temelji na konceptu dobrih del, njegova problematičnost 

pa se kaže v tem, da brezdomne osebe pogosto ne predstavljajo subjekta pomoči, 

temveč njegov objekt, s čimer so posamezniki, v primerjavi s tistim, ki daje, 

postavljeni v inferiorni položaj. Kritiki karitativnosti poudarjajo, da tovrstni način 

obravnave brezdomstva ne sproža nikakršnih strukturnih sprememb, temveč njihovo 

ohranjanje. 

Kot je razvidno iz zgornjih opisov, je k uvajanju strukturnih sprememb v sistem, ki pripomore 

k aktualni reprodukciji brezdomstva, usmerjen le prvi model, medtem ko se naslednji trije 

osredotočajo na individualne dejavnike. Vzročnost pri karitativnem modelu ni opredeljena. 

Dojemanje brezdomstva v praksi nikoli ni črno–belo, temveč spričo pluralnosti različnih 

družb ostaja kompleksen preplet različnih vzročnih razlag. Te na podlagi socialnih, interesnih 

in političnih vzvodov tvorijo mnoštvo hibridnih modelov, ki se od družbe do družbe 

razlikujejo. Kot besede B. Harveyja povzema Pirec Sansoni (2011, po Harvey, 1999), je 

razumevanje brezdomstva fenomen, ki je šele v nastajanju, saj politike in modeli ukrepanja še 

niso izgotovljeni, pri čemer je edino gotovo dejstvo, da snovalci na vzročnost brezdomstva ne 
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smejo gledati z absolutnega zornega kota, temveč morajo upoštevati  mnoštvo različnih 

vidikov.  

Kljub kompleksnosti pojava pa nam pri boljšem razumevanju brezdomstva in postavljanju 

njegovih definicij lahko služi nekaj točk, ki jih je s soavtorji v delu Ocena obsega odkritega in 

skritega brezdomstva v Sloveniji izpostavil Dekleva s sodelavci (Dekleva idr., 2010). Avtorji 

brezdomstvo označujejo kot pojav, ki ni stalen in nespremenljiv, temveč je njegova narava 

procesna, saj pri znatnem delu brezdomcev opažajo nihanja med obdobji, ko si uspejo urediti 

vsaj začasno bivališče ter obdobji, ko se zaradi različnih vzrokov vrnejo k brezdomskemu 

načinu življenja. Nadalje opozarjajo, da gre za pojav, ki ima mnogo pojavnih oblik, med 

katerimi lahko ljudje hitro prehajajo. Nekateri uporabniki lahko že v obdobju, tako kratkem 

kot je en mesec, zamenjajo več oblik nastanitev ali lokacij bivanja. Avtorji nadalje poudarjajo, 

da gre pri brezdomstvu za stanje izjemne in večkratne socialne izključenosti. Odrezanost se ne 

kaže le v odnosu do soljudi, temveč tudi v odtujenosti od organizacij, ki naj bi uporabnikom 

nudile pomoč. Nekatere brezdomne osebe s formalnimi oblikami pomoči tako želijo imeti čim 

manj opravka, njihovo vključenost pa še dodatno omejujejo nekateri vstopni kriteriji, ki jih 

mora uporabnik izpolnjevati, če želi prejemati podporo programa. Slednje v vrstah 

uporabnikov pušča globoke vrzeli, saj tovrstni programi dosegajo zgolj določen del 

brezdomne populacije. Pri doseganju ciljne skupine pa ni pomembno zgolj to, kako 

brezdomno osebo definira organizacija, temveč tudi, kako svoj položaj ta prepoznava sama. 

Brezdomstvo je v naši družbi namreč označeno kot sramotno, zato mnogi brezdomci te 

oznake v povezavi s seboj ne sprejemajo oziroma se izogibajo situacijam, ko bi se morali kot 

taki opredeliti. Pripisovanje statusa brezdomne osebe je sicer tudi stvar subjektivnega 

prepoznavanja in ne le objektivnih značilnosti (npr. lokacija spanja, oblačila, videz ipd.), saj 

ni samoumevno, da oseba, ki po videzu in vedenju ustreza osnovnim kriterijem za 

prepoznavanje brezdomnosti, sebe dejansko tako opredeljuje. Nadalje so tu še drugi, 

predvsem zdravorazumski diskurzi, ki osebe opredeljujejo za »prave« oziroma »neprave« 

brezdomce, upoštevajoč zgolj njihove zunanje karakteristike (npr. predober telefon kot kriterij 

za opredelitev »nepravega« brezdomca).  

Kriterijev presojanja brezdomstva je torej veliko: od javnomnenjskih in strokovnih do 

osebnih, neizpodbitno pa ostaja dejstvo, da je pojem brezdomstva bil in še vedno ostaja 

kulturno in socialno–politično determiniran. V Sloveniji ravno tako nimamo jasno definirana 

baza podatkov, v kateri bi našli seznam brezdomcev, vendar nam primeri iz tujine, kjer take 

registre premorejo, kažejo, da se stopnja brezdomstva dvigne, ko država razvije sistem 

odzivanja na problematiko brezdomstva, saj postanejo uporabniki pripravljeni prijaviti se v 

register šele takrat, ko jim ta sistem zagotavlja določene pravice (ibid.).  

3.2.2. Definiranje brezdomstva in polja vzročnosti 

Kot že večkrat omenjeno, enotne definicije brezdomstva ni. Dragoš (1993) slednje prikazuje 

že z navezavo pojma brezdomstva na besedo cloche, izvorno obliko pojma klošar, ki v osnovi 

pomeni še slab delavec, nesposobnež oziroma neroden ali bedast. Avtor pravi, da je že iz 

samega izraza razvidno, da je pojav težko enoznačno opredeliti, hkrati pa dodaja, da težavna 

definicija še zdaleč ne pomeni, da lahko obstoj brezdomstva zanikamo. Poenostavljeno bi 

torej lahko rekli, da je definicij brezdomstva ravno toliko, kolikor je brezdomnih oseb, pri 
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opredeljevanju pa moramo biti izredno pozorni, saj lahko v primeru preozkega usmerjanja 

hitro izpustimo katero od ogroženih skupin. 

Najbolj preproste definicije brezdomstvo zajemajo zelo ozko. Usmerjene so zgolj na najbolj 

očitne pojavne oblike, ki jih je nemogoče spregledati. Brezdomne osebe brez dodatnih 

pojasnil tako opredelijo kot posameznike, ki so ostali brez strehe nad glavo oziroma brez 

ustrezne namestitve in morajo zato prebivati na prostem ali v kateri od oblik organizirane 

namestitve. Za rabo takšne ozke definicije se je odločil program Stanovanjski indikatorji, 

izbiro pa je podprla tudi Svetovna banka. Brezdomce tako definirata kot ljudi, ki spijo zunaj 

stanovanja (t. j. na cestah, po parkih, postajah in pod mostovi) ali v začasnih zavetiščih.« 

(MRI, 1995, str. 35, po Mandič, 1999, str. 14). Ker implikacija tako ozke definicije v prakso 

pomeni, da velik del ljudi, ki se bori jo s stanovanjsko problematiko, ostane izvzet, se večina 

organizacij in služb poslužuje opredelitev, ki so usmerjene širše in upoštevajo različne stopnje 

stanovanjske ranljivosti (Filipovič Hrast, 2007). V Veliki Britaniji se tako kot brezdomna 

opredeli vsaka oseba ali gospodinjstvo, ki na tleh Anglije, Škotske ali Walesa nima 

prebivališča oziroma nima prebivališča, ki bi ga lahko zakonito zasedlo. Pogoj je, da je 

namestitev tudi ustrezna in da je za posameznika ali gospodinjstvo smiselno, da ga naseli 

(Neale, 1997). Pogoj za opredelitev brezdomstva na tem mestu torej ni spanje na prostem, 

temveč odsotnost zakonitega prebivališča. Slično definicijo so podali tudi strokovnjaki Sveta 

Evrope, Komisija za socialno politiko, ki kot brezdomce opredeljujejo »posameznike ali 

družine, ki so brez trajne nastanitve v primernem osebnem stanovanju.« (Svet Evrope, st. 23, 

po Mandič, 1999, str. 13.). Podobno kot prejšnja definicija, tudi ta poudarja, da ni dovolj 

katerakoli streha nad glavo, temveč morajo biti izpolnjeni tudi drugi kriteriji, da se osebo ali 

gospodinjstvo ne obravnava kot brezdomno. Bivališče mora tako biti osebno, ustrezne 

kakovosti in cenovno primerno, ravno tako pa mora biti trajno. Kot brezdomne osebe se torej 

še vedno štejejo posamezniki, ki prebivajo v skupinskih in institucionalnih oblikah 

namestitve, v nastanitvah, ki so pretirano dotrajana in zdravju škodljiva ter takim, ki so zgolj 

prehodne narave in v katerih posameznik živi pod nenehno grožnjo izselitve (Mandič, 1999).  

Brezdomstvo se torej razteza na kontinuumu in zajema tako posameznik, ki so primorani spati 

na prostem, preko tistih, ki prenočujejo v nenamembnih prostorih (barake, podrtije) ali so 

prestali nasilno vselitev, do tistih, ki stanovanje sicer imajo, vendar je to neustrezno za 

bivanje. Večplastno definicijo pri tem poda Avramov (1995, po Mandič, 1999). Najožji krog 

sestavljajo osebe, ki si z lastnimi dohodki ne morejo zagotoviti nikakršnega bivališča in so 

pričo tega v celoti odvisni od javnih in organiziranih oblik nastanitev za brezdomce. Nekoliko 

širši krog sestavljajo tisti, ki prehajajo med različnimi oblikami zavetišč za brezdomce ter 

zasebnimi nastanitvam, ki si jih bodisi pridobijo sami bodisi v njih sobivajo s sorodniki ali 

prijatelji. Avtorica v najširši krog uvršča osebe, ki bivališče sicer imajo, vendar se kljub temu 

soočajo z velikimi stanovanjskimi težavami, vzrok katerih sta pogosto prenaseljenost in 

podstandardni pogoji bivanja. S tem v polje brezdomstva vključuje tudi posameznike, 

predstavnike t. i. prikritega brezdomstva, ki zaradi nevidnosti iz statistik pogosto ostanejo 

izvzeti. To so ljudje, ki sicer ne bivajo na prostem, vendar ne premorejo niti doma v pravem 

pomenu besede. Njihov položaj navadno ostaja javno neprepoznan, saj ne ustrezajo tipični 

predstavi o cestnem beraču, ravno tako jih veliko ne prihaja v stik z organizacijami, ki so 
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namenjene brezdomnim, zaradi česar ostajajo izvzeti iz statistik (Dekleva in Razpotnik, 

2007a).  

Ena izmed kompleksnejših definicij, utemeljena na izključenosti iz fizične, družbene in 

zakonske razsežnosti, je definicija ETHOS (European Typhology of Homelessness and 

Housing Exclusion). Oblikovala jo je Evropska zveza nacionalnih organizacij, ki delujejo na 

področju brezdomstva (FEANTSA), skupaj z Evropsko opazovalnico brezdomstva (Edgar in 

Meert, 2005, po Dekleva in Razpotnik 2007b). Definicija je nastala kot odgovor na 

pomanjkljivo in preozko razumevanje pojava, sama ga namreč razume kot del širšega 

konteksta socialnega izključevanja oziroma izključenosti (Edgar in Meert, 2005, po Razpotnik 

in Dekleva, 2007a). S poudarkom na povezovanju stanovanjske problematike in brezdomstva, 

je presegla upoštevanje zgolj vidnega brezdomstva ter v svoje okvire vključuje tudi skupine, 

ki so izpostavljene tveganju za nastanek le–tega. Ta klasifikacija implicira idejo, da morajo 

biti odzivi in rešitve usmerjeni širše in naslavljati brezdomstvo celovito, saj je problem mnogo 

bolj kompleksen od predstave, da so brezdomni zgolj tisti posamezniki, ki spijo na ulici 

(Dekleva in Razpotnik, 2007a).  

Avtorja Edgar in Meert (2005, po Dekleva in Razpotnik, 2007b) sta na podlagi izključenosti 

iz omenjenih področij definirala 7 potencialnih vrst brezdomstva, med katerimi se prvi dve 

nanašata na brezdomstvo v najožjem pomenu besede, t. j. zajemata osebe brez hiše ter osebe 

brez strehe, preostalih pet pa odgovarja različnim tipom socialne izključenosti in s tem 

tveganju za nastanek brezdomstva. FEANTSA je medtem razvila svojo konceptualno 

definicijo. Slednja vsebuje 4 glavne kategorije stanovanjsko ranljivih oziroma izključenih 

skupin, ki jih nadalje še podrobneje operacionalno razdeli: 

1. Osebe brez strehe (roofless): klasifikacija mednje uvršča osebe, ki predstavljajo 

brezdomstvo v najožjem smislu, torej osebe, ki živijo na prostem oziroma spijo v 

nočnih zavetiščih in so prisiljene nekaj ur na dan preživeti zunaj. 

2. Osebe brez stanovanja (houseless): v to kategorijo spadajo osebe, ki sicer imajo streho 

nad glavo, vendar bivajo v javnih ali institucionalnih oblikah namestitve, saj lastnega 

doma nimajo, torej v zavetiščih za brezdomce, varnih hišah, različnih oblikah zavodov 

(osebe pred odpustom) itd. 

3. Osebe z negotovo namestitvijo (insecure): sem spadajo osebe, ki bivajo v zasebnih 

oblikah namestitve, vendar jim ta ne nudi varnosti bodisi zaradi nenehne grožnje pred 

izselitvijo bodisi zaradi ne–varnega okolja (grožnja nasilja). 

4. Osebe, ki živijo v neprimernih bivalnih razmerah (inadequate): klasifikacija mednje 

uvršča tako osebe, ki zasedajo bivališča, katera niso namenjena stalnemu bivanju (npr. 

avtomobil, vagon, koliba itd.) kot tudi tiste, ki živijo v prenaseljenih ali neprimernih 

stanovanjih (Edgar in Meert, 2005, po Dekleva in Razpotnik, 2007a; 2007b). 

Kot pišeta Dekleva in Razpotnik (2007b) nas omenjena definicija opozarja na mnoštvo 

pojavnih oblik brezdomstva ter hkrati kaže na kulturno relativnost pojava, ki je pri drugih 

definicijah zanemarjena oziroma vsaj premalo poudarjena. Le–ta poleg upoštevanja kulturnih 

norm, standardov, pričakovanj in zakonodajnih specifik, pušča odrt prazen prostor ter s tem 
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omogoča še dodatno prilagajanje v različnih družbenih kontekstih ter dodajanje specifičnih ali 

celo novih oblik brezdomstva k obstoječim podkategorijam. 

Podobno kot obstaja mnoštvo različnih definicij, ravno tako obstaja tudi veliko različnih 

vzrokov in poti, ki vodijo v brezdomstvo. Razlage se spreminjajo glede na čas in prostor, 

podlago temu pa tvorijo modeli razumevanja pojava, ki so v neki družbi trenutno aktualni. Od 

tega, kako brezdomstvo razlagamo in koga ali kaj postavljamo na mesto odgovornega, je  

odvisno po katerem modelu ukrepanja bo posegla vladajoča politika. Kljub temu, da se 

mnenja običajno delijo na 2 glavna pola – na individualno oziroma strukturo vzročnost – le–ta 

ostaja kompleksna ali kot razlagata Razpotnik in Dekleva (2009) je za nastanek brezdomstva 

odgovoren preplet dlje časa trajajočih dejavnikov, ki sami zase morda ne bi predstavljali 

grožnje, skupaj pa tvorijo okoliščine, ki posameznika pahnejo v brezno brezdomstva. 

Mnogi avtorji (Campling idr., 1994; Murdoch, 1994; Boškić in Zajc, 1997; Liddiard in 

Hutson, 1998 itd.) so si glede glavnih vzročnih dejavnikov, ki vodijo v brezdomstvo, edini. 

Razvrščajo jih v 4 do 6 glavnih skupin in sicer: stanovanjska trg in trg dela ter politike, ki ju 

urejajo; socialnodemografske spremembe; socialno varstveni sistemi; procesi 

deinstitucionalizacije ter individualni (psiho)patološki dejavniki (Razpotnik in Dekleva, 

2009). Drugi kot skupno točko oseb, ki so se znašle na robu stanovanjske problematike (poleg 

omenjenih dejavnikov), odkrivajo povečano število zelo stresnih dogodkov (Trbanc idr., 

2003), tretji pa trdijo, da do brezdomstva prihaja zaradi že predhodno obstoječega ranljivega 

položaja posameznika in sprožilnega dogodka, ki posamezniku (ali družini) dokončno 

spodnese tla pod nogami (Foord, Palmer in Simpson, 1998, po Razpotnik in Dekleva, 2007). 

Strnjen prikaz vzročnih dejavnikov sta, upoštevajoč tako mikro- kot tudi makroraven, 

pripravila avtorja Bill Edgar in Henk Meert (Edgar, 2006, po Razpotnik in Dekleva, 2009; 

Edgar in Meert, 2005, po Dekleva in Razpotnik, 2007a). Slednje sta razdelila na strukturne, 

institucionalne, odnosne in osebne, s tem pa okvir razumevanja brezdomstva speljala od 

fokusa na osebno krivdo k upoštevanju širšega konteksta. Odnosni dejavniki se nanašajo na 

vezi v posameznikovi socialni mreži, katerih razpad je eden glavnih vzrokov za pot v 

brezdomstvo. Vidnejšo vlogo pri tem igrajo predvsem družinski in partnerski odnosi. Kot 

posebej ogrožena skupina so tako smatrane samske osebe, osebe, ki so doživeli izgubo (smrt 

ali ločitev od partnerja) oziroma osebe, ki prestajajo različne vrste zlorab in jim zato dom ne 

predstavlja varnega zavetja. Posamezniki, ki potreb po varnosti in podpori ne najdejo v krogu 

primarnih stikov, bi nujno potrebovali podporo zunanjih institucij. Odsotnost oziroma 

neustreznost le–te označujemo kot institucionalne dejavnike, ki pospešijo pot v brezdomstvo. 

Ti se nanašajo predvsem na pomanjkanje ali neučinkovitost služb pomoči in podpore oziroma 

neustrezno koordinacijo med obstoječimi nespecializiranimi službami. Uporabniki na ta način 

ne morejo dostopati do sistema podpore, ki bi bil dovolj učinkovit, da bi odgovarjal na 

njihove potrebe in jih s tem zaščitil pred izgubo nadzora nad lastnim življenjem. Poseben 

problem nadalje predstavljajo tudi primeri bivanja v institucionalizirani obliki nastanitve ter 

posledični odpusti v bivanje v lastni režiji, četudi posameznik za tovrsten izziv ni opremljen. 

Osebni in strukturni dejavniki so bili podrobneje razdelani že v poglavju o ranljivih družbenih 

skupinah, vendar jih na tem mestu za lažjo predstavo ponovno strnimo. Veliko avtorjev 

(Dekleva in Razpotnik, 2007a; Mandič, 1999 itd.) kot glavni strukturni vzrok za konstantno 

rast brezdomstva vidi spremembe na stanovanjskem trgu, ki posameznikom ne omogoča več 
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zadostnega števila ugodnih in za bivanje primernih stanovanj. K temu se po opažanju Mandič 

(1999) pridružujejo še demografske spremembe, ki so, poleg staranja prebivalstva, najbolj 

vidne v spremenjeni strukturi gospodinjstev. Ta se čedalje bolj krčijo ter pridobivajo začasni 

oziroma prehodni značaj, ki sistem stanovanjske oskrbe postavlja pred čisto nove izzive. 

Povečano stanovanjsko povpraševanje je hkrati sovpadlo s privatizacijo in posledičnim 

dvigom cen na stanovanjskem trgu, ki novonastali generaciji brezposelnih in revnih ne 

omogoča konkurenčnosti in s tem možnosti za stanovanjsko tekmo. Edgar (2006, po 

Razpotnik in Dekleva, 2009) strukturno–vzročni seznam dopolni z opozorilom na povečane 

trende priseljevanja, ki med domačim prebivalstvom sprožajo rasistične in diskriminatorne 

prakse ter vedno bolj omejujočimi definicije državljanstva, ki nekatere družbene skupine 

potiskajo na rob sistema socialnega varstva. Avtor (ibid.) kot zadnje navaja dejavnike 

vzročnosti, ki so vezani neposredno na posameznika. Sem spadajo tako njegova izobrazba, 

ekonomski status, prihodki in narodnost kot tudi različne oblike telesno–duševnih ovir in 

zasvojenosti. Pomembno vlogo igrata tudi spol in priseljenski položaj. 

Kombinacij vzročnih dejavnikov je še veliko. Sočasno z družbenimi spremembami se 

pojavljajo vedno novi ter se kopičijo preko že obstoječih, za katere se zdi, da nikakor ne 

zastarajo. Neizpodbitno torej ostaja, da je problematika brezdomstva v porastu. Kot ugotavlja 

Evropski parlament je v Evropi trenutno že preko 700 tisoč posameznikov, ki se vsako noč 

soočajo s težavo najti prenočišče (Lobnik, 2021). 

 3.3. Brezdomne osebe  v času aktualne zdravstvene krize 

Epidemija COVID-19 in njene družbeno-ekonomske posledice občutimo vsi, četudi se te pri 

različnih segmentih družbe izražajo z različno jakostjo. Pretekli primeri gospodarsko–

socialnih kriz razkrivajo, da se v času izrednih razmer še posebej poslabša položaj tistih, ki so 

bili že predhodno žrtve neugodne družbene pozicije (2020b). Te podatke potrjujeta tudi 

Agencija za temeljne pravice in Evropska zveza nacionalnih društev, ki delujejo na področju 

brezdomstva. Evropski parlament je opozoril, da se danes samo s težavami najti prenočišče v 

Evropi sooča že 700 tisoč ljudi, kar je 70 odstotkov več kot pred 10-imi leti, pričakovati pa je, 

da bo sledeča socio-gospodarska kriza čez rob stanovanjske problematike pahnila še več 

posameznikov (Lobnik, 2021). Brezdomne osebe v kontekstu pandemije (epidemije, če 

govorimo v okvirih Republike Slovenije) predstavljajo izredno ogroženo skupino 

prebivalstva. Naštejmo le nekaj razlogov, zakaj je temu tako. Začenši pri najvidnejših 

karakteristikah brezdomskega načina življenja, spanje na prostem oziroma v začasnih oblikah 

namestitev osebe, ki ga izkušajo, izpostavlja večjemu tveganju za prenos okužb, hkrati pa jim 

otežuje dostop do osnovnih higienskih pripomočkov in izolacije, ki sta ena glavnih orožij v 

boju proti širjenju okužb. Redka zavetišča, kjer uporabniki lahko najdejo zatočišče, so 

prenapolnjena, četudi se nekateri za zapuščanje le–teh odločajo kar sami in se iz strahu pred 

okužbo raje vračajo na ulice (Lobnik, 2020b).  

Brezdomne osebe so v izrazito ranljiv položaj postavljene tudi v kontekstu zdravja in 

enakovrednega dostopa do zdravstvenih storitev. Poleg tega, da se pri posluževanju 

zdravstvene oskrbe soočajo s številnimi ovirami, pomanjkljivimi informacijami in 

diskriminatornimi praksami, jih v primerjavi s preostalo populacijo velik delež boleha za 

kroničnimi bolezenskimi stanji, zaradi česar so bolj izpostavljeni tveganju za težje prestajanje 
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bolezni COVID-19, ki nemalokrat rezultira v zelo resnih zapletih (FEANTSA, 2020). 

Nevladne organizacije opozarjajo, da se njihovo že v osnovi slabše zdravstveno stanje 

pogosto še dodatno prepleta s prekomernim uživanjem prepovedanih drog  in alkohola, 

mnogo jih ima tudi  težave v duševnem zdravju, kar v primeru dvojnih diagnoz še dodatno oži 

spekter institucij, ki bi jim želele priskočiti na pomoč (Lobnik, 2021). 

Agencija EU za temeljne pravice in FEANTSA sta izpostavili nesorazmeren vpliv prepovedi 

gibanja in zbiranja na javnih krajih, kot poskusov preprečevanja širjenja okužb. Brezdomnim 

osebam javni prostori namreč predstavljajo tisto, kar drugim dom, parki so njihove dnevne 

sobe, pričujoči odloki pa jih iz njih izrinili. Zagovornik načela enakosti je na tem mestu 

opozoril tudi na zaprtje javnih sanitarij, ki so mnogim osebam brez doma predstavljale prostor 

skrbi za osebno higieno. Omejevanje njihovega delovanja je za brezdomce tako pomenilo 

dvig zdravstvenega tveganja (Lobnik, 2020a), onemogočanje dostopa do čistilnic oziroma 

javnih pralnic pa je pomembno znižalo nivo osebne urejenosti. Dokument, ki ga je zagovornik 

načela enakosti pripravil kot poskus izboljšanja položaja brezdomnih v času epidemije 

COVID-19 (Lobnik, 2020b) je med drugim opozoril, da je brez ustrezne alternative ostalo kar 

nekaj slovenskih mest, med drugim Maribor, Kranj, Celje, Koper itd. Seznam posledic, ki jih 

je ustavitev javnega življenja povzročila brezdomnim se tukaj ne konča. Zaradi prepovedi 

gibanja in zbiranja na javnih krajih je prišlo do upada dejavnosti, ki so nekaterim brezdomnim 

predstavljale glavni vir zaslužka. V Ljubljani se je tako prvič po 16-ih letih zaustavila prodaja 

časopisa Kralji ulice, omejitve gibanja in strah pred okužbami pa sta močno omejila tudi 

finančno pomoč mimoidočih (ibid.). 

Medtem ko se virus v valovih vedno znova vrača, tako vladne kot nevladne organizacije 

opozarjajo na pomen posebne skrbi, ki pritiče ranljivim skupinam prebivalstva z namenom 

uresničevanja načela nikogar pustiti zadaj. Domači in tuji strokovnjaki so si edini glede 

glavnih smernic, z upoštevanjem katerih bi najbolje zaščitili zdravje brezdomnih ter izboljšali 

njihov položaj. FEANTSA jih je v enem od svojih člankov, objavljenih takoj po razglasitvi 

pandemije, strnila takole: 

- prizadevati si za usmerjeno in proaktivno doseganje populacije in načelno izvajanje 

testiranja, 

- zagotavljati hrano ter dostop do sredstev za osebno higieno, 

- zagotavljati varne nastanitve, 

- ohranjati brezdomne pod streho (keeping people housed), 

- izogibati se stigmatizaciji ter spodbujati solidarnosti, 

- zagotavljati dostop do svetovanja in podpore, 

- varovati brezdomne pred kaznovalnimi praksami zaradi nezmožnosti upoštevanja 

odlokov (FEANTSA, 2020). 

FEANTSA na tem mestu ne pozablja niti na pomen, ki ga imajo zaposleni v dejavnostih, ki 

skrbijo za brezdomne osebe, saj poudarja, da se nobena od zgoraj navedenih dejavnosti ne 

more udejanjiti brez njihove pomoči, ob čemer je potrebno upoštevati tudi količino tveganja, 

kateremu so med opravljanjem svojega dela izpostavljeni. 
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Nekateri avtorji se pri ugotavljanju potreb in postavljanju standardov skrbi za brezdomne med 

pandemijo spuščajo še podrobneje. Posebna poročevalka Leilani Farha (2020) je zgornji 

seznam razširila in vanj vključila tudi posebno pozornost in skrb posameznikom in družinam, 

ki izkušajo prikrito brezdomstvo ter se znotraj svojih domov soočajo z nasiljem. Avtorica je 

ravno tako strogo nastopila proti ukinitvi prisilnih deložacij v času trajanja aktualne 

zdravstvene krize, z izjemo izselitve v primeru domačega nasilja, od države pa zahtevala, da 

naj službe skrbi za brezdomne umesti med prioritetne službe, ki svojih vrat ne smejo zapreti, 

temveč svoje delovanje kvečjemu razširiti. 

Spričo nezdružljivosti brezdomskega načina življenja z nekaterimi odloki, ki jih je Vlada RS 

pripravila z namenom preprečevanja širjenja okužb oziroma bolj natančno zaradi ogroženosti, 

ki ji te populacija znotraj aktualne epidemiološke situacije izpostavljena, je svoj prispevek k 

izboljšanju njihovega položaja pripravil tudi Zagovornik načela enakosti (Lobnik, 2020b). Ta 

je občinam predložil predlog o prilagoditvi ukrepov, s katerim naj bi vsaj do neke mere 

nadomestili manko, ki je nastal zaradi spremenjenega poteka življenja v državi in svetu: med 

drugim je predlagal zagotavljanje varnih celodnevnih nastanitev ter možnost umika z ulic, 

omogočanje prostorov za samoizolacijo ter zagotavljanje zaščitnih sredstev in sanitetnega 

materiala, dostopnost do sanitarij, toplih obrokov in možnosti za pranje perila ter nemoten 

dostop do substitucijske terapije. Ob tem je opozoril, da je v nasprotnem primeru pričakovati, 

da bodo brezdomci v iskanju sredstev za preživetje in bivanje odhajali na ulice več kot bi bilo 

to potrebno, kar predstavlja tveganje tako zanje kot za vse ostale (ibid.). 

Lobnik (2020a, 2020b) je nadalje izpostavil tudi problematiko ruralnih območij, kjer je pojav 

skritega brezdomstva velik, možnosti udejanjanja omenjenih zahtev zaradi pomanjkanja 

služb, ki bi delale z brezdomnimi,  pa v primerjavi z mesti mnogo manjše. Nekatere občine so 

k reševanju tovrstne problematike sicer pristopile samoiniciativno ter osebam brez ustreznih 

nastanitev ponudile začasna bivališča v stavbah in zabojnikih, ravno tako pa organizirale 

možnost toplih obrokov. Zagovornik v pričujočih dokumentih navedel nekaj primerov dobrih 

praks, med katerimi je izpostavil občino Nova Gorica, kjer so brezdomni lahko prespali v 

nameščenih bivalnih kontejnerjih, zagotovljen pa jim je bil tudi topel obrok ter občino Tržič, 

ki je najbolj ranljivim skupinam v času zaprtja države omogočala dostop čistilnice z namenom 

pranja perila.  

Trenutna epidemiološka situacija nas je bolj kot kadarkoli prej opozorila, da kot država nismo 

ustrezno pripravljeni na soočanje z vprašanjem brezdomstva. Položaj brezdomnih oseb v 

Sloveniji še zdaleč ni zadostno urejen, problematika namreč ostaja potisnjena v ozadje. Korak 

v smeri rešitev naj bi sicer predstavljala Resolucija o nacionalnem programu socialnega 

varstva za obdobje 2013–2020 (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za 

obdobje 2013–2020, 2013), ki naj bi med drugim z zagotavljanjem preventivnih, 

nastanitvenih in drugih programov pripomogla k zmanjševanju brezdomstva, vendar kot 

pišeta Košan in Dekleva (2015) potrebe še vedno ostajajo nezadovoljene. Več upanja naj bi 

zbujalo novo programsko obdobje, vendar Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede 

izboljšanja položaja brezdomnih oseb (Lobnik, 2021) te upe krati. Predlog ReNPSV 2021–

2030 namreč kljub izrecni zapovedi Komisije za peticije, človekove pravice in enake 

možnosti Državnega zbora RS, brezdomstva še vedno ne naslavlja kot samostojne 

problematike. Lobnik opozarja, da program ponovno ostaja brez celovite strategije, ki bi 
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temeljila na načelu »najprej stanovanje«, ravno tako pa ostaja v reševanje brezdomske 

problematike vključeno zgolj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.   

V praksi se povedano kaže predvsem v prepuščenosti skrbi za brezdomne nevladnim 

organizacijam in prostovoljcem, ravno tako kot tudi v umanjkanju državno urejenih, utečenih 

postopkov. Razsežnosti epidemije COVID-19 se bodo pokazale šele v prihodnosti, delček 

posledic, ki so jih občutili moji sogovorniki, brezdomne osebe v Novi Gorici in tamkajšnji 

zaposleni v službah, ki z njimi delajo, pa predstavljam v nadaljevanju.   
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III EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev problema in namen dela 
 

Različne skupine ljudi epidemij nikoli niso doživljale na enak način. Te so skozi zgodovino 

najpogosteje huje in trajneje prizadele družbene skupine, ki so trpele magrinalizacijo, 

stigmatizacijo, revščino ter diskriminacijo (Perri idr., 2020). Brezdomni v okviru razmer, 

povezanih s posledicami epidemije, spadajo med posebej ogroženo populacijo. Razlog za to 

gre iskati v skupku različnih dejavnikov: slabši dostop do higienskih pripomočkov, zanašanje 

na organizacije pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, različne odvisnosti, razvoj 

kroničnih ali akutnih bolezenskih stanj kot posledice bivanja v neugodnih pogojih, slabši 

dostop do zdravstvenih storitev, pogostejše migracije iz kraja v kraj, zmanjšanje možnosti za 

priložnostna dela ipd. (Feng Tan in Wei Chua,2020). Biti brezdomen je torej obremenilno že 

samo po sebi, vendar način življenja v pomanjkanju varne in stabilne namestitve, s slabšim 

dostopom do resursov ter omejenim številom in centraliziranostjo organizacij, ki pokrivajo 

njihove potrebe, v kombinaciji z epidemiološkimi razmerami te izzive dodatno poudari, hkrati 

pa poglobi tveganje za okužbo ter sledeče zaplete. 

Pri soočanju s spremembami brezdomni niso sami. Obstoječe razmere zahtevajo tudi 

odgovore in prilagajanja s strani organizacij, ki za svoje uporabnike zagotavljajo ključne 

storitve, s katerimi pokrijejo potrebe, ki so splošni populaciji dostopne na veliko bolj 

konvencionalne načine.  

V raziskavi se osredotočam na spremembe, ki jih je epidemija COVID-19 povzročila na 

različnih področjih življenja brezdomnih v Novi Gorici ter na odziv pristojnih institucij in 

služb. Stopiti na pot odstiranja te tematike se mi zdi pomembno predvsem zato, ker obstoja 

poročil, ki bi govorila o brezdomstvu v povezavi z epidemijo COVID-19 v slovenskem 

prostoru, do točke, ko sem začela pisati svoje magistrsko delo, še nisem zasledila. Izjema je v 

slovenščino preveden povzetek agencije EMCDDA (2020), ki ga je pripravil Nacionalni 

inštitut za javno zdravje in kateri obravnava posledice COVID-19 za uporabnike drog ter 

ponudnike storitev in pomoči. Sledilo je še nekaj medijskih člankov ter priporočil za ravnanje 

v primeru brezdomne populacije (Zagovornik načela enakosti, 2020), vendar tema s 

strokovnega vidika za enkrat ostaja neobdelana.  

Namen pričujočega magistrskega dela je bil napraviti enega prvih korakov k spoznavanju 

razmer, v katere je epidemija pahnila brezdomne v Novi Gorici in zaposlene, ki delujejo na 

tem področju.  

Z  umeščanjem raziskave v manjši kraj želim pridobiti celosten pregled nad dogajanjem v 

brezdomski sferi, vključno s prvoosebnimi izkušnjami uporabnikov ter zaposlenih v  glavnih 

organizacijah, ki so z njimi v stiku. 

2. Raziskovalna vprašanja 
Cilj mojega raziskovanja je bil raziskati spremembe, ki jih je epidemija COVID-19 povzročila 

na področju zdravstva, socialnih odnosov ter poteka vsakdana brezdomnih v Novi Gorici. 

Ugotoviti sem želela tudi, ali so se pojavile morebitne nove potrebe, generirane posebej zaradi 

epidemiološke situacije ter če in na katera druga področja življenja brezdomnih je epidemija 

še vplivala. Z vključitvijo perspektive zaposlenih bom dodala še dimenzijo raziskovanja 
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ustreznosti, smiselnosti ter povezanosti odzivov  pristojnih organizacij in služb glede na 

potrebe, ki jih izražajo uporabniki. 

 

Raziskovalna vprašanja 

RV1: Kakšne spremembe je povzročila epidemija COVID-19 na področju zdravja 

brezdomnih oseb ter dostopanja do zdravstvenih storitev in programov? 

 

RV2: Kakšne spremembe je povzročila epidemija COVID-19 na področju  socialnih stikov 

in medosebnih odnosov brezdomnih oseb? 

 

RV3: Kakšne spremembe je povzročila epidemija COVID-19 na področju poteka vsakdana 

brezdomnih oseb (npr. spanje, prehranjevanje, delo, dostop do prepovedanih substanc itd.)? 

 

RV4: Kakšen je bil odziv pristojnih organizacij (Dnevni center za uporabnike prepovedanih 

drog ter Zavetišče za brezdomce) in služb (Mestna občina Nova Gorica ter Civilna zaščita)? 

3. Metodologija 
Raziskavo sem osnovala na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Ker moj cilj ni 

posploševanje, temveč me v prvi vrsti zanimajo zgodbe posameznikov, bom uporabila 

analitično indukcijo. Na ta način bom s proučevanjem posameznih primerov raziskovala, kako 

so posamezne lastnosti, procesi in dogodki med seboj povezani ter kakšne relacije obstojijo 

med njimi. Z obdelanih podatkov želim oblikovati poskusno teorijo (Mesec, 1998). 

3.1. Instrument za zbiranje podatkov 

Za namen zbiranja podatkov sem oblikovala polstukturirani intervju, ki je po besedah Kordeša 

in Smrdu (2015) najpogosteje uporabljena oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov. Za to 

obliko sem se odločila, ker je zelo uporabna pri preučevanju novega področja raziskovanja, 

kar drži za mojo temo. Odstira namreč probleme in pogled posameznikov nanje. Kot pravita 

avtorja, je tak intervju fleksibilnejši, z njim laže odstremo afektivno in vrednostno raven ter 

dosežemo večjo stopnjo spontanosti in subjektivnosti.   

Ker sem v raziskavo zajela dve različni skupini intervjuvancev, uporabnike in zaposlene, sem 

oblikovala različna intervjuja. V prvi skupini so bili intervjuji, namenjeni brezdomnim 

osebam. Vprašanja so bila vsebinsko uokvirjena z raziskovalnimi vprašanji, obsegala so tri 

sklope ter četrti sklop »drugo«, ki je bil namenjen pridobivanju podatkov o temah, ki jih 

nisem mogla neposredno uvrstiti v nobenega od prvih treh sklopov. Hkrati je predstavljal tudi 

prostor, če je oseba želela še karkoli izraziti. Vprašanja so bila zastavljena zelo široko in 

splošno, saj sem želela, da intervjuvana oseba čim bolj osebno izraža svoja stališča in 

opažanja o predmetu vprašanja.  

Vsaka glavna skupina je vsebovala tudi kar nekaj podvprašanj, ki sem jih imela pripravljena 

za primer, če moji sogovorniki
3
 ne bi izpostavili vseh področij, ki so me zanimala oziroma, da 

bi bili z besedami bolj skopi. Struktura intervjuja ni bila statična, saj sem po vsakem 

intervjuju  podvprašanja nekoliko dodelala, kakšno temo odvzela ali jo dodala, če se je 

pojavila v preteklem intervjuju in sama nanjo prej nisem pomislila. 

                                                           
3
 Uporabljena slovarska oblika samostalnikov se nanaša na oba spola. 
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V drugo skupino sem umestila intervjuje za zaposlene. Kljub temu, da so bila tudi tukaj 

vprašanja zastavljena zelo splošno, sem morala dele intervjuja prilagoditi vsaki posamezni 

službi, saj se narava dela z brezdomnimi osebami razlikuje od organizacije do organizacije. 

Začetna vprašanja so bila večinsko enaka, razlike pa so se pojavljale v podvprašanjih, ki sem 

jih imela pripravljena za pomoč. 

Material za oblikovanje vprašanj sem dobila iz prebrane literature ter predhodnih pogovorov z 

zaposlenimi in uporabniki. 

 

3.2. Vzorec 

V vzorec sem zajela osem oseb. Ker pripravljam celostno oceno stanja, sem vanj vključila 

tako uporabnike kot tudi zaposlene v različnih organizacijah, ki delajo z brezdomnimi 

oziroma so z njimi v stiku zaradi trenutne epidemiološke situacije. Predenj sem začela z 

intervjuji, sem se nekajkrat neformalno oglasila v zavetišču in dnevnem centru za uporabnike 

prepovedanih drog, da sem se vključila v okolje. 

Prva skupino predstavlja namenski vzorec treh brezdomnih oseb, ki lahko z menoj delijo 

svoja opažanja in občutke o spremembah med epidemijo. Intervjuvala sem dva moška in eno 

žensko, v starostnem razponu med 27 in 38 let. Vsak od njih se z brezdomstvom sooča že 

daljše časovno obdobje, vsi več kot tri leta. Vsi trije imajo izkušnjo bivanja v zavetišču, kjer 

še vedno biva en od njih, dva sta trenutno nameščena v bivalnikih poleg Dnevnega centra za 

uporabnike prepovedanih drog, gospa pa ima od prej tudi izkušnjo bivanja na prostem. 

Drugi del namenskega vzorca so predstavljali zaposleni v organizacijah in službah, ki 

brezdomnim osebam nudijo razne storitve oziroma so z njimi v stiku zaradi epidemioloških 

razmer. Na seznam sem vključila zavetišče za brezdomce, Dnevni center za uporabnike 

prepovedanih drog, Civilno zaščito, Oddelek za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova 

Gorica ter program terenskega dela, ki deluje pod okriljem dnevnega centra. Intervjuje sem 

opravljala z vodjami služb, saj sem menila, da imajo najširši pregled nad celotno situacijo, kar 

zadeva delovanja v času epidemije: z vodjo zavetišča za brezdomce, vodjo Dnevnega centra 

za uporabnike prepovedanih drog ter vodjem programa terenskega dela, z načelnico Oddelka 

za družbene dejavnosti ter poveljnikom Civilne zaščite za območje Nove Gorice. 

Za lažje razumevanje interpretacije v nadaljevanju na kratko opišem delovanje in storitve 

vsake od služb. Opisi se nanašajo na normalno delovanje organizacij izven obdobja 

epidemije. 

 

Zavetišče za brezdomce 

Zavetišče za brezdomce je bilo ustanovljeno leta 2016. Program je namenjen izključno 

osebam, ki so brez doma, trenutno pa je v fazi prenove oziroma širjenja. 

Zavetišče je odprto vsak dan med 21h zvečer in 9h zjutraj, v vmesnem času pa ga morajo 

uporabniki zapustiti. Program poleg prenočišča omogoča uporabo tušev, pralnega stroja, pred 

začetkom prenove pa tudi kuhinjo,  kjer so si lahko pripravljali obroke, vendar je nov 

prostorski načrt ne predvideva več. Kot pravi vodja zavetišča je cilj zaposlenih, da 

brezdomnim ponudijo roko, uporabijo človeški pristop, ne pa represivnega. Z uporabniki 

skušajo dosegati majhne korake, kot je na primer večja skrb za osebno higieno, varnejša raba 

različnih substanc ipd. Osebje v nočnem času nudi razbremenilne in informativne pogovore, 
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čez dan pa potekajo individualni pogovori s strokovno delavko, ki vključujejo individualno 

načrtovanje ter svetovanje. Če je potrebno, uporabnike tudi spremljajo pri urejanju uradnih 

zadev. 

Kljub temu, da ne gre za celodnevni program, zavetišče skrbi za organizacijo pohodov, 

športnih aktivnosti ter različnih delavnic, saj zaposleni pri nekaterih brezdomnih osebah 

prepoznavajo velik potencial. V času pred epidemijo so jim nudili tudi različne skupinske 

aktivnosti, kot so skupina za samopomoč, pogovorna skupine ter treningi socialnih veščin. 

 

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog 

Pod okriljem združenja Šent ravno tako deluje Dnevni center za uporabnike prepovedanih 

drog, sestrski program Zavetišča za brezdomce. Dnevni center je namenjen vsem, ki so z 

drogami tako ali drugače v stiku (aktivnim uživalcem in njihovim svojcem). Poleg zaposlenih 

strokovnih delavcev v centru delujejo tudi mentorji in prostovoljci (Dnevni center za 

uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, b. d.). Dnevni center deluje med 8h zjutraj in 

15h popoldan. Kot pravi vodja imajo uporabniki v tem času možnost vključiti se tako v 

individualno kot tudi skupinsko delo oziroma samo preživeti čas na drugačen način. V centru 

se nahajajo tudi sanitarije, tuši in čajna kuhinja, ki je pred epidemijo omogočala pripravo 

obrokov ter manjša garderoba, kjer so si uporabniki lahko shranili obleko. 

Center je pred nastopom omejitev nudil pester program aktivnosti, ki je vključeval 

organizirane dejavnosti v kuhinji, literarno udejstvovanje, vključno s pripravo glasila, pohode, 

piknike, šahovski turnir, obdelovanje vrta itd. Poleg skupinskih aktivnosti so uporabnikom na 

voljo tudi individualni pogovori s strokovnimi delavci, veliko pa je prisotnega tudi 

zagovorništva, se pravi podpore pri stikih z institucijami, največkrat s sodišči, bankami ter 

pomoč pri urejanju bivališč. 

 

Terensko delo 

Program deluje v okviru Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog. Ustanovljen je 

bil z namenom, da doseže ljudi v njihovem okolju. Pokazalo se je namreč, da del populacije, 

ki uživa nedovoljene droge, ne pride v stik s centrom in storitvami, ki jih ta ponuja. Po 

besedah  terenskega delavca gre za najbolj ranljivo in skrito populacijo oziroma ljudi, ki 

nočejo biti izpostavljeni, zaradi česar ostajajo izolirani od virov pomoči.  

Terenska ekipa je sestavljena iz treh zaposlenih, ki obiskujejo odmaknjene kraje po celi 

severnoprimorski regiji od Bovca do Krasa. Njihove glavne naloge obsegajo: razdeljevanje 

sterilnega pribora za injiciranje, spodbudo in pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja 

ter opredelitvi osebnega zdravnika, pomoč pri urejanju socialne pomoči, dobavo najnujnejših 

pripomočkov za preživetje, pomoč pri urejanju nastanitve, svetovanje ter informiranje ipd. 

Cilji programa so dokaj podobni ciljem samega Dnevnega centra, t. j. zmanjševanje 

zdravstvene in socialne škode, s tem da je stik s terensko ekipo prvi korak k vključitvi 

posameznika v sistem podpore in pomoči. 

 

Oddelek za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica 

 Oddelek za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica v svojo pristojnost vključuje 

področja zdravstva, športa, mladine, kulture, vzgoje in izobraževanja ter  področje socialnega 

varstva. Njihovo delo zajema sodelovanje, nadzor in spremljanje 20 javnih zavodov, poleg 
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tega pa skrbijo za izvedbo javnih razpisov, ki se nanašajo na omenjena področja, v njihovo 

pristojnost pa spada tudi priprava razvojnih strategij. Trenutno imajo sprejeto strategijo na 

področju kulture, zasvojenosti, invalidske problematike, v teku so pa še strategija za šport, 

mladino in starejše. Oddelek nastopa v vlogi vrhovnega odločevalca in financerja projektov, 

vendar ob tem poudarjajo, da jim je pri delu osnovno vodilo stik in sodelovanje z uporabniki:  

javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in čisto konkretno tudi z občani.  

Z namenom izboljševanja razmer za brezdomne v lokalni skupnosti je oddelek leta 2014 

odkupil objekt v centru mesta, ki je leta 2016 zaživel kot zavetišče za brezdomne osebe. V 

preteklem letu je sledila prenova prostorov, ki naj bi zagotovila povečanje bivalnih kapacitet 

na 20 oseb. Poleg skrbi za bivanjsko problematiko, občina neposredno dodeljuje tudi denarno 

socialno pomoč. Ta znaša nekaj čez 500 evrov na leto, namenjena pa je predvsem premostitvi 

trenutne materialne ali socialne ogroženosti: dodeljujejo torej sredstva namenjena predvsem 

za plačilo najnujnejših položnic, elektrike, ogrevanja, vode, nakupov hrane, obleke, znotraj 

tega pa doplačujejo tudi nekatere namestitve, na primer bivanje v železničarskem domu v 

Novi Gorici ter v nekaterih drugih namestitvah za osebe, ki tega ne zmorejo same. 

 

Civilna zaščita 

Znotraj danih razmer Civilna zaščita prevzema vlogo praktičnega izvajalca nalog, ki so 

potrebne za zajezitev širjenja virusa. Njihovo prioritetno delo je, da povezujejo in 

koordinirajo delovanje ter urejajo vse, kar je potrebno, da bi se širjenje okužb čim bolj 

zajezilo. Predvsem gre za zagotavljanje logistične pomoči zdravstvenim ustanovam pri 

izvajanju testiranja in cepljenja. Kot pravi načelnik občinskega štaba, tovrstna organizacija 

zahteva veliko število kadra, ki skrbi za celoten potek zadev, od urejanja dokumentacije do 

dejanske izvedbe: izdajanje odlokov, najem in postavitev prostorov (npr. šotorov za 

testiranje), zapiranje javnih površin, razdeljevanje materiala iz blagovnih rezerv in obrokov 

itd. 

Poleg glavnih nalog na lokalnem območju skrbijo tudi za zadovoljevanje potreb drugih 

družbenih skupin, ki morajo biti naslovljene, ena takih je na primer zagotavljanje nastanitev 

za brezdomne osebe. 

 

Izbrani vzorec ni popoln, saj vanj nisem vključila brezdomnih oseb, ki niso uporabniki nobene 

od organizacij, s čimer sem izgubila pomemben vidik, ravno tako pa nisem vključila nekaterih 

organizacij, kot sta na primer Center za socialno delo ter Rdeči križ, ki sta, kot sem izvedela 

iz pogovorov z zaposlenimi, za brezdomno populacijo zelo pomembni službi. Izključila sem 

tudi Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki brezdomnim deli tople obroke, saj 

sem menila, da je ta dejavnost preozka, da bi mi ponudila informacije, ki bi pomembno 

prispevale k pregledu situacije. Kontakt pa sem želela vzpostaviti s Centrom za zdravljenje 

zasvojenosti oziroma natančneje s psihosocialno svetovalnico, ki jo omogočajo v okviru 

programa, saj sem menila, da bi mi lahko več povedali o stiskah, s katerimi se soočajo 

brezdomne osebe, vendar so mi povedali, da nimajo informacij o tem, kdo od njihovih 

uporabnikov je brezdomna oseba. 
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3.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Vse pogovore sem snemala z osebnim telefonom. Skupno sem izvedla osem polstukturiranih 

intervjujev: tri z brezdomnimi osebami ter pet s predstavniki različnih organizacij in služb, ki 

se na območju Nove Gorice ukvarjajo z delom z brezdomnimi osebami. Intervjuje sem 

opravljala v februarju in marcu 2021. Kljub omejitvam in ukrepom za preprečitev širjenja 

novega koronavirusa, sem vse pogovore, z izjemo enega, ki je potekal preko aplikacije Zoom, 

opravila v živo. Potekali so v različnih okoljih: na klopci v parku, v prostorih zavetišča in 

dnevnega centra ter njuni okolici, na občini ter pred gasilskim domom.  Najkrajši intervju je 

trajal 29 minut, najdaljši pa 80 minut, v povprečju so trajali 45 minut. 

Vse osebe so bile seznanjene z namenom intervjuja in so privolile v snemanje pogovora. V 

prepisih uporabljam izmišljena imena oziroma osebe naslavljam po njihovih funkcijah, s 

čimer želim kolikor je mogoče anonimizirati besedilo. 

Prvotni načrt sem zastavila tako, da bi intervjuje najprej opravila z brezdomnimi osebami, 

nato pa nadaljevala z zaposlenimi, saj bi lahko na ta način v snovanje vprašanj za slednjo 

skupino vključila tudi informacije, ki bi jih dobila od uporabnikov, vendar sem to idejo 

kasneje opustila ter se za termine intervjujev dogovarjala  z vsemi udeleženci  hkrati. V tem 

obdobju so namreč še vedno veljali strožji ukrepi za omejitev širjenja epidemije, kar je 

vplivalo tudi na delovanje organizacij. Bala sem se, da bo prišlo do ponovnega zapiranja, kar 

bi lahko za nedoločen čas odložilo zbiranje podatkov. Poleg tega je bilo stik z zaposlenimi 

moč vzpostaviti veliko hitreje, saj sem točno vedela, s kom želim opraviti intervju, medtem ko 

je bil stik z uporabniki veliko bolj nepredvidljiv. To pripisujem tudi dejstvu, da se jih je v 

zavetišču in dnevnem centru, kjer sem jih večinoma iskala, zaradi omejitev zbiranja 

zadrževalo zelo malo. 

S prvo intervjuvanko, uporabnico Dnevnega centra, sem kontakt vzpostavila sama, ker sva 

bili istočasno  v Dnevnem centru in sem jo tako v živo prosila, če bi lahko z mano opravila 

intervju. Kontakt z ostalima brezdomnima osebama pa sem vzpostavila posredno preko 

zaposlenih. Za tako potezo sem se odločila predvsem zato, ker je bil prvi intervju vsebinsko 

precej skop. Intervjuvanka je odgovarjala precej splošno in kratko, kljub temu, da sem ji med 

pogovorom postavljala tudi podvprašanja. V nadaljevanju sem se tako odločila posvetovati z 

zaposlenimi, ali vedo za katerega od uporabnikov, bi bil bolj gostobeseden oziroma bi lahko z 

mano delil več informacij o temi, ki jo raziskujem. Drugi intervju sem tako opravila z 

uporabnikom zavetišča za brezdomce, ki je imel tudi sam izkušnjo okužbe. Osebo mi je 

priporočila vodja zavetišča, ki je tudi uredila srečanje. Tretji intervju sem opravljala z 

uporabnikom Dnevnega centra, ki biva v bivalnikih v neposredni bližini centra. Na dan 

intervjuja sem bila sicer dogovorjena z drugo brezdomno osebo, vendar se je ta, ko sem 

prispela na dogovorjeni kraj, opravičila, da se ne počuti dobro. Fant, s katerim sem opravila 

pogovor, je vskočil prostovoljno. 

Z zaposlenimi sem intervjuje opravljala med njihovim delovnim časom. Z nekaterimi sem 

imela stike že pred opravljanjem intervjujev, večinoma v obliki neformalnih pogovorov ob 

obisku organizacij. Nekatere informacije in védenja, ki jih bom uporabila v interpretaciji 

izvirajo iz teh pogovorov.  Z vodjo zavetišča sem kasneje opravila še dodaten krajši intervju, 

v katerem sem zastavila še par dodatnih vprašanj, ki so se mi pojavila  med prepisovanjem 

teksta, vodjo Dnevnega centra pa sem za nekaj pojasnil prosila preko elektronske pošte. 
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Z intervjuji nisem imela večjih težav, sem se pa pri vseh treh pogovorih z uporabniki srečala z 

bolj skopimi odgovori na vprašanja, kot sem pričakovala, da jih bom dobila. Poleg tega sem 

naletela na nekaj manjših kontradiktornosti, ko sem o istih temah govorila najprej z 

uporabniki in nato še z zaposlenimi. Ker ne gre za ključne informacije, ki bi pomembno 

doprinesle k ugotovitvam, sem se slednje odločila zanemariti.  

 

3.4. Postopek obdelave podatkov 

Posnetke intervjujev sem pretvorila v pisno obliko ter jih obdelala s postopkom kvalitativne 

analize. Pri tem sem sledila korakom, kot jih je opisal Mesec (1998): prepise intervjujev sem 

najprej razčlenila ter določila enote kodiranja, torej dele besedila, ki sem jih opredelila kot 

pomembne za mojo raziskavo. Sledilo je odprto kodiranje, pri čemer sem izbranim enotam 

pripisala izraze za pojme, ki so jim po moji presoji ustrezali. Tako sem dobila kode prvega 

reda, ki so večinoma  temeljile na parafraziranju teksta in so bile zelo podrobne. Sledilo je 

pripisovanje kod drugega reda, ki so bile bolj splošne, vendar sem se zaradi lažjega 

razvrščanja in vsebinske organizacije kasneje odločila, da bom ustvarila še kode tretjega reda, 

čemur je sledilo oblikovanje petih kategorij. Od tega se štiri tematsko pokrivajo z vsebino 

raziskovalnih vprašanj, ena pa je označena kot drugo. Vanjo sem umestila kode drugega reda, 

ki jih vsebinsko nisem mogla umestiti pod nobeno drugo kategorijo. 

Z odgovarjanjem na raziskovalna vprašanja sem vsebino posameznih kategorij povezava v 

smiselno celoto, ki predstavlja pregled stanja na področju brezdomstva v času epidemije v 

Novi Gorici. 

Tabela 2: Primer kodiranja na odseku iz intervjuja z Jakobom: ustvarjanje kod prvega reda 

Besedilo Kode I. reda Kode II. 

reda 

Kode III. reda 

[Mogoče še kaj o tem dostopu do 

zdravstvenih storitev.] 

 

So ful, so ful...neprimerno ravnajo, no. 

 

[V kakšnem smislu?] 

 

Ne vem, dam primer, zelo nujna potreba je 

obisk zdravnika, se moreš dobesedno 

naročit po telefonu, da lahko greš na 

pregled.  

 

[Ja, ma ni to že en cajt, da moreš 

poklicat...?] 

 

Prej, dokler ni bilo te situacije, na primer 

že pri sebi vidim, jaz nisem rabil, jaz sem 

šel tja, dober dan, dober dan, rabil bi to in 

to, to in to me boli, je poskrbljeno. Zdaj pa  

ni šans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otežen dostop do 

zdravnika 

Dostop do 

zdravstvenih 

storitev 

Dostop do 

zdravstvenih 

storitev 

Odkar je ta situacija ni več tistega veselja, 

vsi so žalostni, ni več uno niti, da se 

Ni več sproščenih 

odnosov 

Manjša 

kvaliteta 

Kvaliteta 

odnosov 
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pozdraviš kot človek, da si daš roko, da 

rečeš živijo prijatelj, kako je? Nič, 

dobesedno vse je zamrlo. 

 

[Življenje nima več nič v sebi, samo teče 

dalje.] 

 

Ni več tega, da greš s kolegom na kavo, 

celo barov ni več odprtih, da lahko se 

usedeš na teraso, popiješ, kavo, popiješ 

čaj, popiješ pivo, ni več tega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni več druženja zunaj 

odnosov 

Ma zamisli si, oni govorijo moreš imet 2–

metrsko razdaljo med ljudmi, kje boš imel 

v zavetišču za brezdomce, ki jih je 8–9 

komadov, recimo tudi 10 komadov, kje 

boš zagotovil tem 10 uporabnikom, ki so 

non stop skupaj, da...oni govorijo s tem, da 

preprečujejo ta virus s tem, oni ga še bolj 

širijo.  

 

Na Šentu je nujno potrebno vsaj še 3 

kontejnerje, 2 kontejnerja za bivat in 1 da 

ima kopalnico in to. Je res potrebno. 

Opravljamo potrebe, če je dnevni center 

zaprt, kar v Dixi. 

 

 Ma en Dixi je tle? 

 

Zadej, ma je 1 samo. 2 kontejnerja, 1 Dixi. 

Pride zamazano, nekateri ne znajo niti 

splaknit, ko gredo na wc, vse pride 

poškropljeno, zasrano vse. 

Nemožnost vzdrževati 

razdaljo 

 

 

 

 

 

 

 

Potreba po dodatnih 

kontejnerjih 

 

 

 

 

 

Opravljanje potreb v 

prenosnem wcju 

Bivanje v 

zavetišču 

 

 

 

 

 

 

 

Bivalniki 

Bivanje 

 

V tabeli 1 je prikazan odsek intervjuja z eno od brezdomnih oseb. Pri obdelavi podatkov sem 

si zavoljo jasnejše preglednosti pomagala tudi z barvami. Posamezna barva označuje, na 

katero raziskovalno vprašanje bom odgovarjala s pomočjo odseka, in s tem tudi določa, v 

katero kategorijo bom del besedila uvrstila. Na primer: z rumeno barvo sem označila vse 

teme, ki se povezujejo z zdravstvenimi storitvami in dostopom do njih. To  pomeni, da bodo 

vsi rumeni odseki v vseh intervjujih spadali v prvo kategorijo, ki se tematsko nanaša na prvo 

raziskovalno vprašanje. Odseki, označeni z zeleno barvo spadajo pod spremembe v socialnih 

stikih in bodo zato spadali v drugo kategorijo, svetlo modri pa v tretjo, saj opisujejo 

spremembe v vsakdanu brezdomnih oseb.  

Tabela 3: Primer združenih kod III. reda znotraj kategorije »Spremembe na področju socialnih stikov in medosebnih 

odnosov brezdomnih oseb« na primeru kode »Kvaliteta odnosov« 

Besedilo Kode I. reda Kode II. reda Kode III. 

reda 

BR1 

A: Za mene, to je že sproti vsakodnevno začelo 

ratovati, tako si še bolj en z drugim. 

 

T: Se še bolj zbližaš zaradi takih situacij. 

Večja 

povezanost 

 

 

 

Večja 

povezanost 

Kvaliteta 

odnosov 
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A: Ja ja, itak rabiš neko podporo, nek pogovor. Vse 

je omejeno, ta policijska ura in enostavno provaš 

potem it nekam, kjer je privat, pa se dogovoriš, pa 

greš nekam in se družiš, če kdo rabi pomoč. 

 

T: Drug drugega sprašujemo, kaj kdo kaj rabi. 

 

A: Ja, če kdo rabi pomoč, karkoli. 

 

T: Ja dosti bolj kot prej, na primer 

 

A: Smo malo bolj povezani  kot prej celo. 

 

 

Potreba po 

pogovoru 

 

 

 

 

 

 

Medsebojna 

podpora 

 

 

BR2 

[To mi je rekla tudi ena druga punca, da je dosti 

vplivalo na kvaliteto odnosov.] 

 

Ja in spomladi smo se imeli ful dobro. Na primer 

stvari so bile ponavadi dosti bolj napete. Tle pač 

smo bili in smo si pač uštimali plac, ne in smo se 

pač družili, niti folk, nisi imel namena kam ven 

hodit dosti, ker pač, ne vem. Kosilo so nastavli 

sem, so nam ga pripeljali.  

 

 

 

 

 

Prijetno 

vzdušje 

 

 

 

 

Večja 

povezanost 

Kvaliteta 

odnosov 

BR3 

Odkar je ta situacija ni več tistega veselja, vsi so 

žalostni, ni več uno niti, da se pozdraviš kot človek, 

da si daš roko, da rečeš živijo prijatelj, kako je? 

Nič, dobesedno vse je zamrlo. 

 

[Življenje nima več nič v sebi, samo teče dalje.] 

 

Ni več tega, da greš s kolegom na kavo, celo barov 

ni več odprtih, da lahko se usedeš na teraso, 

popiješ, kavo, popiješ čaj, popiješ pivo, ni več tega. 

 

Ni več 

sproščenih 

odnosov 

 

 

 

 

 

Ni več 

druženja zunaj 

Manjša 

kvaliteta 

odnosov 

Kvaliteta 

odnosov 

 

Odseke besedil iz posameznih intervjujev, ki so nosili iste kode III. Reda, sem nato združila v 

skupine te pa razvrstila v kategorije. Zaradi jasne razvidnosti h kateremu intervjuju spada 

odsek, je vsak od njih označen s črkovnimi in številčnimi znaki. Odsek z oznako BR1 spada k 

1. intervjuju, ki sem ga opravljala z brezdomno osebo. Uporabila sem še oznake BR2 in BR3 

za 2. in 3. intervju z brezdomnimi osebami, medtem ko ZAV označuje intervju z vodjo 

zavetišča, DC intervju z vodjo dnevnega centra, TER.D intervju z vodjo terenske ekipe, 

CIV.Z intervju z načelnikom Civilne zaščite, ODD pa z vodjo Oddelka za družbene 

dejavnosti. V interpretaciji sem zaradi jasnejše predstave, kateri kodi pripada uporabljeni 

citat, posamezne odseke označila s črkovno-številčno kombinacijo, ki je sestavljena iz 

kombinacije oznake za kategorijo ter kodo, v katero spada. Primer: stavek »Da ne govorimo o 

starejših, starejši populaciji. Imamo gospoda čez 60 let starega, odvisnika, s hudo 

zdravstveno problematiko [...]« sem označila s šifro RV1–ZO, kar pomeni, da je umeščen v 1. 

kategorijo pod kodo zdravstvena ogroženost (ZO). 
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IV PRIKAZ DOBLJENIH REZULTATOV  

Tabela 4: Prikaz kategorij 

1. RV: Zdravje 

ter dostop do 

zdravstvenih 

storitev in 

programov 

2. RV: Socialni 

stiki in 

medosebni 

odnosi 

3. RV: Potek 

vsakdana 

4. RV: Odzivi 

pristojnih 

organizacij in 

služb 

           5. 

           Drugo 

 

Zdravstvena 

ogroženost     

(RV1–ZO) 

Dostop do 

zdravstvenih 

storitev          

(RV1–DZS) 

Storitve Centra za 

zdravljenje 

zasvojenosti              

(RV1–SCZZ) 

Pro bono 

ambulanta            

(RV1–PBA) 

 

Stiki z bližnjimi 

(RV2–SB) 

Stiki z drugimi 

(RV2–SD) 

Kvaliteta 

odnosov                

(RV2–KO) 

Vzdušje v 

zavetišču               

(RV2–VZ) 

Odnos občanov 

(RV2–OO) 

Stiki s policijo      

(RV2–SP) 

 

 

 

Prehrana               

(RV3–P) 

Bivanje                     

(RV3–B) 

Storitve v 

organizacijah    

(RV3–SO) 

Izvajanje 

preventivnih 

ukrepov                  

(RV3–IPU) 

Osebna izkušnja 

okužbe                       

(RV3–OIO) 

Okrnjenost javnih 

prostorov                

(RV3–OJP) 

Substance              

(RV3–S) 

 

 

Začetna 

organizacija 

(RV4–ZO) 

Odzivi služb   

(RV4–OS) 

Spremembe v 

delovanju 

organizacij             

(RV4–SDO) 

Ukrepi za 

preprečevanje 

širjenja okužb 

(RV4–UPŠO) 

Izzivi za 

organizacije 

(RV4–IO) 

 

Stiske 

uporabnikov  

(DR–SU) 

Mnenje o delu 

služb                        

(DR–MDS) 

Doživljanje 

sprememb             

(DR–DS) 

 

1.  Zdravje ter dostop do zdravstvenih storitev in programov 

Kategorija »Zdravje ter dostop do zdravstvenih storitev in programov« v sebi združuje vse 

vidike, ki se po moji presoji posredno ali neposredno nanašajo na področja, ki jih povezujem z 

zdravjem, njena vsebina pa bo glavni vir informacij, ki mi bo pomagal odgovoriti na 1. 

raziskovalno vprašanje. Ti mi bodo pomagali odgovoriti na vprašanje, kakšne spremembe je 

epidemija povzročila na tem področju življenja brezdomnih oseb oziroma na drugi strani, v 

kolikšni meri situacija ostaja ista, kot je bila pred nastopom vladnih ukrepov. Sem sem tako 

umestila segmente pogovorov, kjer intervjuvani poročajo o tem, kako oni zaznavajo možnosti 

dostopanja do zdravstvenih storitev ter stališča do zdravstvene ogroženosti v trenutni situaciji. 
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Nadalje sem v to kategorijo umestila še podatke o delovanju Centra za zdravljenje 

zasvojenosti ter delovanju pro bono ambulante. 

Zdravstvena ogroženost 

Med intervjuji smo se s sogovorniki dotaknili teme o zdravstveni ogroženosti ter kako 

uporabniki dojemajo lastno izpostavljenost znotraj epidemioloških razmer: (BR1) »Smo kar 

pridni, se mi zdi, da kar dosti bolj kot marsikateri, ki je dosti bolj, ne... človeški varianta, ima 

svoj dom, ima možnost večje higiene, uno tretje. Mamo tudi mi no, ne da ne. Mislim nikakor 

ne bolj, nismo bolj izpostavljeni, ker smo brezdomci, se čistimo, se umivamo, se pazimo
4
.« 

Sem sem vključila tudi odseke, ki prikazujejo mnenje zaposlenih o ogroženost uporabnikov: 

(ZAV) »Da ne govorimo o starejših, starejši populaciji. Imamo gospoda čez 60 let starega, 

odvisnika, s hudo zdravstveno problematiko, ni pripravljen nič naredit sam, ne in je zunaj, na 

mrazu, na dežju, s tem, da ima zelo ogrožena pljuča« ter njihovo stališče o vzročnosti, zakaj 

temu je oziroma ni tako: (TER.D) »Kar se tiče pa zdravstvenega dela, ali so bili oni dejansko 

kaj bolj ogroženi, je pa spet to, jaz mislim, oni živijo v razmerah, ki so ful manj stabilne od 

teh, v katerih smo mi in en kovid virus je najmanj, kar lahko njih doleti«. 

 

Dostop do zdravstvenih storitev 

Na  tem mestu sem združila odseke iz intervjujev, ki prikazujejo, kakšna so menja 

brezdomnih oseb o dostopu do zdravstvenih storitev: (BR3) »[Mogoče še kaj o tem dostopu 

do zdravstvenih storitev.]. So ful, so ful...neprimerno ravnajo, no. [V kakšnem smislu?]. Ne 

vem, dam primer, zelo nujna potreba je obisk zdravnika, se moreš dobesedno naročit po 

telefonu, da lahko greš na pregled. [Ja, ma ni to že en cajt, da moreš poklicat...?].Prej, dokler 

ni bilo te situacije, na primer že pri sebi vidim, jaz nisem rabil, jaz sem šel tja, dober dan, 

dober dan, rabil bi to in to, to in to me boli, je poskrbljeno. Zdaj pa  ni šans« 

ter kje se po njihovem mnenju skriva razlog za težji oziroma lažji dostop: (BR1) »Je pa res, 

da se zdi, da je ljudi manj pri zdravniku, se izogibamo nekako nekih socialnih stikov, kaj 

preveč, tipo trgovina. V trgovino prideš, nisi več noter 20 minut, si recimo 7 minut, 5, sedem 

minut, greš hitro ven, da ti slučajno ne oddaš kakšnega virusa, da ti ne dobiš kaj. In to je to, 

se majčkeno bolj pohiti pri teh socialnih stikih, kar je tudi prav. In mogoče se tudi pri 

zdravnikih zaradi tega pride prej na vrsto, ker je manj gužve in manj ljudi.« Poleg mnenj 

samih uporabnikov, sem v to kategorijo umestila tudi stališča zaposlenih o tem, zakaj se 

brezdomne osebe trenutno težje odločajo za obisk zdravnika: (ZAV) »Zdravstvo, rajši ne 

bodo šli, kot da se bodo najavili pa to, ne«  in (DC) »In hkrati so pole ljudje govorili samo o 

tem  kovidu, ni bilo niti ideje niti motivacije, da bi zdaj šli.« 

Storitve Centra za zdravljenje zasvojenosti 

Odseki intervjujev, označeni s kodo »Storitve centra za zdravljenje zasvojenosti« poročajo o 

delovanju Centra za zdravljenje zasvojenosti, natančneje o psihosocialni svetovalnici, ki 

deluje v okviru le-te: (ZAV) »[...je sedaj okrnjen tudi metadonski program, pa ta 

psihosocialna svetovalnica, ki je tudi tam gor na centru za odvisnosti? Ali to še vedno teče?] 

Tako kot sem jaz zdaj usmerila par ljudi, to še sprejemajo, to teče. To pa teče«, nadalje pa še 

                                                           
4
 Izvornih citatov zaradi intelektualne lastnine in avtentičnosti besedila nisem spreminjali, temveč sem jih 

zapisala v pogovornem jeziku. 
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o poteku razdeljevanja substitucijske terapije: (BR2) »[Dobro, mogoče še edino to, te storitve 

tipo metadon, dostop do zdravnika, to se ti zdi, da ostaja isto?]. To je bilo ful dobro uštimano. 

[Se je kaj premenilo, na primer, da vam dajejo bolj na vanc, mislim tako za več ...?] Ja, samo 

jaz sem imel problem s tem, če sem dobil v naprej– že en teden zajebano. Pole so dajali za 2 

tedna in jaz sem vedel od prej, ko so bili še pogoji, da če si se malo zajebal, so ti šli lahko na 

roko in so ti malo pomagali, ne.« 

Pro bono ambulanta 

V kategorijo »Zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev in programov« sem umestila tudi 

izjave, ki se nanašajo na delovanje pro bono ambulante v Novi Gorici. Znotraj dotične kode 

so tako zbrani odseki intervjujev, ki poročajo o tem, ali uporabniki storitev poznajo: (BR1) 

»[V Gorici obstaja tudi pro bono, ali to kaj uporabljate?] Ne, mi ni znano niti. [Ne? To je v 

bistvu ta, za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.] Aja? Ne ne, jaz imam zdravstveno tko 

da...« ter odseki, ki nosijo informacije o samem delovanju ambulante: (BR2) »[Se ni nikamor 

premaknil? V Gorici ni pro bono ambulante trenutno?] Ne, pač kar vem,  je to, kar piše na 

listu, za ljudi, ki nimajo zavarovanja, to je to, če bi rabili to in to, imamo te stvari. Ona pač 

nima tle, ker nima pač placa, ker smo mi rabili plac za se selit in pač za gradbišče. So ji tudi 

njej povedali, da pač ne bo mogla imet tle prostorov.« 

2. Socialni stiki in medosebni odnosi 

S pomočjo te kategorije bom odgovarjala na 2. raziskovalno vprašanje, vanjo pa sem umestila 

segmente intervjujev, ki se nanašajo na socialne stike in odnose brezdomnih oseb z njihovo 

okolico v času epidemioloških razmer. Znotraj posameznih kod zajemam tako odnose na ožji, 

intimni ravni, kot tudi širše, na primer uporabniške stike z institucijami ali neznanci na ulici. 

Poseben vidik te kategorije vključuje odnos javnosti do brezdomnih ter stike s policijo. Poleg 

prvoosebnega pogleda uporabnikov  sem nekatere podatke pridobila tudi iz intervjujev z 

zaposlenimi. 

Stiki z bližnjimi 

Odseki intervjujev, ki sem jih označila s kodo »Stiki z bližnjimi« govorijo o odnosih na 

najožji, partnersko–družinski ravni. Opazujemo lahko dva različna vzorca odnosov: starševski 

oziroma odnos mati–otrok: (BR1) »[Mi lahko opišeš, kako so potekali tvoji socialni odnosi 

pred korono [...] Se ti je to, kaj skrčilo potem?] Ne, da bi se nekaj ful skrčilo ne zdaj, razen 

otrok, ne moreš jih it obiskat, ne da bi šel na testiranje. Pač moraš imeti neko potrdilce, da 

tudi bivši mož pač ve, da sem zdrava« ter intimnopartnerski odnos: (BR2) »[...] sem bil še s 

punco takrat, zdaj 10 let skupaj. In ne vem, ko se je to začelo sem šel pa  dol do nje. Ona je 

bila pa doma in je bila pa velika razlika. Sem šel jaz do nje in jo proval spravljat nekako v 

boljše razpoloženje.« 

Stiki z drugimi 

Kot že ime pove, sem s to kodo označila podatke o stikih, ki jih sama nisem opredelila kot  

intimnopartnerske oziroma ožje družinske. Spremljamo lahko torej, kako intervjuvane 

brezdomne osebe vidijo prijateljske odnose: (BR1) »Drugače pa kolegi in vse ostalo je ostalo 

isto, nismo nekej, ne. Se znamo pazit, se razkužujemo, imamo maske, tako da ni nekih omejitev 
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groznih«; odnose z zaposlenimi: (BR1)  »[Mogoče opažaš večjo distanco s strani strokovnih 

delavcev bodisi na Šentu bodisi drugje?] Ja to seveda, je tudi treba in jaz to podpiram in je 

prav, zato ker če se je treba nekaj pazit[...]« ter neznanci na ulici: BR2 »[Kaj pa se ti zdi, da 

se ljudje še bolj izogibajo drug drugega, vas mogoče?] Ja, to bi tudi mene zanimalo, kako bo 

in morem rečt, daaa [razmišlja] ne.« 

Kvaliteta odnosov 

Intervjuvane brezdomne osebe so večkrat poročale o kvalitativnih razlikah v odnosih, ki so se 

pojavile v času trajanja epidemioloških razmer: (BR2) »Malo smo na začetku [v zavetišču] 

več pucali in to, kar je bilo zanimivo, zato ker smo pač vsi nekako se...smo se malo bolj 

povezali.« Vanjo sem poleg tega vključila tudi opažanja zaposlenih: (DC) »Ja, mogoče. Zdaj, 

jaaaa, so tudi tako no zavzeli neko skupno stališče, samo se mi zdi, da na začetku je bilo ful 

nekega takega [razmišlja] razpršenosti, razsula, tako da se je res čutilo eno praznino, no.« 

Vzdušje v zavetišču 

Z dotično kodo sem označila odseke intervjujev z brezdomno osebo, ki biva v zavetišču ter s 

tamkajšnjo vodjo, vsebina odsekov pa nakazuje, kakšno vzdušje je tam vladalo v obdobju 

zadnjega leta oziroma od razglasa epidemije dalje: (ZAV) »Smo bili zelo previdni, tako da tle 

se pozna, prav v teh stikih, posledično...dobro, zdaj težko rečem koliko je kovid in koliko je 

bilo to, da smo v prostorih prenove in so tle ob 7h zjutraj tudum dum dum [oponaša 

razbijanje strojev] in je bilo ogromno slabe volje.« Četudi gre za zelo specifično kodo,  katere 

vsebino težko primerjamo z intervjujema z ostalima uporabnikoma, se mi zdi ta vidik 

pomembno izpostaviti predvsem zato, ker nekaterim uporabnikom zavetišče predstavlja 

najboljši približek doma in ne gre zanemariti tega, kakšni odnosi so vladali v njem v času 

zaprtja. Poleg tega so se sočasno z nastopom epidemioloških razmer znašli tudi v procesu 

prenove, kar je še dodatno vplivalo na vzdušje v njem. 

 

Odnos občanov 

Z odseki intervjujev, označenimi s kodo »Odnos občanov« želim iz drugačnega zornega kota 

osvetliti zadevo, ki se delno odpira že v kodi »Odnos z drugimi«: odnose med brezdomnimi 

osebami ter splošno javnostjo. Če gre tam za prvoosebno poročanje brezdomnih oseb o 

doživljanju stikov z neznanci, sem na tem mestu zbrala izjave zaposlenih, v katerih izražajo 

svoja opažanja o tem, kako javnost trenutno obravnava njihove uporabnike: (ZAV) »[...] 

sedaj se jih ljudje še bolj izogibajo, ker se bojijo, da bodo prinesli kakšno bolezen.« 

Stiki s policijo 

Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa so zahtevali poostren nadzor nad združevanjem 

in zadrževanjem na javnih mestih. Ker je brezdomna populacija zaradi pomanjkanja prostorov 

za umik, na tej točki še posebej izpostavljena, sem uporabnike in zaposlene povprašala, kako 

so doživljali stike s policijo, kot vršilcem nadzora. Rezultate predstavljajo odseki označeni s 

kodo »Stiki s policijo«: (BR1) »[Kaj pa policija, vam je kaj težila, če so vas dobili tukaj?] Ne. 

Enkrat so prišli pogledat, če imamo maske, če je razdalja dva metra, ma niso niti...tako kot so 

prišli, tako so tudi šli.« 
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3. Potek vsakdana 

Znotraj kategorije »Potek vsakdana« sem umestila odseke intervjujev, za katere sem 

presodila, da bi mi lahko pomagali razumeti, kako in na katerih področjih vsakdanjega 

življenja brezdomnih oseb, so epidemiološke razmere pustile svoj pečat. Na podlagi njene 

vsebine bom odgovarjala na 3. raziskovalno vprašanje. Sem sem tako umestila kode 

»Prehrana« in »Bivanje«, kot primera potreb, ki jih moramo zadovoljevati na dnevni ravni. 

Nadalje sem v to kategorijo uvrstila kode »Storitve v organizacijah« ter »Izvajanje 

preventivnih ukrepov«, saj obiskovanje in raba storitev v organizacijah zahtevajo spoštovanje 

novih pravil, ki so začela veljati posebej zaradi obstoja epidemije. Kot pomemben vidik 

sprememb vsakdana vidim tudi zapiranje javnih prostorov, ki sem jih označila z istoimensko 

kodo ter različna spoznanja o rabi prepovedanih in dovoljenih substanc, ki jih umeščam pod 

kodo »Substance«.  

Prehrana 

Odseki intervjujev, označeni s to kodo, vsebujejo podatke o tem, kje in kako si intervjuvane 

brezdomne osebe v obdobju epidemije priskrbijo hrano: (BR1) »Drugače pa tko no, se malo s 

tem prijateljem, ki sva skupaj [njen partner] že 5 let, malo si pomagava ne. Mal od socialne 

prišparaš pa maš kej za pojest, tko da. Al pa na Šentu se kaj dobi, kakšne donacije.«  

Bivanje 

Z intervjuvanci smo se večkrat dotaknili tudi teme nastanitve oziroma bivanja brezdomnih v 

Novi Gorici v času trajanja epidemije. Na tem mestu tako zajemam izjave, ki se nanašajo na 

samo lokacijo bivanja: (BR3) »[Ma ti si tukaj odkar so tej kontejnerji, prej si bival kje?] V 

zavetišču za brezdomce. [A si prišel pole sem?] Ja, ko so rekli, da bodo pripeljali kontejnerje, 

sem prišel sem, pomagal postavljat te kontejnerje, ker sta 2 bivalnika tle«; opremljenost 

začasnih bivalnikov: (BR1) »Pečke, pol maš pečko dve, kakšen kuhalnik in elektrika je, tako 

da ni problem. Zraven je pa itak Šent, tako da si lahko zrihtaš kaj za prat ali pa za se 

stuširat«; ter subjektivno mnenje uporabnikov o njihovih nastanitvah: (BR3) »[Glede bivanja 

in to, ma si v teh kontejnerjih lahko tudi kaj skuhate?] Da povem po pravici, so vtičnice za 

elektriko, samo niso toliko preskrbljeni kontejnerji.« 

 Dodaten poudarek tukaj dajem izjavam, ki se nanašajo na bivanje v zavetišču. To se mi zdi 

pomembno predvsem z vidika dejstva, da je bil objekt celotno obdobje trajanja 

epidemioloških razmer v fazi prenove, kar vidim kot dodatno oteževalno okoliščino za 

uporabnike, ki so bili v njem nastanjeni: (BR2) »Ja, bilo je čudno, živet na gradbišču, to je 

nemogoče.« 

Poleg uporabniške perspektive vključujem tudi opažanja zaposlenih o spremenjenih selitvenih 

trendih brezdomne populacije v Novi Gorici na splošno: (TER.D) »V tem času enega leta se 

je zgodilo veliko sprememb, kar se tiče dinamike tega brezdomstva, več je teh placev, ko so se 

ljudje selili iz enega okolja v drugo okolje, z unega drugega okolja v  tretje okolje.« 

Storitve v organizacijah 

Z odseki intervjujev, ki sem jih označila s to kodo, želim pokazati, kakšne spremembe so 

intervjuvanci opazili v delovanju organizacij oziroma izboru storitev, ki so jim na voljo, kot 

posledica epidemiološke situacije. Te se nanašajo na opažanja o krčenju: (BR3) »Tudi tle na 
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Šentu so zelo zmanjšali uporabo tega in kar se tiče uporabe kopalnic, ne moreš se 

niti...kuhinja je zdaj v času epidemije zaprta, ne moreš si skuhat [...]« oziroma ohranjanju 

storitev: (BR2) »[Mogoče še to, ker je vodja zavetišča rekla, da imate zdaj tukaj kot neko 

psihosocialno pomoč, ma to da je sedaj malo okrnjeno.] Ja, ja, ja. Ne, ne, je to. Če hočeš, pač 

je ja.« 

Izvajanje preventivnih ukrepov 

Koda »Izvajanje preventivnih ukrepov« pokriva vidik preventivnih ukrepov, vpeljanih v 

obdobju trajanja epidemije, katere so morale v svoj vsakdan vpeljati tudi intervjuvane 

brezdomne osebe. Koda tako zajema aktualne preventivne ukrepe, ki so jih morali uporabniki 

in zaposleni izvajati: (BR2) »Razkuževali smo, ne. Pač se je res delalo na temu, kljuke in to in 

smo malo rotirali in to«, vendar gre obenem tudi širše. Vanjo sem namreč vključila tudi 

stališča uporabnikov do upoštevanja uradnih uredb za omejitev širjenja virusa, na primer 

omejitve gibanja po 21h zvečer. Nadalje so se tu znašli odseki intervjujev, ki govorijo o 

obveznem testiranju za vse, ki želijo bivati v zavetišču ter o tem, kako zaposleni vidijo, da 

uporabniki upoštevajo zapovedane ukrepe: (TER.D) »Če smo rekli, ne vem, takrat ko sva z 

sodelavko delila substitucijo, hrano, če smo rekli oo stop, zdaj bomo imeli 2 metra razdalje, 

obrok ti bom dal sem, ko se umaknem, ga prideš iskat. V glavnem vse te stvari so zelo 

upoštevali in nas vzeli zares.« 

Substance 

S to kodo sem označila podatke, ki se nanašajo na uporabo dovoljenih, predvsem pa 

prepovedanih substanc ter z njimi povezanih fenomenov v obdobju trajanja epidemije. 

Opazovali bomo torej mnenja intervjuvanih uporabnikov in zaposlenih o dostopu do substanc: 

(ZAV) »Jaz mislim, da do droge in alkohola pridejo, to ni problema« ter o pričakovanih 

spremembah v trendih rabe: (TER.D) »Mi smo zelo zelo pričakovali na začetku epidemije, da 

se bodo spreminjali trendi in kar se tiče substanc samih in načina uporabe, ampak ti morem 

rečt, da bistvenih razlik do sedaj nismo ugotovili [...]«. 

Osebna izkušnja okužbe 

Podatki zbrani znotraj te kode opisujejo prvoosebno izkušnjo okužbe z virusom COVID-19 in 

prestajanja karantene. Predstavlja nam, kako je oseba izvedela, da je pozitivna na okužbo ter 

kako se je na obdobje karantene pripravila: (BR2) »In potem sem mogel jaz par stvari še rešit, 

zato ker sem vedel, da bo potem malo težje, ne. S tem, da dejansko bi lahko še širil naprej, ne. 

Ma tudi sem se jaz držal stran in tako, ne.« Nadalje lahko na tem mestu vidimo, kako so 

potekali njeni dnevi v osami: (BR2) »[In kaj si delal tam noter?] Sem poslušal podcaste, 

jedel, šel ven na čik pač, ne, saj lahko greš ven ter kako se je okuženi počutil.« 

Okrnjenost javnih prostorov 

S pomočjo izjav, označenih s kodo »Okrnjenost javnih prostorov«, skušam predstaviti, kako 

je zapiranje javnih prostorov, kjer brezdomne osebe preživljajo velik del svojega časa, 

vplivalo na njihovo vsakdanje življenje. Izpostaviti želim predvsem, kaj zapiranje lokalov, 

avtobusnih postaj, trgovin in drugih javnih površin za to populacijo pomeni, na primer večjo 

izpostavljenost: (ZAV) »Oni nimajo zdaj trgovin, v trgovino lahko grejo po en, ne smejo se 
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zadrževat noter. Zdaj je bila najhujša zima«  ter oženje možnosti za zadovoljevanje potreb, ki 

jih širša populacija lahko nemoteno izpolnjuje doma, v službi ipd.: (BR1) »Mene pa lulat 

[smeh]. [Lahko greš, lahko [smeh].] Ja samo kam? Ne moreš, ne moreš več v občino.« 

4. Odzivi pristojnih organizacij in služb 

S podatki zbranimi znotraj te kategorije, bom odgovarjala na 4. raziskovalno vprašanje, 

prikazati pa bom skušala, kakšni so bili odzivi organizacij in služb, ki v svoje delo posredno 

ali neposredno vključujejo populacijo brezdomnih oseb v Novi Gorici. Za razliko od prejšnjih 

treh kategorij, so avtorji izjav, zbranih v tej, večinoma zaposleni, veliko manj jih prihaja s 

strani uporabnikov. Pokriti bom skušala celotno paleto odzivov, tako tiste čisto na začetku, ki 

sem jih umestila pod kodo »Začetna organizacija«, kot tudi tiste, ki so potekali čez daljše 

obdobje epidemije in jih umeščam pod kodo »Odzivi služb«. Nadalje bom skušala znotraj kod 

»Spremembe v delovanju organizacij« ter »Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb« 

predstaviti, kako se je delovanje organizacij spremenilo in katere nove protokole so morali 

uvesti v svojo rutino ter s katerimi izzivi in težavami so se istočasno spopadali. O tem 

govorim v kodi »Izzivi za organizacije«. 

Začetna organizacija 

S podatki, označenimi s to kodo, skušam predstaviti prvo, začetno fazo načrtovanja odzivov 

služb. Z njeno pomočjo bom pojasnila, kako je potekala sama aktivacija, t. j. prvi skupni 

sestanek služb:  (CIV.Z.) »V prvem valu je bilo tako, ko so bile zaprte še gostilne, trgovine in 

vse te zadeve, smo se povezali s Šentom, da so nas prvič vpeljali v to, da smo prvič sploh 

videli, kaj sploh v mestu Nova Gorica imamo«. Znotraj te kode tudi pojasnjujem, kaj je bil 

glavni povod za samo aktivacijo: (ODD) »[...] tile so se pa zadrževali predvsem tule v parku, 

[...], tako da smo prejeli veliko klicev, da to ne more biti tako in da moramo uredit in smo se 

takoj povezali seveda s Šentom, s policijo.« Predstavila bom tudi potek iskanja rešitev ter 

usklajevanje med različnimi službami. 

Odzivi služb 

Med intervjuvanjem sem zbrala kar nekaj podatkov o odzivih služb, ki so sledili začetni 

organizaciji oziroma natančneje povedano o poteku nalog, ki so se jih službe odločile vpeljati 

v obdobju trajanja epidemije kot odziv na potrebe brezdomnih oseb. Sem sem tako vključila 

segmente intervjujev, ki govorijo o urejanju prehrane: (ZAV) »Vse so nosili, so pa v prvem 

valu nosili tudi hrano iz vrtca ...vrtec in naš [ime terenskega delavca], terenska ekipa Šenta je 

šla iskat hrano, prinesla eni ekipi sem, hrano, eni ekipi tam v dnevni center. Zdaj v drugem 

valu pa ne več«; organizaciji testiranja: (CIV.Z ) »Tako da smo v drugem valu izpeljali to 

zadevo, da smo širjenje te zadeve znotraj skupine omejili tako, da smo se takoj dogovorili za 

testiranje, te ljudi pripravili, da so se šli testirat«; prilagajanju dela z namenom čim bolj 

učinkovito zadovoljiti potrebe uporabnikov in naslavljanju drugih potreb: (ODD ) 

»Zorganizirali smo se hitro, da smo ponudili pomoč ljudem za iskat najnujnejše potrebščine, 

trgovino, lekarno.« 
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Spremembe v delovanju organizacij 

Odseki označeni s to kodo prikazujejo, na kakšen način so morale organizacije zaradi 

epidemije spremeniti ali prilagoditi svoje delovanje: (DC) »Ma ne, veš kako, prav na začetku  

od marca do maja smo bili itak uradno tudi zaprti«; katere storitve so ohranile 

nespremenjene: (ZAV) »[Glede bivanja niste nič kaj manjšali, verjetno tudi zaradi prostorske 

stiske, so  bili vsi na kupu?] So bili vsi na kupu. Nismo... nismo, ker tu je program namenjen 

izključno, izključno in poudarjam ponovno, tistim, ki so brez doma in kam bodo šli, ne« ter 

kakšni so bili dejavniki, ki so dodatno oteževali njihovo delo v času epidemije: (ZAV) 

»Nismo imeli vpliva, to so občina rekli. Prišli so »naslednji teden prosim spravite«, »prosim 

spravite vse stvari, pospravite vse in spravite vse v ta del«. In smo v 1 tednu mogli to narediti, 

pospraviti.« 

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb 

Moji sogovorniki so večkrat omenjali ukrepe, ki so jih bile primorane v svoje delovanje uvesti 

organizacije z namenom preprečevanja širjena okužb. Na tem mestu predstavljam predvsem 

uvajanje preventivnih ukrepov znotraj samih organizacij: (ZAV) »Zdaj mi smo vpeljali tudi, 

da oni čistijo, razkužujejo, po končanem se vse prezrači [...]«, vključujem pa tudi informacije 

o tem, od kje le–te dobijo zaščitno opremo: (DC) »Ma vsak malo, na začetku civilna te une, 

smo dobili nekaj predvsem teh iz servietov od civilne, pa tudi od ene donacije tam od Kraljev, 

ki so oni zorganizirali«  ter kako je trenutno opredeljen status brezdomnih oseb, ki bivajo 

skupaj. 

Izzivi za organizacije 

To kodo sem namenila izzivom in težavam, s katerimi so se znotraj epidemioloških razmer 

srečevale organizacije in službe. Znotraj nje opisujem, katerim tveganjem so bili izpostavljeni 

zaposleni: (TER.D) »Potem tudi v začetku je bila težava, da mi sploh nismo imeli teh zaščitnih 

sredstev in razkuževanje in maske, pa recimo za čiščenje. V teh kontejnerjih je marsikaj, ne«; 

kakšne izzive je prinašalo delo znotraj epidemioloških razmer: (TER.D) »Je bilo ogromno 

nekih komunikacij in z lekarno, ki pripravlja tele doze in z ambulanto bolezni odvisnosti in to 

je bilo res ogromno, res ful ful velik projekt. Sodelavka je bila iztrošena, res ful je bilo za 

delat« ter katere izzive epidemiološka situacija pušča odprte za reševanje v prihodnosti: (DC) 

»[Še vedno je kontejner, še vedno ni stalna oblika namestitve.] Ja, ja, itak in res manjka, na 

začetku se mi zdi, da je bila super rešitev, zdaj na malo daljši rok pa sigurno bi res mogli 

uredit tudi v Gorici kakšno...bolj bivalne skupnosti, no, bolj podporne.« 

5. Drugo  

V to kategorijo sem umestila kode, ki jih tematsko nisem mogla opredeliti kot primerne za 

katero od prejšnjih kategorij: »Stiske uporabnikov«, »Mnenje o delu služb« ter »Doživljanje 

sprememb«. Njena vsebina mi bo služila kot dodatna podkrepitev podatkov, s katerimi bom 

odgovarjala na raziskovalna vprašanja. 
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Stiske uporabnikov 

Z odseki, označenimi s to kodo, želim predstaviti, s katerim stiskami, strahovi, z dilemami in 

s težavami so se brezdomne osebe soočale med epidemijo: (BR2) »In pač ta nemoč, ko ne veš, 

pritisk vsaki teden hujši, pač od naše države, v imenu tega, da bo boljše, na koncu jaz nisem 

čutil tega ....jaz takrat nisem šel v trgovino [Nisi čutil česa?] Da bo to pomagalo.«  

Mnenje o delu služb  

Namen odsekov intervjujev, označenih s to kodo, je predstaviti kritičen in vrednostno obarvan 

pogled zaposlenih o delu služb, s katerimi sodelujejo oziroma na katere so se pri svojem delu 

naslanjali v preteklosti. Koda vsebuje tako pozitivno kot tudi negativno kritiko: (ZAV) 

»[...tudi tako je, jaz sem prišla z eno uno [predstavo] ,da bo tle situacija ful podobna tisti v 

Ljubljani, ne.] Ne, ne. Tle je super poskrbljeno. Tle lahko samo pohvalim vse akterje. Razen 

zdravstva. Zdaj za NIJZ  govorim v prvem valu, da se niso odzvali. Zdaj pa ne vem, ker jih 

nisem več kontaktirala«. Vanjo sem umestila tudi mnenje samih uporabnikov, preko katerega 

bom poskušala orisati oceno zadovoljstva z delom služb: (BR3) »Pač kot sem povedal prej, je 

lepše poskrbljeno v času korona vala, mislim na splošno od kar je začela korona, samo je 

lepše poskrbljeno, ku je bilo dve, tri leta nazaj.« 

Doživljanje sprememb 

Sledi še nekoliko krajša koda z naslovom »Doživljanje sprememb«, kjer predstavim mnenje 

uporabnikov in zaposlenih o tem, kako brezdomne osebe same zaznavajo pojavnost 

sprememb v njihovem življenju  oziroma ali to po njihovem mnenju ostaja bolj ali manj isto.  

 

V INTERPRETACIJA 

1RV: Zdravje ter dostop do zdravstvenih storitev in programov 

Skozi zgodovino so imele epidemije nalezljivih bolezni veliko večji vpliv na družbene 

skupine, ki so imele v primerjavi s splošno populacijo slabši dostop od različnih resursov 

(Perri idr., 2020). Zdravstvene težave brezdomnih oseb so tudi izven izrednih razmer 

kompleksne in večdimenzionalne ter pogosto vodijo v stopnjo umrljivosti, ki presega smrtnost 

med splošno populacijo (Baggett idr.,2010). Kot iz tujih raziskav povzemata Razpotnik in 

Dekleva (2009), celo od tri- do šestkrat. Howells idr. (2021) še posebej v primeru kroničnega 

brezdomstva kot razlog za povečano ogroženost populacije, opozarjajo na tri-morbidnost 

(»tri-morbidity«, (Howells idr., 2021, str. 2)), t. j. pogosto sopojavnost tako fizičnih kot 

psihičnih težav ter zasvojenosti s substancami. Slovenski prostor v tem oziru ni izjema. 

Spanje v neustreznih nastanitvah, visoko medicinsko tveganje, ki se pogosto odraža v 

kroničnih bolezenskih stanjih – veliko krat ravno pulmološke narave, kar v primeru bolezni 

COVID-19 pomeni večje tveganje – starost ter odsotnost prostora za umik, k temu pomembno 

prispevajo (Košan, 2020). V Kraljih ulice še posebej v zadnjem času vidimo nove in nove 

poslovilne besede, s katerimi se uporabniki in zaposleni poslavljajo od preminulih prijateljev, 

ki so odšli prezgodaj. Brezdomna populacija torej spada med ranljive skupine prebivalstva, 



 

52 
 

določene značilnosti, ki pogosto sledijo življenju v neurejenih razmerah, pa njihovo 

ogroženost znotraj epidemioloških razmer še dodatno poglabljajo. 

Iz raziskave Razpotnik in Dekleve (2009) lahko razberemo, da poleg duševnih težav, 

odvisnosti ter nekaterih bolezenskih stanj, ki niso smrtno nevarna (npr. artritis), brezdomne 

osebe, ki sta jih zajela v vzorec, poročajo o kroničnih obolenjih, katera predstavljajo večje 

tveganje v primeru okužbe s koronavirusom. V najbolj ranljivo skupino poleg bolnikov z 

rakavimi obolenji ter tistih po presaditvi organov (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2020b), za katere na primeru brezdomstva za slovenski prostor nimamo statističnih podatkov, 

namreč spadajo: 

- osebe  s srčno-žilnimi boleznimi (npr. srčnim popuščanjem), 

- pljučnimi obolenji (npr. KOPB, težje oblike astme ipd.) (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, 2020b), 

- osebe z diabetesom, 

- osebe z boleznimi jeter, 

- osebe s povišanim tlakom (hipertenzijo) (Balaban, 2020). 

Iz zbranih podatkov (Razpotnik in Dekleva, 2009, str. 80)  je razvidno, da je med  

brezdomnimi osebami težave s hipertenzijo navajalo 20,3 % anketirancev; bolečino v prsih pri 

mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris) 18,8 %; srčno popuščanje 16,1 %;  

težave z bronhialno astmo je imelo v tistem obdobju 16,0% anketiranih; jetrno cirozo 12,7 %; 

s kronično obstruktivno pljučno boleznijo se je soočajo 11,9 %, s sladkorno boleznijo pa 6,8 

%.  

Visoko rizični primeri se pojavljajo tudi v Novi Gorici, vodja zavetišča je namreč izpostavila 

naslednji primer:  

(RV1–ZO) »Da ne govorimo o starejših, starejši populaciji. Imamo gospoda čez 60 let starega, 

odvisnika, s hudo zdravstveno problematiko, ni pripravljen nič naredit sam, ne in je zunaj, na mrazu, na 

dežju, s tem, da ima zelo ogrožena pljuča.«  

Problematika rizičnega zdravstvenega stanja se na tem mestu križa s starostjo. Okužbe med 

mladimi namreč niso tako rizične, kar v praksi spoznavajo tako zaposleni:  

(RV1–ZO) »Pač trenutno mi imamo v Gorici, da bi vedela od uporabnikov...ja, no dva, dva vemo, da  sta 

prebolela kovid, dva do tri, ne. Ma so vsi trije dosti [v smislu 'še kar'] brez problemov, s tem, da to je 

majhna številka, zdaj sigurno to so bili taki mladi ljudje vsi trije, vsi trije zelo mladi.«  

kot tudi sama oseba, ki je okužbo prebolela:  

(RV3–OIO) » [Nisi bil slab, ker eni pravijo, da so ful slabi?] Ne, ne, ne, ker nisem imel nič od tega. Jaz 

sem bil prej, ku sem se testiral, rečmo lahko sobota, nedelja, sem se počutil tako, ku da imam vročino. 

Sobota, nedelja malo manj, v ponedeljek, ko smo šli delat test, nič.« 

Vendar pa vodja dnevnega centra poudarja, da se v Novi Gorici še niso srečali s težjim 

primerom okužbe s koronavirusom in ostaja previdna, saj bi okužba med starejšimi lahko 

potekala veliko slabše: 

(RV1–ZO) »Tako, da zdaj imamo pa ful uporabnikov, ki so starejši in ki imajo ogromno pridruženih 

bolezni, ne. Teh kroničnih in si ne predstavljam, res ni ne predstavljamo, kako bi se izšlo, načeloma težje, 

zdaj kako bi bilo res, pa ne vemo. Saj zato smo pole tudi pazljivi, si rajše malo bolj pazljiv na tem nivoju 
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no, s to populacijo. Tako, da ja, nobenega ni prav zares tako stisnilo, veš tako da bi imel...da bi ga res 

tako močno zadelo to.«  

Razlogi za večje tveganje za in ob okužbi, pa se tu ne končajo. Osebe z izkušnjo brezdomstva 

živijo v razmerah, ki na možnost razvoja in širjenja različnih bolezni delujejo spodbujevalno, 

novi koronavirus  ni izjema. Brezdomne osebe namreč veliko krat živijo v skupnih 

nastanitvah – bodisi formalnih (zavetišča, reintegracijske skupnosti, t. i. haflway houses (Tsai, 

J.  in Wilson, M.,  2020, str. 1), idr.) bodisi neformalnih (zapuščene stavbe, tabori, idr.) – 

pogosto ob hkratnem pomanjkljivem dostopu do higienskih pripomočkov in tušev, kar lahko 

zelo pospeši prenos virusa. Tsai in Wilson (2020) dodatno tveganje vidita tudi v geografski 

mobilnosti, ki je med brezdomno populacijo veliko večja, kot med osebami, ki imajo urejene 

bivalne razmere. Nova Gorica pri tem ni izjema, saj se kot pravi načelnik Civilne zaščite na 

tem območju zaradi ugodnih klimatskih pogojev križajo poti brezdomnih oseb iz mnogo 

širšega območja Slovenije:  

(RV4–ZO) »[...] tukaj niso zgolj prebivalci občine Nova Gorica, ampak zaradi boljših klimatskih 

pogojev, ki jih Nova Gorica ima, preko zime prihajajo sem tudi ljudje iz drugih koncev Slovenije. Se pravi 

od Kranjske gore do ... imeli smo primer človeka iz Žalca tukaj, ne in verjetno je še kakšen iz Tolmina, 

ker tukaj lažje preživi zimo.«  

Ob tem gre poudariti, da čas, ki je najbolj aktualen za prihod novih brezdomnih oseb na 

območje Nove Gorice, torej zima, sovpada z največjo aktivnostjo virusa SARS–CoV–2. 

Našteti dejavniki torej pomembno vplivajo na dvig tveganja za okužbo in slabše prebolevanje 

bolezni koronavirusa, vendar nekateri moji sogovorniki okoli tega niso bili preveč zaskrbljeni. 

Anja je namreč izpostavila možnost vzdrževanja osebne higiene kot ključa pri zaščiti pred 

virusom: (RV1–ZO)  

»Smo kar pridni, se mi zdi, da kar dosti bolj kot marsikje, ki je dosti bolj, ne ... človeški varianta, ima svoj 

dom, ima možnost večje higiene, uno tretje. Mamo tudi mi no, ne da ne. Mislim nikakor ne bolj, nismo 

bolj izpostavljeni, ker smo brezdomci, se čistimo, se umivamo, se pazimo«, 

 medtem ko Jure brezdomne osebe vidi kot populacijo, ki sploh ne zboleva:  

(RV1–ZO) »Samo brezdomci in gradbeniki so ljudje, ki pač zbolevajo koliko? Kar si videla in slišala? 

[Ma ful malo.] Oziroma...? [Nič.] Samo to so ljudje, ki so na zraku.« 

 Podobno razmišljanje goji tudi vodja terenske ekipe, ki pravi slednje:  

(RV1–ZO) »Kar se tiče pa zdravstvenega dela, ali so bili oni dejansko kaj bolj ogroženi, je pa spet to, jaz 

mislim, oni živijo v razmerah, ki so ful manj stabilne od teh, v katerih smo mi in en kovid virus je najmanj, 

kar lahko njih doleti. So izpostavljeni drugim, dosti bolj ogrožajočim zadevam [...].« 

Povedano pa ne pomeni, da so brezdomne osebe indiferentne do večje stopnje ogroženosti, ki 

so ji izpostavljene. To še posebej velja za brezdomne osebe, s katerimi stopa v stik terenska 

ekipa, saj v primerjavi s trenutnim položajem intervjuvancev, ti najpogosteje nimajo 

zagotovljenih niti osnovnih življenjskih standardov. Terenski delavec je na vprašanje, ali med 

njimi zaznava strah za svoje zdravje, namreč odgovoril:  

(RV1–ZO) »Ja, jaz ne vem, ali je bila to posledica tega medijskega pompa, ampak jaz sem mislil, da so to 

itak ljudje, ki na drugačen način jemljejo marsikaj v  življenju, kot vzamemo tej, ki imamo urejeno službo, 

stanovanje, medosebne odnose, tudi partnerske odnose in potem zgleda, da so taki razpuščeni ali pa da 

jih ne zanimajo stvari oziroma da niso tako zainteresirani. Ampak v tem letu sem ugotovil, da to ni res, ti 

ljudje so bili dejansko– zdaj težko je analizirati– ampak pri večjem delu, kot sem predvideval, se je 
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pojavilo to, da jih je skrbelo, resnično skrbelo za svoje zdravje, da jih je skrbelo glede kovida, so se kar 

bali, da se bodo okužili.«  

K temu dodaja, da je bil sam na začetku nekoliko skeptičen, saj se uporabniki, s katerimi 

prihaja v stik, dnevno izpostavljajo veliko večjim tveganjem (npr. raba nesterilnega pribora, 

izmenjava igel ipd.), kar lahko privede do okužb s hepatitisom C ali AIDS–om, ki: 

(RV1–ZO) »je ful bolj nevaren, zdaj boš pa to gnojil ali ima nekdo masko ali ne, ampak v resnici je bilo 

tako, da jih je resnično skrbelo, so se malo tako, bali so se. Hoteli so imeti neke informacije, spoštovali so 

tudi ukrepe, tako generalno gledano.«  

Ne glede na subjektivno opredelitev brezdomnih oseb do lastne ogroženosti, pa 

epidemiološka situacija ponovno pod žaromete postavlja pereče vprašanje dostopa do 

zdravstvenih storitev. Veliko med njimi jih je kot posledico socialne izključenosti odrezanih 

od sistemov zdravstvene oskrbe  (Razpotnik in Deklevam, 2009), kljub temu da je med njimi 

odstotek zdravstvenih težav večji kot med splošno populacijo (Jaušovec Sodja, 2020). Ocena 

zdravja brezdomnih oseb se v primerjavi s splošno populacije na 5–stopenjski lestvici namreč 

razlikuje za skoraj 1 stopnjo, kar pomeni, da brezdomne osebe svoje zdravstveno stanje 

ocenjujejo kot slabše v primerjavi z  reprezentativnim slovenskim vzorcem (Razpotnik in 

Dekleva, 2009). Epidemija virusa COVID-19 ter varnostni ukrepi, ki so izbruhu sledili, so 

namreč močno spremenili delovanje primarne zdravstvene oskrbe ter dostop najranljivejšim 

skupinam še otežili. Pospešeno so se uveljavili novi načini obravnave (npr. virtualni in 

telefonski posveti, posvetovanje z zdravnikom preko elektronske pošte ipd.), ki v polje, ki naj 

bi bilo enakopravno za vse, vnašajo neenakosti, najvidnejša med njimi je t. i. »digital divide« 

(Howells idr., 2021, str. 2), digitalni razkol, ki za seboj pušča družbene skupine, ki težje 

dostopajo do prednosti tovrstne tehnologije. Poleg tega, da je tak način obravnave brezdomni 

populaciji težje dostopen, pogosto ne nagovarja njihovih kompleksnih zdravstvenih potreb ter 

še poglablja stigmo in marginalizacijo. 

Ob vprašanju, kako ocenjujejo, dostopajo do zdravstvenih storitev moji sogovorniki, so bila 

mnenja ponovno deljena. Anja, ki zdravnika redno obiskuje zaradi poškodbe noge, pravi, da 

sama nima težav pri dostopanju do storitev, ki jih potrebuje:  

(RV1–DZS) »Metadonski program itak teče normalno, ne vem, osebna zdravnica ravno tako. Jaz hodim 

tudi zdaj na pregled za nogo, ker imam spet za ščistit [hrustanec].« 

 Ob vprašanju, zakaj meni, da je temu tako, odgovarja, da se ljudje trenutno izogibamo 

socialnih stikov ter  za primer poda trgovino, kjer se zadržimo veliko manj časa, da se ne 

izpostavljamo okužbi in k temu doda, da  

(RV1–DZS) »mogoče se tudi pri zdravnikih zaradi tega pride prej na vrsto, ker je manj gužve in manj 

ljudi«. 

 Medtem ko sama dostop torej zaznava kot dokaj hiter, pa se drugi sogovornik, Jakob, s tem 

ne strinja in trenutni sistem dostopanja zaznava kot otežen:  

(RV1–DZS) »[Mogoče še kaj o tem dostopu do zdravstvenih storitev.] So ful, so ful...neprimerno ravnajo, 

no. [V kakšnem smislu?] Ne vem, dam primer, zelo nujna potreba je obisk zdravnika, se moreš dobesedno 

naročit po telefonu, da lahko greš na pregled. [Ja, ma ni to že en cajt, da moreš poklicat...?] Prej, dokler 

ni bilo te situacije, na primer že pri sebi vidim, jaz nisem rabil, jaz sem šel tja, dober dan, dober dan, 

rabil bi to in to, to in to me boli, je poskrbljeno. Zdaj pa  ni šans.«  
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Pri tem je potrebno poudariti, da se razlog za potrebo po zdravniški pozornosti med Anjo in 

Jakobom razlikuje, saj narava Anjine težave ni taka, da bi potrebovala takojšnjo zdravniško 

oskrbo. Ne moremo vedeti, kako bi se njen odgovor glasil v drugačnih okoliščinah.  

Da je dostop do zdravstvenih storitev otežen pa zaznavajo tudi zaposleni. Problem naročanja 

preko telefona zaznava vodja zavetišča, ki pravi, da  

(RV1–DZS) »zdravstvo, rajši ne bodo šli, kot da se bodo najavili pa to, ne. Oni morejo imeti hitre rešitve, 

oni ne morejo čakat, ne. Zdaj če hočem jaz jih kam spravit, morem it ponavadi jaz z njimi. Da jih tam res 

''daj, bomo'', jih zamotim...ne, da vztrajajo.«  

Iz njenih besed lahko istočasno razberemo tudi pomen spremljanja pri obisku zdravnika. Z 

zaostrovanjem politike vstopa v zdravstvene ustanove ta podporni mehanizem ni več v 

polnosti mogoč, zaradi česar lahko sklepamo, da se brezdomne osebe še teže odločijo za obisk 

zdravstvenih ustanov.  

Da je bila motivacija za obisk zdravnika v času epidemije manjša, prepoznava tudi vodja 

Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog. Poleg tega, da je bil zdravstveni sistem 

zasičen z drugimi težavami, dodaja, da je neprestano poudarjanje aktualnega virusu močno 

načelo motivacijo za obisk zdravstvenih ustanov, ki je med njihovimi uporabniki že tako 

nizka. Kot sama pravi, je:  

(RV1–DZS) »Motivacije še manj, pa tudi res dostopa še manj, ne.« 

Kljub temu, da dostopnost zdravstvenih storitev ni optimalna, pa položaj na področju Nove 

Gorice izboljšuje posebnost v vrstah zaposlenih, ki za socialno-varstvene programe ni ravno 

pogosta. V ekipo terenskega dela je namreč vključena tudi medicinska sestra, ki za 

zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev igra neprecenljivo vlogo. Njen sodelavec je 

povedal naslednje:  

(RV1–DZS) »Se je ful ful zavzemala tudi tam pri določenih primerih, kjer se ji ne bi bilo treba oziroma, 

ker niso bili nič bolj ogrožajoči kot ponavadi, je ona rekla ne, to boš šel k zdravniku, bom jaz poskrbela, 

da boš šel in je ona potem klicala zdravnike in poskrbela, da je človek prišel do tam, koder je pač mogu 

prit.« 

Iz navedenega primera je jasno razviden pomen, ki ga igrajo zaposleni pri zavzemanju za 

pravice svojih uporabnikov, od katerih so po besedah vodje terenske ekipe ti, še posebej v 

trenutni situaciji, nekoliko distancirani:  

(RV1–DRZ) »Bolj so bile težave v tem, da ko se jim je nekaj zgodilo, oni niso hoteli [it k zdravniku], so 

rekli ah se bo že samo uredilo, ne bom šel zaradi tega k zdravniku, ker itak ne bom prišel, ker je zdaj vse 

zasedeno in iz tega vidika so jim bile malo odvzete pravice...ma ne odvzete, so bili malo distancirani od 

pravic.« 

V kontekstu raziskovanja dostopnosti do zdravstvenih storitev sem se z intervjuvanci 

dotaknila tudi vprašanja o delovanju Centra za zdravljenje zasvojenosti. Med brezdomsko 

populacije je prisotnost odvisnosti namreč zelo pogost pojav – kot na vzorcu ljubljanskih 

brezdomnih oseb ugotavljata Razpotnik in Dekleva (2009) naj bi jih bilo z alkoholom 

zasvojenih najmanj 20 %, ravno toliko pa jih ima težave z zasvojenostjo od prepovedanih 

drog – epidemije pa je močno omejila delovanje institucij, ki naj bi jim pomagale. Govorim 

predvsem o psihiatričnih ustanovah in ambulantah za zdravljenje odvisnosti, ki naj bi (še 

posebno v prvem valu) prekinile sprejemanje novih uporabnikov (Ivančič, 2020; Ekipa z 
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Rimske, 2020) oziroma sprejem omejile le na nujne primere (Paukovič, 2020; Ekipa z 

Rimske, 2020). Iz besed moje sogovornice, tudi uporabnice Centra za zdravljenje odvisnosti, 

ni videti, da bi bilo v Novi Gorici temu tako. S substitucijsko terapijo se je odločila poizkusiti 

nekaj mesecev pred najinim pogovorom, torej že v času trajanja epidemije, o obisku pa je 

povedala, da sama ni zaznala kakšnih posebnih omejitev ter da je bila sprejeta celo hitreje, kot 

je pričakovala. Tudi z obravnavo je bila zadovoljna:  

(RV1–SCZZ) »Zdravnik se pogovori s tabo. Zame si je tudi vzel čas, ker sem šla na novo na terapije, ker 

do sedaj nisem bila in je zelo v redu, res. Te razume, te posluša, si vzame čas zate, tako da ni nekaj zdaj 

glede zdravstvenih storitev, da bi se videlo, da so kakšne omejitve«. 

Kot je potrdila vodja zavetišča, je bila kljub epidemiji uporabnikom ves čas na voljo tudi 

psihosocialna svetovalnica, ki poteka v sklopu Centra. Z njegovim delovanjem oziroma 

natančneje z delovanjem substitucijskega programa  med epidemijo, je bil zadovoljen tudi 

Jure. Režim deljenja substitucije se je sicer nekoliko spremenil, pravi, saj uporabniki terapijo 

prejemajo za obdobje 14 dni, namesto prejšnjih manjših odmerkov, s čimer je imel sam 

težave: 

(RV1–SCZZ) »[Ma v smislu, da si porabil vse na šus?] Ja, ja, ja. Je pač tako naštiman metadon, da 

kolikor ga je, ga lahko trošiš. Ga lahko porabim v enem dnevu za cel teden. Ti ga dajo za 2 tedna, samo 

jaz sem zmenjen tako, da sem jim govoril, sej pač pridem ta ponedeljek in uni pridejo drugi ponedeljek, 

lahko pustiš ti tle v hladilniku in pridem jaz vsak ponedeljek. [Se pravi, da si si tako urihtal, da rajše ne 

na šus, da ti ga malo bolj?] Ja, ja.«  

Iz zapisa lahko vidimo, da so na Centru pripravljeni svojim uporabnikom priti nasproti in se 

prilagoditi njihovim potrebam, če je to potrebno. Kot pravi vodja Dnevnega centra pa so pri 

rabi substitucijske terapije večinoma vestni tudi sami uporabniki, saj sama zlorab ne zaznava.  

Zadnja točka, ki se je želim na tem mestu dotakniti, je vprašanje zdravstvenega zavarovanja 

brezdomnih oseb. Dejstvo je, da je to prvi pogoj za dostop do zdravstvenih storitev, vendar ga 

kljub temu veliko oseb nima urejenega, med anketiranimi brezdomci v Ljubljani je bilo takih 

kar 35 % (Dekleva in Razpotnik, 2007a). Kot pa sem uspela iz intervjujev razbrati sama, v 

Novi Gorici ta problematika ni tako razširjena, saj imajo zdravstveno zavarovanje urejeno 

skoraj vsi uporabniki. Vodja Dnevnega je povedala:  

(RV1–PB) »Ja ja, sigurno. Seveda zdravstveno zavarovanje imajo večinoma pokrito, tako da naši ne 

koristijo pro bono, tudi zaradi tega, ker malo drugače delujemo kot v Ljubljani.«  

Velika zasluga za to gre ekipi terenskega dela, ki si zelo prizadeva za vključitev ter 

opredelitev osebnega zdravnika tudi pri tistih uporabnikih, ki bi lahko zaradi odročnosti in 

samotarskega načina življenja iz tega ostali izvzeti. 

Velik indikator tega, da imajo uporabniki urejeno zdravstveno zavarovanje, je tudi dejstvo, da 

intervjuvane brezdomne osebe ne čutijo potrebe po uporabi pro bono ambulante oziroma za 

njen obstoj sploh ne vedo:  

(RV1–PB) »[V Gorici obstaja tudi Pro bono, ali to kaj uporabljate?] Ne, mi ni znano niti. [Ne? To je v 

bistvu ta, za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.] Aja? Ne ne, jaz imam zdravstveno tko da...« ter 

drugi primer: (RV1–PB) »[Poznaš ambulanto pro bono?] Ja. [Si uporabljal kdaj?] Mmmmm, ne. Ne, tle 

imamo preko socialne uštimano. Tle kdo uporablja, so uporabljali. Pač ljudje niso upali dobit zadosti...je 

bil eden, ki ni upal dobit zadosti nekih tablet in pole je hodil sem še, nekako na tak način.« 
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Če primerjamo podatke Socialne ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja za 

področje Ljubljane, kjer so med letoma 2004 in 2005 izmed 300 obravnavanih primerov 

skoraj četrtino predstavljale brezdomne osebe (Dekleva in Razpotnik, 2007a), številka pa je 

od takrat najverjetneje še narasla, je slika v Novi Gorici neprimerljivo boljša. Kot je razvidno 

iz zadnjega dela izjave, so nekateri ambulante pro bono porabljali predvsem zato, ker jim 

zdravstveni sistem ni uspel zagotoviti dovolj potrebnih zdravil, iz povedanega pa sklepam, da 

takih oseb med brezdomnimi ni bilo veliko. To vidim kot prednost, saj je bilo delovanje 

ambulante zaradi prenove zavetišča za brezdomce, kjer je bila prej situirana, ukinjeno. V 

primeru, da bi le-ta predstavljala temelj zdravstvene oskrbe za brezdomne v Novi Gorici, bi to 

lahko pomenilo velik problem. 

Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje 

Glede na to, da je razglas epidemije pomenil velik obrat v delovanju družbe, so se določene 

spremembe pojavile tudi na področju zdravja ter dostopa do zdravstvenih storitev pri 

populaciji brezdomnih v Novi Gorici. Opažanja intervjuvancev pa vendar niso bila tako 

drastična, kot sem pričakovala glede na seznanjenost s situacijo v prestolnici. 

Zaradi okoliščin, ki opredeljujejo njihov način življenja, brezdomni zagotovo spadajo med 

zdravstveno posebej ogroženo populacijo, vendar je hkrati pomembno poudariti, da so bili vsi 

uporabniki, s katerimi sem opravljala intervjuje, mlajši od 40 let, v razmeroma dobrem 

fizičnem stanju ter v času intervjuja niso bivali na prostem, kar sama vidim kot pomemben 

faktor pri vzdrževanju dobrega telesnega počutja in posledično manjše potrebe po stiku z 

zdravstvenimi ustanovami. Ravno tako so imeli vsi urejeno zdravstveno zavarovanje, kar še 

posebej v kontekstu epidemiološke situacije vidim kot veliko prednost. Z njihove strani ravno 

tako nisem zaznala strahu pred virusom, eden od intervjuvanih je okužbo brez večjih težav 

tudi prebolel. Sklepam, da bi z opravljanjem večjega števila intervjujev z uporabniki prišla 

tudi do drugačnih odgovorov, še posebej v primeru pogovora z brezdomnimi osebami,  ki 

živijo na prostem oziroma niso v tolikšni meri vpeti v delovanje organizacij, ki jim 

zagotavljajo različne storitve in podporo pri stiku z zdravstvenim sistemom. 

Tudi na področju dostopa do zdravstvenih storitev so se pojavile določene spremembe, kar je 

bilo glede na naravo situacije moč predvideti. Intervjuvane osebe so sicer še vedno lahko 

dostopale do zdravstvene oskrbe, ki so jo potrebovale, vendar je bil dostop nekoliko otežen 

zaradi varnostnih ukrepov, kot je na primer predhodno naročanje. Uporabniki substitucijskega 

programa so se morali ravno tako navaditi na nov režim deljenja terapije, vendar na tem 

mestu kot zelo pozitivno vidim dejstvo, da so zaposleni ostali fleksibilni ter so bili 

pripravljeni slediti osebnim potrebam, kot se je pokazalo na primeru enega od mojih 

sogovornikov. 

Nekoliko bolj zaskrbljeni in kritični so bili do zdravstvene situacije zaposleni, ki se zavedajo, 

da razmere na področju dostopa do zdravstvenih storitev za brezdomne niso zadovoljive, kar 

se kaže predvsem v nizki motivaciji uporabnikov za obisk zdravnika, še posebej v času 

trajanja epidemije, ko sta tako družba kot zdravstveni sistem osredotočena zgolj na virus, 

spričo česar so druge zdravstvene težave potisnjene v ozadje. Sama kot protiutež povedanemu 
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vidim prisotnost medicinske sestre v  programu terenskega dela, ki predstavlja pomembno vez 

med brezdomnimi in zdravstvenim sistemom.  

RV 2: Spremembe na področju  socialnih stikov in medosebnih odnosov 

Ena vidnejših posledic sprejetja ukrepov za omejitev širjena koronavirusa ter ohranjanje 

javnega zdravje je bilo predrugačenje socialnega življenja. V veljavo so stopile različne oblike 

vzdrževanja fizične distance, zmanjševanje stikov ter posledično spreminjanje navad in 

običajnih vedenjskih vzorcev. Osebe, ki so se okužile ali bile v stiku z okuženim, so morale 

ostati v izolaciji, zapuščanje doma v kolikor ni nujno pa je bilo svetovano vsakemu od nas. 

Obseg fizičnih stikov se je torej skrčil ter se preselil v intimo doma. Izsledki različnih 

raziskav (Sadiković idr., 2020 po Johal, 2009; Brooks idr., 2020) pričajo o vplivih, ki naj bi 

jih imelo krčenje socialnega življenja na posameznika. Med njimi  se najpogosteje pojavljajo  

povečevanje frustracij ter dolgčas, ki lahko v kombinaciji s  stresom, oteženim dostopanjem 

do storitev ter finančnimi težavami vodijo do zmedenosti, jeze in celo posttravmatskega 

stresnega simptoma (Sadiković idr., 2020). O tem, da so se podobni občutki pojavljali tudi 

med brezdomnimi, ki bivajo v zavetišču, je poročal Jure, ki je vzdušje opisal takole:  

(RV2–VZ) »In tko da pa mi tle glede , zaradi vremena in vsesplošnega stanja, smo bili nekako 

primorani...je pralo. Pole je pa šlo nekako na boljše. Samo pri nas so tudi substance vmes, tako da je bilo 

pogojeno tudi s substancami ful ne. [V smislu, da ste si lajšali...?] Oziroma oteževali. Meni se je bledlo 

na začetku, takrat prav začetek začetek in tudi, ko so začeli zapirat meje in to, sem bil neprespan in stalno 

živčen in pač tak....agresiven. In nisem bil prav antisocialen, pač sem se zavedel parkrat, ko sem prišel 

ven, da so me gledali najbolj zmešani ljudje, ki so se ponavadi usajali...so ostali tiho in so gledali, kak 

izpad bom imel danes, na koga se bom spravil, zakaj, ne in me je malo tako. Je šlo vse zelo zelo zelo zelo 

predaleč, ne. Samo padeš v neka tak kurčev ritem in ... ne vem.«  

K temu je dodal, da je v zavetišču vladalo stresno vzdušje tudi zaradi drugih stvari ter da 

bivanje tam ni ravno umirjeno. Da je bilo napeto vzdušje splet več dejavnikov, vključno s 

procesom prenove, je menila tudi vodja zavetišča:  

(RV2–VZ) »Zdaj težko rečem koliko je kovid in koliko je bilo to, da smo v prostorih prenove in so tle ob 

7h zjutraj tudum dum dum [oponaša razbijanje strojev] in je bilo ogromno slabe volje in posledično 

potem tudi ''ja kam naj gremo, vsem smo odveč''. Je bilo vse v eni taki navezi, ne bi mogla rečt, da je prav 

korona tista.«  

Upad fizičnih stikov pomeni tudi zmanjšanje socialne mreže, katere ključna naloga je zaščita 

posameznika v stresnih okoliščinah (Hlebec in Kogovšek, 2003). Položaj brezdomnih se mi 

zdi v kontekstu povedanega še posebej kritičen prav z vidika že predhodno okrnjene socialne 

mreže. Do njihovega položaja namreč praviloma pripelje ravno razpad ali nezmožnost 

vzdrževanja le-te (Dekleva in Razpotnik, 2007a). Razpotnik in Dekleva (2009) med drugim 

ugotavljata, da je med brezdomnimi, ki sta jih zajela v raziskavo, od 40 do 90 % takih, ki 

nimajo osebe, na katero bi se lahko naslonili v primeru stisk, težav ali drugih obremenitev. 

Intervjuvane brezdomne osebe so na moja vprašanja o tem, kako doživljajo stike med 

epidemijo, ko je združevanje omejeno, odgovarjala precej skopo. Najmanj informacij sem 

pridobila ravno o stikih z njihovimi bližnjimi. Nekoliko sta se razgovorila le Anja in Jure, 

medtem ko Jakob svoje družine med stiki ni omenjal. Anja je edina med intervjuvanimi 

brezdomnimi osebami, ki je tudi starš, vendar je o stiku s svojimi otroci omenila zgolj to, da 
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sedaj za obisk potrebuje potrdilo o negativnem rezultatu testiranja. Povedala je tudi, da to 

zanjo ni ovira, saj ne želi tvegati, da bi z obiskom okužila otroke. Skrb za svojo takratno 

partnerko je izrazil tudi Jure:  

(RV2–SB) »[...] sem bil še s punco takrat. In ne vem, ko se je to začelo sem šel pa  dol do nje. Ona je bila 

pa doma in je bila pa velika razlika. Sem šel jaz do nje in jo proval spravljat nekako v boljše 

razpoloženje. [Je to doživljala kot velik stres?] Ja, ona ima hudo astmo in alergije in to. In zaradi tega je 

takrat mene fajn prestrašilo vse skupaj, sploh zaradi nje. In še v baru je delala. Je bila itak prestrašena in 

živčna in je šla ven, pizda, ku marsovec. Enkrat ko sem jo videl, ko je prišla s Petrola, se mi je prav 

zasmilila. Pač fak, maska, očala gor, rokavice.«  

Informacije, ki sem jih pridobila o stikih intervjuvancev z bližnjimi, mi povedo premalo, da bi 

lahko iz njih izluščila kakršnokoli spoznanje o tem, ali je položaj brezdomstva igral 

pomembno determinanto v njihovem odnosu.  Iz povedanega pa lahko razberem odzive, ki so 

skupni vsem nam v relaciji do pomembnih drugih – predvsem zaskrbljenost ter občutek, da jih 

moramo zaščititi – in kateri se ne vežejo na brezdomski položaj. Edino opažanje, ki na tem 

mestu nekoliko izstopa in bi ga bilo moč povezati s tem, da bivši partner ne zaupa krogu ljudi 

v katerem se giblje Anja, je dejstvo, da mora ta pred obiskom otrok predložiti negativni 

rezultat testiranja. Sama namreč nisem našla zakonske podlage, ki bi staršem brez skrbništva 

nalagala tovrstne zahteve, zato sklepam, da gre za subjektivni dogovor med njima. 

V nadaljevanju sem intervjuvance povprašala tudi po stikih  s širšim okoljem, torej s prijatelji, 

zaposlenimi ter javnostjo. Medtem ko Anja zase ni opazila, da bi se njeni stiki skrčili, saj je o 

njih povedala slednje:  

(RV2–SD) »Drugače pa kolegi in vse ostalo je ostalo isto, nismo nekej, ne. Se znamo pazit, se 

razkužujemo, imamo maske, tako da ni nekih omejitev groznih«,  

čemur je pritrdila tudi njena prijateljica, je Jakob poročal o izrazitem upadu le–teh:  

(RV2–KO) »[Kaj pa se ti zdi, da je kaj na te vaše stike, prijateljstva in to, da je vplivalo? Da se ljudje 

bolj izogibate en drugemu?] Ful je tega. [Mi lahko kaj poveš o tem?] Ma omejili so ful ljudi, ne prihajajo 

več toliko (v dnevni center) , ni niti več unega, ku prej, druženja, piknik ali pa kaj takega. Je vse padlo v 

vodo. [Manjka, ne?]Ja. Nimaš dobesedno, dam primer, z nobenim niti, ajde zdaj tisti, ki ne pijejo 

alkohola, nimajo s kom sok popit, tisti, ki  ga, nimajo s kom pive popit in je prav...prepuščeni smo na 

nič.«  

Razlike med njima si lahko razlagamo z naravo socialne mreže, ki jo imata oba vzpostavljeno. 

Tako ona kot Jakob sta v času intervjuja bivala v bivalnikih, nameščenih ob Dnevnem centru 

za uporabnike prepovedanih drog. Predpostavim lahko, da medtem, ko si je Anja družbo čez 

dan poiskala tudi izven drugje, so bili Jakobovi stiki večinsko sestavljeni ravno iz 

uporabnikov centra, katerih frekvenca je po zaprtju le–tega zaradi epidemije močno upadla. Iz 

njegovih besed je moč razbrati, da čuti pomanjkanje druženja ravno znotraj dejavnosti, ki jih 

je organiziral center. Na tem mestu ne morem trditi, da sta skupini oseb, s katerima se oba 

družita, sestavljeni iz različnih posameznikov, kar bi bilo lahko eno od možnih pojasnil za 

opažene razlike v pogostosti stikov, temveč se razlog morda skriva ravno v tem, na kakšen 

način sta oba dostopala do njih – bodisi samostojno bodisi po načinu naključnih srečanj v 

centru.  

Toda ne glede na to, v kolikšni meri intervjuvane brezdomne osebe ohranjajo stike s svojim 

okoljem, ostaja neizpodbitno, da le–ti predstavljajo ključen dejavnik vzdrževanja dobrega 
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počutja posameznika. Vodja Dnevnega centra je namreč ob vprašanju, kako zaznava 

dinamiko odnosov med njimi povedala, da so sedaj zavzeli neko skupno stališče, se povezali, 

kljub temu da je bila situacija na začetku drugačna:  

(RV2–KO) »Na začetku je bilo ful nekega takega [razmišlja] razpršenosti, razsula, tako da se je res 

čutilo eno praznino, no , ker so bili res vajeni na druge stvari se naslonit in res niso imeli. Pole sicer sej 

jim je bilo fajn, ker so imeli tle kosila, so imeli bolj poskrbljeno neke reči, no, ma ni bilo pa tega no, da 

greš čez mesto in boš koga videl, ker je bilo...res je bilo malo moreče.«  

Obdobje epidemije je za večino ljudi stresno, bodisi zaradi spremenjenega načina življenja 

bodisi zaradi negotovosti, strahu, osamljenosti ali ostalih čustev, ki nas ob tem prevevajo. 

Podobne občutke je doživljal tudi Jakob:  

(RV2–KO) »Odkar je ta situacija ni več tistega veselja, vsi so žalostni, ni več uno niti, da se pozdraviš 

kot človek, da si daš roko, da rečeš živijo prijatelj, kako je? Nič, dobesedno vse je zamrlo. [Življenje nima 

več nič v sebi, samo teče dalje.]Ni več tega, da greš s kolegom na kavo, celo barov ni več odprtih, da 

lahko se usedeš na teraso, popiješ, kavo, popiješ čaj, popiješ pivo, ni več tega.« 

Caplan (v Hlebec in Kogovšek, 2003) socialne vezi vidi kot ključen faktor pri usmerjanju 

potekov ter izidov kriz in življenjskih prehodov, delujoč v smeri zaščite pred  stresom, ki jih ti 

povzročajo. Sam je poudarjal pomen vzajemnih in trajnih odnosov, pri čemer se mi v 

kontekstu brezdomstva zdi zelo pomembno, da le–teh ni omejeval na najožji krog bližnjih, 

temveč  je upošteval tudi bolj oddaljene vezi, ki so, kot sem že predhodno omenila, pri 

intervjuvanih brezdomnih osebah bolj poudarjene od družinskih. O tem, da je prijatelje in 

znance epidemija zbližala sta poročala tako Anja kot Jure. Slednji je kljub napetim začetkom 

obdobje epidemije opisal kot zelo povezovalno, čemur naj bi botrovalo ravno skupno 

preživljanje časa ter skupna opravila:  

(RV2–KO) »Ja in spomladi smo se imeli ful dobro. Na primer stvari so bile ponavadi dosti bolj napete. Tle 

pač smo bili in smo si pač uštimali plac, ne in smo se pač družili, niti folk, nisi imel namena kam ven hodit 

dosti, ker pač, ne vem. Malo smo na začetku več pucali in to, kar je bilo zanimivo, zato ker smo pač vsi 

nekako se...smo se malo bolj povezali.«  

Večjo povezanost z drugimi in potrebo po bližini sta spričo epidemiološke situacije začutili 

tudi Anja in njena prijateljica:  

(RV2–KO) [Anja]: »Za mene, to je že sproti vsakodnevno začelo ratovati, tako si še bolj en z drugim.« 

[Tija]: »Se še bolj zbližaš zaradi takih situacij.«  

[Anja]: »Ja ja, itak rabiš neko podporo, nek pogovor. Vse je omejeno, ta policijska ura in enostavno 

provaš potem it nekam, kjer je privat, pa se dogovoriš, pa greš nekam in se družiš, če kdo rabi pomoč«.  

[Tija]: »Drug drugega sprašujemo, kaj kdo kaj rabi.«  

[Anja]: »Ja, če kdo rabi pomoč, karkoli.«  

[Tija]: »Ja dosti bolj kot prej, na primer«.  

[Anja]: »Smo malo bolj povezani  kot prej celo.«  

Iz pogovora z Anjo je bilo moč še posebej zaznati potrebo po emocionalni komponenti 

socialne podpore, torej po občutku pripadnosti, zaupnosti ter osebnem pogovoru (Šadl, 

2005).To se mi ne zdi nenavadno, saj emocionalna opora zmanjšuje občutek osamljenost ter 

pripomore k boljšemu psihološkemu počutju posameznika (ibid.). Kot je povedala sama, je na 

odnosni ravni opazila razliko v moči potrebe po stiku oziroma tranzicijo od zgolj 

prostočasnega druženja do potrebe po biti skupaj:  
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(RV2–KO) »[Se pravi neka kvaliteta odnosov se je pokazala.] Se je pokazala ja. Sigurno se je malo bolj 

zbližalo to, da se malo več pogovarjamo, malo več družimo, ker se malo bojiš ne: tam je tista policijska 

ura, spet nam bo dolgčas, spet bo uno, ne in se podružiš in tudi čez dan malo več, pa greš malo privat 

plejs [place, privat prostor, o. p.] pa prespiš pri komu, tako kot sem jaz pri prijateljici prespala parkrat. 

Samo zato me je poklicala, da je bila z mano, zato ker po polnoči še ni spala. Zunaj itak nisva mogli bit in 

sva bili tam pri njej do dveh, treh ponoči skupaj. Sva se lahko stuširale, lepo šle spat, ena v eno posteljo, 

druga v drugo. In smo se družile lih tako. Ni bilo lih tako kot prej, okej prej si se videl, ma ni bilo teh 

potreb daj pridi k meni, ostani pri meni.« 

Nadalje me je zanimal tudi vidik javnosti do brezdomnih, vendar sem ob tem opazila, da sta 

tako Jure kot Anja ob vprašanju, ali morda opažata, da se mimoidoči brezdomnih sedaj bolj 

izogibajo, odgovorila neodvisno od svojega brezdomskega položaja – zdelo se je, da 

vprašanja sploh nista povezala s tem. Anja je na vprašanje odgovorila takole:  

(RV2–SD) »[Mogoče edino še glede ljudi, ki gredo mimo tukaj, se kaj bolj zmaknejo...?] Ja to je opazit, 

ampak to je že toliko del nas ratalo, mogoče na začetku, če si sama opazila, ne vem, vidiš človeka brez 

maske, ok, ma ga vidiš z masko, je lih tako okej. Je že čisto normalno ratalo, da vidiš nekoga, ki se ti malo 

umakne, ali pa ne vem gre mimo tebe z masko, ker je že del nas ratalo to«, 

Jure pa:  

(RV2–SD) »[Kaj pa se ti zdi, da se ljudje še bolj izogibajo drug drugega, vas mogoče?] Ja, to bi tudi 

mene zanimalo, kako bo in morem rečt, daaa [razmišlja] ne. [Ne opažaš tega.] Ma ja, zaradi tega, ker 

ljudje tle so taki. [Okej, predsodki verjetno.] In ja, ma hočem rečt, da se noben ni izogibal, na primer 

mene ali pa tako«.  

Anja reakcije mimoidočih torej ni povezovala z odklonilnim odnosom in strahom pred 

brezdomnimi, temveč jo je videla kot normalno posledico upoštevanja zaščitnih ukrepov, 

medtem ko se je pri Juretu v nadaljevanju pogovora izkazalo, da je govoril o svojih prijateljih 

in sostanovalcih v zavetišču, ne pa o naključnih mimoidočih. Njegovo opažanje na tem mestu  

hkrati tudi podkrepi Anjino izjavo in nakazuje na to, da tudi sam v nasprotju z Jakobom ni 

opažal posebnih razlik v pogostosti stikov, kar lahko razložim s tem, da gre je bilo govora o 

njegovih sostanovalcih v zavetišču, s katerimi so obdobje zaprtja preživljali skupaj 

S čisto prostorskega vidika je Anja komentirala tudi vprašanje, ali opaža odnosno distanco s 

strani strokovnih delavcev:  

(RV2–SD) »[Mogoče opažaš večjo distanco s strani strokovnih delavcev bodisi na Šentu bodisi drugje?] Ja 

to seveda, je tudi treba in jaz to podpiram in je prav, zato ker če se je treba nekaj pazit, v zvezi s čimerkoli v 

življenju, je prav, da se tudi glede korone pazimo in da smo en toliko korektni en do drugega. [Ampak ali se 

ti zdi, da to zmanjšuje kvaliteto storitev?] Ne to ne, tega nisem opazila, je pa res, da če se ne da tam skuhat 

kave, da bi si jo tam, ali da ti jo oni, potem si boš poskrbel pač drugje.«  

Med najinim pogovorom sem z njene strani tudi sicer večkrat zaznala, da je na vprašanja, ki 

naj bi se dotikala odnosne ravni, vsebinsko odgovarjala nekoliko mimo zastavljene teme. To 

bi se sicer dalo razumeti z vidika rabe besede distanca v vprašanju, ki jo je moč razumeti tudi 

v smislu fizične razdalje, vendar menim, da to tu ni bila težava, saj je bilo iz predhodnih 

vprašanj jasno razvidno, da govoriva o odnosih.  

Iz povedanega lahko sklepam, da intervjuvanci sami ne opažajo, da bi njihov status vplival na 

poslabšanje odnosa okolja do njih, obstaja pa tudi možnost, da tega z mano niso želeli deliti. 

Izkušnje zaposlenih so namreč nekoliko drugačna in vključujejo skrb zbujajoč, vendar bolj 

pričakovan odziv javnosti do brezdomnih. Stališče lokalne skupnosti do brezdomnih v Novi 
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Gorici je bilo po besedah vodje zavetišča ter načelnice Oddelka za družbene dejavnosti od 

nekdaj odklonilno obarvano:  

(RV2–OO) »Tle v tem okolju neposredne okolice zavetišča niso zaželeni, ker motijo sosede, ne, tako da 

vedno morajo iskat. Se počutijo tudi oni zelo slabo, ker so še bolj na obrobju«,  

podkrepljeno pa s splošno sprejetimi prepričanji, da so brezdomne osebe (RV2–OO) »lenuhi, 

ki jih je treba peljat gor v Trnovski gozd.« Taki odzivi niso neobičajni. Brezdomni so namreč 

družbena skupina, ki poseduje »nezaželene lastnosti« (undesirable differences; Goffman, 

1963, v Parker in Aggleton, 2003, str. 14.), ki jih je družba opredelila kot drugačne in 

deviantne. Goffman na tem mestu omenja telesno drugačnost ter nesprejemljive oblike 

vedenja, kot je na primer izvajanje kriminalnih dejanj (Goffman, 1963 v Parker in Aggleton, 

2003), drugi avtorji pa mednje štejejo še duševne težave (Goffman, 1963 v Parker in 

Aggleton, 2003; Phelan idr., 1997) zasvojenost z različnimi substancami (Phelan idr., 1997; 

Razpotnik in Dekleva, 2009) ter ne-normativni načina življenja (Razpotnik in Dekleva, 2009), 

kar vodi v stigmatizacijo, zavračanje ter strah pred brezdomnih. Po mnenju vodje zavetišča so 

epidemiološke razmere povedano le še poudarile:  

(RV2–OO) »Definitivno pa če tako malo provamo ene vzporednice povleči, jaz mislim, da ja, da je prineslo 

prav to, da se dogaja, da so bolj na očeh javnosti, da so jih še bolj potisnili na stran, da še bolj štrlijo ven iz 

enega takega povprečja.«  

Anksioznost zaradi nenadnih omejitev, strah pred okužbo ter generalno nepoznavanje oziroma 

slaba informiranost o novem virusu so rezultirali v mrzličnem iskanju krivca za širjenje okužb 

ter dolili olja na ogenj diskriminaciji že tako ranljivih družbenih skupin (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2020; Sotgiu in Dobler, 2020). Kljub temu, da intervjuvane 

brezdomne osebe podobnih izkušenj niso navajale, je lastno opažanje njihovih občutkov 

izpostavila vodja zavetišča:  

(RV2–OO) »[Opažaš kakšne spremembe pri brezdomnih, ker Anja in ena njena prijateljica sta rekli, da za 

njih ni nekih sprememb.] Ni res, ni res to. To je...vidim. Zelo jamrajo. Ljudje se jih še bolj izogibajo, še bolj 

jih imajo ''delomrzneži, bejžte rajše delat. Ste tam, boste vi prinesli bolezen'', ne, so razne take ...«  

Izpostavila je tudi, da so bili meščani v času epidemije veliko bolj pozorni na njihovo početje, 

k čemur je načelnik Civilne zaščite dodal, da so se še posebej v začetnem obdobju soočali z 

velikim številom prijav s strani občanov:  

(RV2–OO) »V bistvu problem je bil tudi ta, ker takrat, ko so začeli veljat tej odloki in uredbe, ko je bila 

prepoved gibanja oziroma zadrževanja na javnih krajih, so se pojavile številne prijave...ogromno teh 

klicev s strani občanov smo imeli zaradi brezdomcev, predvsem tistih, ki so stalnica v Novi Gorici, v 

mestnem jedru, da naj nekaj urgiramo, ker ti ljudje tega ne spoštujejo. Videli so, kaj se dogaja v Italiji in 

so imeli strah, da nam bodo brezdomci nam prinesli te okužbe, zato ker se širijo, ker se ne držijo ukrepov 

in tako dalje.«  

Zakaj so se med intervjuvanimi brezdomnimi in zaposlenimi pojavljale razlike v zaznavanju 

odnosa javnosti do njih, bi lahko pojasnila s tem, da so prvi izogibanje tako kot Anja 

pripisovali upoštevanju varnostnih ukrepov, ravno tako pa je možno, da se odklonilnega 

odnosa niso v tolikšni meri zavedali, ker so pritožbe na njihov račun prihajale neposredno k 

zaposlenim, še posebej v pisarno Civilne zaščite, ta pa je brezdomne kasneje umaknila iz oči 

javnosti (več o tem kasneje), na kar naj bi se število prijav drastično zmanjšalo. Ravno tako je 

mogoče tudi, da si sama odnos javnosti do brezdomnih predstavljam preveč stereotipno, torej 
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nastrojeno strogo negativno, kar pa ne drži vedno. Nekateri do njih gojijo tudi naklonjenost 

oziroma se zanje ne menijo, kljub obdobju epidemije.  

Glede na slišano sem sklepala, da Civilna zaščita najverjetneje ni edini organ, ki je prejemal 

prijave o kršilcih uradnih odredb. Brezdomne osebe se še posebej v teh časih pogosteje kot 

sicer soočajo s kriminalizacijo svojega delovanja, pa naj bo to ob čakanju na odprtje 

zavetišča, ob deljenju hrane ali ko čas preživljajo na klopci v parku, saj se zaradi načina 

življenja teže izognejo vsaj občasnemu kršenju uredbe o vzdrževanju fizične distance, četudi 

je to neizogibno (Perri idr., 2020). Kraljih ulice namreč lahko na več mestih (npr. v lanski 

decembrski in letošnji januarski številni) preberemo prvoosebne zapise brezdomnih oseb o  

njihovih izkušnjah s policijo v kontekstu deljenja glob ter razganjanja, zato sem se o stiku z 

njimi odločila povprašati tudi svoje sogovornike. Njihove izjave so si bile po večini edine, da 

pretirane represije v Novi Gorici ne zaznavajo. Anja je povedala, da je imela stik z njimi 

enkrat, ko so prišli preveriti, če nosijo maske ter ali vzdržujejo ustrezno razdaljo. K temu je 

dodala, da se obojestransko zavedajo, da brezdomci nimajo denarja za plačevanje glob, ampak 

da so ti hkrati korektni do države in svojega položaja ne izkoriščajo, držijo se zapovedanih 

uredb. Da policija za razliko od Ljubljane tu ne posreduje veliko, je potrdila tudi vodja 

Dnevnega centra, ki je povedala, da med brezdomnimi pozna le dva primera kaznovanja 

zaradi kršenja omejitve gibanja, glob zaradi združevanja pa po njenem védenju ni bilo, 

posredovanje policije je ostalo na ravni opozoril. Da je bila stopnja izrečenih kazni na 

območju Nove Gorice tako nizka, lahko pojasnimo z dvema dejavnikoma: prvi je bil status 

brezdomnih oseb, ki jih je, kot je pojasnila vodja zavetišča, policija v času epidemije 

obravnavala kot družinske člane, kar jim omogočalo, da so bili lahko skupaj; drugi pa je bila 

velika odzivnost same vodje zavetišča:  

(RV2–SP) »Ja, ja. So jih kar oglobili [brezdomne v Ljubljani]. Tle pri nas ni, prav potrkam. Ane, tle se še 

vedno zmenimo. Tudi če se je pojavilo, sem se jaz takoj odzvala, nemudoma. Takoj grem k policiji ''ma 

rabite to'', ne. Se zelo hitro odzovejo, tle imamo zelo fajn in policaje in na občini, ampak pride kakšen... 

No, pokličem policijsko, rajonskega policaja, njegov oddelek s številko in vse rešiva. Reče, bom 

posredoval, ali veš mogoče, kdo je. Ne vem, ma mi povejo fantje, ki poznajo policijo, ne. In pole mi pove 

takoj, takoj rešimo.«   

Med intervjuvanci je imel nekoliko slabše mnenje o stikih s policijo le Jakob. Ob vprašanju, ali so jih 

v parku, kjer se zbirajo, kdaj razganjali, je odgovoril pritrdilno ter dodal, da so bile v prvem valu 

razmere katastrofalne, na kar se je obregnil še ob omejitev gibanja po 21h rekoč, da je za tiste, ki 

nimajo stanovanja ta ukrep kritičen:  

(RV2–SP) »Tevi, ki imajo stanovanja, bodo v stanovanju...greš na sprehod, ti napiše 400 evrov kazni, 

komu na čast? In kje boš plačal? Pole se usedejo na davčno. Ne razumejo, da nimaš, da si prepuščen 

ničemur.« 

Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje 

Znotraj tega raziskovalnega vprašanja sem želela odkriti, ali brezdomne osebe in zaposleni 

opažajo razlike, ki jih je epidemiološka situacija povzročila na ravni odnosov in stikov ter 

kakšne le-te so. Zbrane podatke sem razdelil na odnose z bližnjimi in širšim okoljem, 

vključila pa sem tudi doživljanje bivanja v zavetišču, kot primer skupnega bivanja, ki zaradi 

strnjene oblike bivanja najbolj spominja na obliko družinskega življenja v času karantene ter 
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stike s policijo, ki po mojem mnenju tudi predstavlja za to obdobje pomembno obliko 

interakcije.  

Ugotovila sem, da je obdobje epidemije koronavirusa določene spremembe na ravni stikov in 

odnosov prineslo, vendar te niso bile drastične. Po večini tudi niso bile vezane na brezdomski 

položaj intervjuvanih oseb, v smislu, da bi le-ta bil glavni vzrok za spremenjeno interakcijo, 

temveč je šlo za spremembe, ki bi jih z lahkoto doživljal kdorkoli med nami, kot na primer 

večja potreba po človeški bližini, zmanjšanje števila stikov, zaskrbljenost za bližnje ipd. 

Prvo področje, kjer je bil vpliv epidemiološke situacije pri intervjuvanih bolj občuten, je bila 

kvalitativna plat odnosov. Na tem mestu so intervjuvanci doživljajo mešane občutke. Medtem 

ko sta Anja in Jure doživljata epidemiološko obdobje kot povezovalno oziroma blagodejno za 

tkanje globljih vezi med prijatelji in sostanovalci, ga je Jakob opisal kot za kakovost odnosov 

zelo kvarnega. Menim torej, da je mogoče razlike v zaznavanju situacije med intervjuvanimi 

brezdomnimi osebami razložiti  z načinom stopanja v interakcijo z drugimi oziroma z 

okoljem, v katerem so preživljale obdobje karantene. Jakob je namreč za razliko od Anje in 

Jureta poročal tudi o upadu števila stikov, kar bi lahko razložila z zmanjšanjem števila 

uporabnikov in dejavnosti v Dnevnem centru za uporabnike prepovedanih drog, zraven 

katerega prebiva, v kombinaciji s tem, da druženja v parku z ostalimi brezdomnimi osebami 

morda ne dojema kot zadovoljive oblike druženja, tako kot Anja. Jure pa je obdobje karantene 

preživel s sostanovalci iz zavetišča, s katerimi so bili bolj ali manj isti postavi najverjetneje 

skupaj večino časa. Med njimi je sicer na začetku vladalo napeto vzdušje, vendar so se odnosi 

kasneje popravili. Menim, da je do tega prišlo ravno zaradi povezovalnega dejavnika čiščenja 

in urejanja skupnih prostorov, ki v človeku lahko zbudi občutek, da ga s skupino povezuje isti 

cilj ustvarjanja nečesa, kar je lastno njihovi skupini in zato domače, varno. Slednje vidim kot 

zelo pozitivno, sploh če v zakup vzamemo še dodatno oteževalno okoliščino, ki jo je 

predstavljala prenova zavetišča, k čemur bi slabi odnosi pomenili dodaten dejavnik tveganja 

za dobrobit bivajočih. Poudariti gre tudi, da je v zavetišču, kot formalni obliki bivanja za 

brezdomne osebe, vsakodnevno na voljo nekdo od zaposlenih, na katerega se lahko 

uporabniki obrnejo v primeru stik, negotovosti ali če zgolj začutijo potrebo po pogovoru. 

V skupni nastanitvi sta obdobje epidemije sicer preživljala tudi Anja in Jure, ki sta si delila 

bivalnik, vendar se med njima podobna povezanost očitno ni vzpostavila, ob čemer je 

potrebno poudariti, da zgolj deljenje skupnega prostora še ni zadovoljiv predpogoj, da se bodo 

osebe povezale na globlji ravni.  Anja ima poleg tega že razvito mrežo oseb, s katerimi si je 

tudi sicer dovolj blizu, da so si v obdobju epidemije služili kot vzajemna opora ter najmanj 

eno prijateljico, za katero predpostavljam, da je njena zaupna oseba. Jakob o svojih stikih 

sicer ni šel  globlje v razpredanje, temveč je zgolj omenil, da so ljudje malodušni in da med 

njimi ni veselja, iz česar sklepam, da sam morda podobne povezanosti ni doživljal z nikomer. 

Drugo področje, na katerem sem v primerjavi z obdobjem pred epidemijo zaznala kvalitativne 

spremembe, je odnos javnosti do brezdomnih. Ta se je, kljub temu da je bil odklonilno 

naravnan tudi prej, sedaj še nekoliko poslabšal. Da je temu tako sicer bolj opažajo zaposleni, 

kot brezdomne osebe same, četudi so bili ti po mnenju prvih sedaj še bolj odrinjeni na rob 

družbe, njihovo ravnanje pa bolj kot kdaj prej pod drobnogledom občanov, ki so brezdomne 

dojemali kot ene glavnih krivcev za prenos virusa.  
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Kot pozitivno v tej situaciji vidim tudi dejstvo, da se kljub povečanemu številu prijav, policija 

ni odzvala strogo kaznovalno, temveč so po večini ostali na ravni opozoril. V kombinaciji s 

posredovanjem vodje zavetišča je bilo tako število izrečenih glob zelo nizko, kar nakazuje na 

razumevajoč odnos do položaja brezdomnih ter dejstva, da nekateri od ukrepov niso bili 

naklonjeni načinu življenja, ki ga ti izkušajo. 

3RV: Spremembe na področju vsakdanjega življenja 

Pokazalo se je torej, da so uredbo o prepovedi združevanja in o vzdrževanju fizične distance 

intervjuvane brezdomne osebe doživljale različno, vendar kot poročajo nekateri avtorji (Perri 

idr., 2020) ne nujno vedno negativno, saj je prepoved druženja nekatere celo zbližala. 

Obdobje epidemije pa je svoj vpliv zagotovo pokazalo na človekovem vsakdanu. Ljudje brez 

strehe nad glavo se pri svojem delovanju naslanjajo na različne oblike podpore (denarne, 

nedenarne, medosebne, v obliki zavetišč, hrane, obleke, svetovanja itd.), med katerimi je 

nastop epidemije mnoge onemogočil. V veljavo so stopili omejitveni ukrepi, veliko institucij 

ter javnih površin je zaprlo svoja vrata, uvedeno je bilo delo na daljavo, gostilne so delovanje 

omejile na dostavo, ljudem pa je bilo svetovano naj ostajajo doma in ne stopajo v kontakt z 

drugimi (Wasilewska–Ostrowska, 2020). Za brezdomne je bila ena vidnejših sprememb ravno 

nenadna omejitev delovanja njim namenjenih skupnostnih centrov in ostalih organizacij ter 

posledičen upad socialnih razmerij, podpore in preskrbe, kar bi po mnenju Perri idr. (2020) 

lahko imelo negativen vplivna na psihofizično stanje uporabnikov. Kot je povedala vodja 

Dnevnega centra v Novi Gorici, je zanje zelo pozitivno že to, da se ti lahko pri njih zgolj 

ustavijo ter preživijo nekaj časa na drugačen način oziroma v drugačni družbi kot sicer. 

Dnevni center je v času normalnega delovanja namreč nudil različne organizirane dejavnosti, 

delavnice, družabne igre, udejstvovanje v naravi ter celo možnost obdelovanja vrta, vendar je 

moral večino aktivnosti zaradi epidemije ukiniti, s čimer je bil uporabnikom odvzet velik 

nabor možnosti za kvalitetnejše preživljanje časa. Da je rezultat odrezanosti od organiziranih 

aktivnosti zgolj dolgočasje, pa je zmotno prepričanje, saj ima njihov učinek manj vidne, zato 

pa nič manj pomembne implikacije v življenje brezdomcev. Gre namreč za populacijo, ki se 

najpogosteje ne vključuje v druge aktivnosti, v odsotnosti organiziranih dejavnosti, ki bi jim 

zapolnile dan, pa lahko kaj hitro zapadejo v rutino lastnega življenja, kjer ne iščejo druge 

oblike vključitve ali konstruktivnejših načinov preživljanja časa (Dekleva in Razpotnik, 

2007a), zato je zanje še toliko bolj pomembno, da imajo na voljo enostaven in hiter dostop do 

aktivnosti vsaj znotraj organizacij.  Pomen dejavnosti pa se pri preprečevanju zapada v 

pogubni cikel vsakdana ne zaključi, saj imata rekreacija in učenje, kateri se preko njih 

generirata, spodbujevalen vpliv tudi na človekovo blaginjo (»well–being«, Iveson in Cornish, 

2015, str. 256 ). Številne raziskave v kontekstu brezdomstva to še dodatno potrjujejo. 

Harrington in Dawson tako na primer ugotavljata, da programi rekreacije opolnomočajo 

brezdomne v smeri uvajanja pozitivnih sprememb v njihovo življenje (1997, v Iveson in 

Cornish, 2015). Po njunem mnenju opolnomočenje ljudem ponuja avtonomijo, nadzor in 

možnost avtonomnega odločanja (Harrison in Dawson, 1997, v De Vries in Feenstra, 2018), 

koncept pa utemeljujeta na teoriji samo–učinkovitosti (Bennett Cattaneo in Chapman, 2010, v 

De Vries in Feenstra, 2018). Po Banduri (1995) to pomeni, da ljudje težimo k kontroli nad 

življenjskimi dogodki, doseganju želenih izidov ter izogibanju izidov, ki jih smatramo kot 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wasilewska-Ostrowska%2C+Katarzyna+M
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neustrezne. Zaznavanje lastne učinkovitosti vpliva na to, kako človek zaznava samega sebe, 

kako čuti, razmišlja, se motivira in ravna (Bandura, 1995). Iz povedanega je mogoče sklepati, 

da je občutek nadzora nad lastnim življenjem zaradi položaja, v katerem so se brezdomne 

osebe znašle okrnjen, čemur se po besedah Dekleve in Razpotnik (2007a) največkrat 

pridružujeta slaba samopodoba ter občutek nezadostne kompetentnosti. Ker naj bi se človekov 

občutek samo–učinkovitosti med drugim razvijal ravno z udejstvovanjem v prostočasnih 

aktivnostih in rekreaciji (Grabbe idr., 2013; Harrington in Dawson, 1997; Iveson in Cornish, 

2016; Knestaut idr., 2010; Kunstler, 1991; Wise, 2004, v v De Vries in Feenstra, 2018) gre pri 

preudarjanju o posledicah epidemije za brezdomne v ozir vzeti tudi morebitno tveganje ob 

izpadu le-teh, vključno z zmanjšanjem občutka dobrega počutja, stresa, socialne vključenosti, 

razvoja veščin za življenje, podpore pri uvajanju novega začetka itd. (ibid.). 

Na podlagi informacij, ki sem jih uspela zbrati z intervjuji, ne morem z gotovostjo povzeti, na 

kakšen način je zmanjšanje obsega aktivnosti, ki so bile v organizacijah na voljo, vplivalo na 

intervjuvane brezdomne osebe (ter druge uporabnike) oziroma ali so same ta vpliv sploh 

zaznale. Kljub temu pa sem na podlagi pogovorov prišla do sledečega spoznanja: brezdomne 

osebe so se v tem obdobju srečevale s kopico stisk in oteževalnih okoliščin, za katere 

sklepam, da so preglasile na videz eksistencialno nepomemben upad »druženja« v 

organizacijah. Poleg splošne obremenjenosti s situacijo:  

(DR–SU, ZAV.) »Zgleda, da je stiska tle taka, en pesimizem ob razgovorih, kar opažam en pesimizem, 

tako kaj se bo...stalno se bombardira s to situacijo«, 

so se brezdomne osebe namreč srečevale še s težavami kot na primer, kje preživeti dan, ne da 

bi bili preganjani:  

(DR–SU, ZAV.) »[...] je velika stiska, ker oni nimajo kam it čez dan. Ko grejo v park jih policija, kljub 

temu, da jih poznajo, so jih tisti, ki – ne vem na kakšni osnovi se kakšen policaj odloči – so jih razgnali. 

Naj ne bi bili zunaj, ne, ne smete se zadrževati zunaj, kje naj bodo? Tukaj ko so se zadrževali pred 

prostori, so bili malo bolj glasni, so imeli težave pa s sosedi«;  

kje dobiti osnovne dobrine in informacije:  

(DR–SU, TER.D) »Tako da takrat mi smo slišali ogromno nekih stisk, recimo oni niso imeli vode gor na 

Idealu, za pit, za prav te osnovne človeške potrebe, pa na primer kje polnit telefon in oni so nas na primer 

spraševali, a zdej grem jaz lahko dol v center ali ne smem, ali moram imeti masko ali ne smem, kakšni so 

pogoji za it v trgovino, a morem imet masko ali ne. Ker veš, kar se je nam, ki smo vsak dan slišali po 

televiziji pa po telih medijih, zdelo samoumevno, oni teh stvari niso poznali, ker niso imeli polnega 

telefona. Potem so malo slišali od ust do ust, malo so prišli gor ljudje, ki pa so imeli napolnjen telefon, so 

posredovali informacije, ampak to so bile informacije iz druge roke, ki jih je nekdo povedal« 

 ter ne nazadnje težave s soočanjem s tragedijami, ki so se v tem obdobju pripetile na enem od 

mest, kjer se združujejo:  

(DR–SU, TER.D) »Se dogajajo pomembni premiki, pa njihova doživljanja, veš, ne vem koliko ti je Anja o 

temu govorila, ampak ko se je zgodila tale prva smrt, umor, uboj, ne vem sploh, kako je bilo tole 

kategorizirano, so ljudje doživljali zelo velike stiske, ampak vsak na svoj način. Ampak, veš, tudi tele 

stvari zdaj lahko vzameš v sklopu krize, virusne krize, jaz mislim, da je sigurno dolilo olja na ogenj 

celotni situaciji. Ljudje so bolj napsihirani, bolj se bojijo, bolj so previdni, pole so skozi sumničavi, pole 

se skozi borijo, a veš, ker so jim omejene neke, že tako so jim omejene pravice, zdaj so jim pa še malo bolj 

omejene, potem so res še malo bolj jezni, zraven imajo itak še tele zdravstvene stvari, zasvojeni so konec 

koncev in to so vse neke krize, ki potencirajo to slabo vzdušje in zaprtost.« 
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 Še posebej za slednje je vodja terenske ekipe prepričan, da je subtilna posledica upada 

druženja v Dnevnem centru, kjer so se uporabniki zbirali ter se preko skupnega preživljanja 

časa tudi sproščali:  

(DR–SU) »Tako, da že to razbremenjevanje, pa da se ljudje lahko, govorim ne za čas kovida, da lahko 

pridejo v dnevni center, pa jih je tam 10, pa en kuha, pa en posluša muziko, pa kadijo čik, berejo, a veš 

tudi druženje, to je tisto kar ful manjka že pri vseh nas, pri njih pa še posebej recimo in vse to prispeva k 

tem zadevam.«  

Vodja dnevnega centra je povedala, da je psihične stiske uporabnikov zaznala tudi sama, 

vendar da so bile te vidne predvsem v začetnem obdobju epidemije, kasneje pa se je situacija 

umirila. K temu je dodala naslednje:  

(DR–SU) »Okej ja sej ne pridejo, ma so si pa sami, sej si lahko tam skuhajo, ne , oni zdaj malo bolj tako 

samostojno, samoupravljanja imajo malo več. Ker imajo ta en kuhalniček, te osnovne reči si naredijo, 

ne.« 

Poudarila je tudi, da so organizacije, kljub celotni situaciji, osnovne storitve svojim 

uporabnikom še vedno zagotavljale, zaradi česar so se po prvem šoku ti tudi lažje postavili na 

noge:  

(DR–SU) »Tako da ne vem, jaz sem najbolj videla res tisto prav na začetku, no, ta učinek neke praznine 

in stiske in tega strahu, tudi na nek način, na začetku. To mogoče prvih 14 dni in pole se je pa vseeno že 

začelo, so se začele neki drugi taki in drugačni podporni elementi dogajat, tudi če niti približno niso 

optimalni ne. To so sprejeli, ja, so se prilagodili, situacija je taka, nekaj vseeno lahko v temu dobimo, na 

tak način kot je, funkcionirajmo in to je to.« 

V kontekstu zgoraj opisanih stisk, se mi zdi zelo pomembno, da sta tako Dnevni center kot 

zavetišče ohranila podporne oblike pomoči v podobi informativnih, še bolj pomembno pa 

razbremenilnih pogovorov, k čemur je po besedah vodje Dnevnega centra sodeč obdobje 

epidemije celo pripomoglo. Zaradi omejevanja števila uporabnikov so zaposleni namreč lahko 

več pozornosti namenili posamezniku:  

(RV4–SDO, DC) »Je bilo malo več te možnosti bit sam s človekom, s tistimi, ki pridejo in je bolj 

usmerjeno vse. Da se res bolj ve, kaj delaš, ker prej je bilo tako malo tle usput, je bilo zraven še 10 

drugih.« 

 Ob tem se je potrebno zavedati, da so take in drugačne oblike pomoči v polnosti omogočene 

le uporabnikom, ki so z organizacijami v stiku. Vodja terenske ekipe je opozoril, da vedno 

obstaja mnogo takih, s katerimi so med epidemijo izgubili kontakt, čemur je največkrat 

botrovala preobilica dela v kombinaciji tem, da osebi storitve, ki so se jih organizacije 

odločile izvajati med epidemijo, niso koristile in se jih zato ni posluževala. Sam je ravno pri 

nekaterih od teh uporabnikov zaznal, da so bili v primerjavi s tistimi, ki so imeli v obdobju 

epidemije na voljo prostor za pogovor, duševno bolj obremenjeni:  

(DR–SU) »Tako da z določenim delom ljudi smo imeli res pomanjkljiv stik. Tudi tam so se dogajale 

določene stvari, ki jih šele zdaj spoznavamo in tudi niso bile v redu recimo. Določeni ljudje so imeli več 

duševnih težav recimo, ki jih niso mogli naslovit nikamor in so se dogajale tu di težke reči vmes.« 

Intervjuvani uporabniki so zadovoljstvo z obsegom storitev, ki so jim bile na voljo s strani 

Dnevnega centra, v Juretovem primeru pa zavetišča, sicer doživljali različno. Anja je tako na 

primer preskrbo z materialnimi pa tudi nematerialnimi sredstvi doživljata kot zadostno 
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oziroma zelo dobro, saj je na vprašanje, ali ji Dnevni center nudi storitve in pripomočke, ki jih 

potrebuje vsak dan, odgovorila takole:  

(RV3–SO) »Seveda seveda, lahko si opereš, lahko se stuširaš. Tam so tudi šamponi, pa zobne paste, geli 

za tuširanje vedno, razkužila, mila, tako da ni problem. Imamo tudi od alkoholnih robčkov za brisanje, da 

imamo v teh bivalnikih, da si razkužiš malo roke ali pribor.« 

Ravno tako sta si bila z Juretom delila mnenje, da je uporabnikom ostal na voljo odprt prostor 

za pogovor in pomoč, v primeru, da so jo ti potrebovali:  

(RV3–SO, BR1) »Seveda, če rabimo ni problema, seveda, ni problem. Tudi te razne vloge za oddajanje 

za socialno pomoč ali pa denarno, do raznoraznih zdravnikov, če rabimo, gredo na splet, pogledajo, 

priskrbijo telefonske številke, karkoli no, tako da ni problem. Še vedno nudijo pomoč. Še vedno se lahko 

ustaviš tam, jih vprašaš kdaj imajo čas, se usedeš z njimi, če jih rabiš so ti vedno na voljo za pomoč...« 

Do situacije pa se je nekoliko bolj kritično opredelil Jakob, ki je povedal, da je Dnevni center 

po njegovem mnenju obseg storitev zelo skrčil, še posebej uporabo kopalnice ter kuhinje. V 

primerjavi z Anjo in Juretom je slednje doživel kot bolj omejevalno. Ker si hrane ni mogel 

pripraviti v Dnevnem centru, se je moral na trenutke zateči tudi k skrajnim načinom 

zagotavljanja obroka, kot je na primer kraja ali prosjačenje, saj mu s socialno pomočjo ni 

uspelo pokriti stroškov svojih potreb.  

Sámo obdobje epidemije je namreč nekoliko spremenilo tudi možnosti dostopanja do toplih 

obrokov za brezdomne osebe.  Te so si hrano lahko pred tem priskrbele na naslednjih 

lokacijah: v Dnevnem centru jim je bila na voljo čajna kuhinja, včasih pa tudi živila, ki jih je 

center prejel preko donacij; za dnevno razdeljevanje enega toplega obroka je med tednom 

skrbelo Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote; tisti, ki so bivali v zavetišču, pa so 

si imeli možnost obrok pripraviti tam. Večina teh možnosti je ostala na voljo tudi v času 

epidemije, z izjemo kuhinje v dnevnem centru, ki pa je za mnoge, kot na primer za Jakoba, 

morda predstavljala eno ključnih  lokacij za pripravo toplega obroka. Kot protiutež ukrepu 

zapiranja javnih prostorov in omejevanju delovanja organizacij, je Mestna občina ob pomoči 

terenske ekipe sicer uvedla še dodatno izven redno razdeljevanje toplih obrokov na različnih 

lokacijah v Novi Gorici, ki pa je potekalo zgolj  v prvem valu epidemije.  

Iz povedanega se zdi, da je bilo zagotavljanje  prehrane za brezdomne, kljub spremenjenemu 

delovanju organizacij, še vedno dokaj dobro organizirano. Zakaj ga Jakob kljub temu ni 

doživljal kot zadostnega, na podlagi zbranih podatkov ne morem z gotovostjo pojasniti. 

Predpostavljam lahko le to, da se je morda, podobno kot pri vzdrževanju socialnih stikov, pri 

svojem delovanju bolj kot druga dva intervjuvanca naslanjal na ponudbo storitev, ki jih je 

omogočal Dnevni center, po zaprtju le–tega pa se je novim možnostim teže prilagodil. Poleg 

tega gre na tem mestu v ozir vzeti tudi nekatere pomanjkljivosti preskrbe s toplimi obroki, kot 

je na primer omejitev zagotavljanja teh s strani MONG le na prvi val epidemije ter dejstva, da 

Društvo prostovoljcev VZD tudi sicer ne deluje med vikendi in poleti, s čimer se je možnost 

dostopanja do toplega obroka za osebe, ki v času epidemije niso imele lastnega doma, niso 

bivale v zavetišču oziroma niso imele druge možnosti dostopa do kuhalnika, drastično 

zmanjšala. Če v ozir vzamemo slednje, gre Jakobovo stališče laže razumeti. Sam je v času 

intervjuja namreč bival v bivalniku ob Dnevnem centru za katerega je povedal:  

(RV3–P) »So vtičnice za elektriko, samo niso toliko preskrbljeni kontejnerji. Tudi elektriko meta ven. 

Tudi pač kako bi se reklo, v kontejnerju dobesedno dobiš samo tisto pečko za gretje in to je to. Za gret in 
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to je to. Nimamo niti štedilnika ali pa kuhalnika. Kuhalnika, da si skuhamo kavo ali pa štedilnika, da si 

skuhamo za jest. [Ja ma kje pote to dobite, tle ali se morate znajt sami?] Sami ja, jemo suho hrano.«  

Na tem mestu moram opozoriti na eno od protislovij med različnimi intervjuji. Tako vodja 

dnevnega centra kot tudi Anja sta namreč potrdili, da imajo uporabniki v bivalniku na voljo 

kuhalnik, ki naj bi ga tudi uporabljali, Jakobova izjava pa to zanika. Tovrstnega izključevanja 

sicer ne znam pravilno komentirati, zato ga navajam zgolj kot opombo. 

Kljub Jakobovi slabi izkušnji, pa je bilo iz intervjujev moč razbrati, da tako Anja – ki je bivala 

v istem bivalniku kot Jakob –  kot Jure nista imela težav z zagotavljanjem prehrane. Prva je 

namreč povedala, da se je občasno udeležila večerij, ki jih razdeljuje prej omenjeno društvo, 

vendar to ni bil njen glavni vir zagotavljanja hrane, saj je za to ponavadi poskrbela sama:  

(RV3–P) »Drugače pa tko no, se malo s tem prijateljem, ki sva skupaj že 5 let, malo si pomagava ne. Mal 

od socialne prišparaš pa maš kej za pojest, tko da.« 

 Včasih si je pomagala tudi z donacijami, ki jih je dobila v Dnevnem centru. Podobno stališče 

je izražal tudi Jure. Ta je obdobje epidemije preživljal v zavetišču, kjer so imeli na voljo 

kuhinjo, ravno tako pa jim je terenska ekipa v prvem valu, ko je bil dostop do storitev najbolj 

omejen, vsak dan dostavila topel obrok hrane.  Sam je to dejavnost opredelil kot za 

brezdomce zelo pozitivno:  

(RV3–P) »Civilna zaščita je naštimala, Šentovci so pa pripeljali kosilo, tle smo bili v šestih, sedmih, 

osmih, pri Šentu jih je bilo enih šest, sedem ljudi, na Idealu še ene par, tako par kotičkov tik tik tik. In po 

mojem je bilo tudi folku dobro to, ker pač ne. Tisti, ki so bili tam, so se držali tam, se ni nekako mešalo. 

[...] Pač so ljudje, ki še zmeraj se potrudijo in je bilo to videt in čutit, lahko rečem. In na kvaliteti hrane in 

količinsko, so se zredili ljudje, ki se niso zredili ali pa niso jedli tako že 10, 15, 20 let lahko, ne.« 

Med intervjuvanimi brezdomnimi osebami se, podobno kot pri dojemanju posledic 

omejevanja storitev v organizacijah, tudi tukaj torej pojavljajo različna mnenja. 

V dosedanjem opisu poglavja smo torej lahko spremljali nekatere od sprememb, ki so se za 

brezdomne v Novi Gorici zgodile na področju storitev, ki so jim na voljo v organizacijah, 

stiske, s katerimi se soočajo ter nekatere od izzivov, ki jih morajo premagovati pri 

zagotavljanju osnovnih potreb, kot je na primer prehrana. Premiki pa so se zgodili tudi na 

področju, ki sem se ga sama odločila označiti z zelo širokim pojmom »bivanje«, vanj pa 

vključila tako spremembe v trendih bivalnih navad brezdomnih oseb v Novi Gorici, ki so jih 

zaznali zaposleni, kot tudi konkretne informacije s strani intervjuvanih uporabnikov o tem, 

kako so same doživljale bivanje v času epidemije. 

Kot sem do sedaj že večkrat poudarila, so nekatere od uredb, na primer zadrževanje doma ter 

vzdrževanje varnostne razdalje, za brezdomne osebe v praksi težko uresničljive, kar so 

prepoznale tako domače kot tuje organizacije (Ekipa z Rimske, 2020, Nichols in Mays, 2021). 

Nekatera tuja mesta so z namenom reševanja teh težav uvedla dodatne oblike nastanitev za 

brezdomne, s čimer so tem  omogočile varnejše razmere za bivanje ter možnost izolacije za 

tiste z okužbo. (Nichols in Mays, 2021). Načini zagotavljanja dodatnih kapacitet so se med 

seboj razlikovali, vsi pa so stremeli k razbremenjevanju prezasedenih zavetišč s pomočjo 

preurejanja drugonamenskih prostorov, kot so na primer konferenčni in skupnostni centri, 

javne zgradbe ter hotelske nastanitve (ibid.). Za podobno potezo, se je na pobudo društva 

Kralji ulice odločila tudi MOL, ki je v času epidemije društvu v uporabo predala prostore na 

Rimski ulici 3, v Novi Gorici, kjer je populacija brezdomnih manjša, mesto pa se zaradi 
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relativne mladosti sooča s pomanjkanjem ustreznih (praznih) stavb, pa so se z namenom 

omogočiti prostor za zadrževanje brezdomnih, odločili za namestitev dveh bivalnih 

kontejnerjev, kjer sta skupaj z drugimi obdobje epidemije preživljala tudi Jakob in Anja. V 

povezavi s tem sem v intervjujih z njima odkrila zanimivost, ki me je precej zbodla v oči. Oba 

sta namreč pred epidemijo bivala v zavetišču za brezdomce, po postavitvi bivalnikov pa sta se 

preselila vanje, četudi za Anjo ni popolnoma znano, ali je v obdobju med obema nastanitvama 

vseeno živela še na kateri drugi lokaciji (iz preteklosti ima namreč že izkušnjo bivanja na 

prostem). Omenjeno dejstvo se mi je zdelo zanimivo, saj mi je bilo težko razumeti, zakaj bi 

nekdo v tako kočljivem času želel zapustiti formalno, trajno in v primerjavi z bivalnikom 

relativno udobno obliko bivanja ter jo zamenjati za »železno škatlo« oziroma »konzervo« kot 

sta poimenovala bivalnik, katera bo v prihodnosti morda celo odstranjena. Pri tem pa nista 

edina, ki sta se zaradi nove možnosti, ki se jim je ponudila, odločila zapustiti zavetišče, 

temveč je po opažanjih vodje terenske ekipe takih primerov še več:  

(RV3–B) »Ampak tako, zanimivo je, da takrat je en del ljudi, ki je spal v zavetišču, šel ven in je prišel gor 

v kontejnerje. Verjetno zelo normalno, ne. Je pa prišel v zavetišče del novih ljudi. S tem, da je imelo 

zavetišče potem manjšo kapaciteto. Ampak ta fluktuacija ljudi se je spremenila.« 

V odgovor sem dobila dve razlagi, ki s seboj nosita pomembne indice na problematiko 

sistemske neurejenosti položaja brezdomcev. Prvo je kot odgovor na vprašanje, zakaj se je 

odločil zapustiti zavetišče, podal Jakob:  

(RV3–B) »V zavetišču za brezdomce je vredu, ne rečem, dobiva se hrana, imaš kje za bit, lahko se 

stuširaš, umiješ obraz, mislim osebna higiena, samo pri zavetišču za brezdomce je problem ta, da ob 

devetih zvečer moraš bit noter, ob osmih zjutraj moraš it ven in si cel dan prepuščen slabemu vremenu, 

snegu, dežju in take. Edino to je majhen problem.« 

 Da je pomanjkanje celodnevne oskrbe v tem obdobju postala v nebo vpijoča težava sta 

poudarili tudi vodji Oddelka za družbene dejavnosti in zavetišča, pri tem pa izpostavili še 

druge negativne plati, ki jih s seboj prinaša nemožnost celodnevnega umika. Prva je povedala:  

(RV4–IO) »Ja pri brezdomcih se je izkazalo to, samo to smo vedeli tudi že prej, da bi rabili tudi neko 

dnevno, dnevni program, dnevni prostor, kjer bi se lahko čez dan zadrževali, ker sedaj, seveda, zavetišče 

je samo ponoči, potem nekako naj bi šli, čez dan, v dnevni center za uporabnike prepovedanih drog. Zdaj 

na poti do tja se izgubijo, program ima vseeno neka pravila, vsi ne morejo povsod hodit. In potem 

popoldan zmanjka, dokler spet se zavetišče ne odpre. Ja, to je skočilo ven zdaj tudi zaradi tega. Nekateri 

niso hoteli bit v tistih bivalnikih  tam gor  in so se zatekli že popoldne recimo dol v skupnostni center,  so 

čakali pred vhodom, to so videli sosedi in je bil cel kraval«, 

kar je vodja zavetišča še dodatno podkrepila:  

(DR–IO) »Ja, definitivno so v sedanji situaciji najbolj ogroženi brezdomci, ma najbolj [poudari]. Iz tega 

stališča, ker oni nimajo doma. Mi smo nočni program. Saj v nekaterih mestih imajo celodnevne bivalne 

enote, stanovanjske skupine, tu pa nimamo. Če govorimo prav izključno za Novo Gorico, ob devetih 

zjutraj grejo ven, ob devetih zvečer, lahko pridejo nazaj. Kje so ta čas? Nikjer niso zaželeni, ne smejo biti 

pred zavetiščem, naš dnevni center je omejen za odvisnike od prepovedanih drog, je omejen, lahko pride 

samo nekaj ljudi noter. Zapre se ob treh. V vsem tem času ne smejo nikjer bit. V parku so jih preganjali, 

ne. Oni nimajo kje bit, zato to ni v redu situacija. Zato so ogroženi, zato...skratka nikjer niso zaželeni.« 

Na podlagi povedanega je torej lažje razumeti, da so se nekatere brezdomne osebe, kljub manj 

ugodnim bivalnim razmeram, ki jih ponujajo bivalniki, vseeno odločile za možnost, ki jim 

omogoča prostor za dnevni umik. Po mnenju vodje zavetišča pa je  obstajal še drug, nič manj 
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zaskrbljujoč razlog, ki je botroval odločitvi nekaterih uporabnikov, da  so izkoristili novo 

obliko namestitve, ki se je porodila kot plod epidemiološke situacije:  

(RV3–MDS)  »Treba je vedet, da to so odvisniki. Če bi se dalo urediti, da bi bilo to pod nadzorom, varna 

soba, zadeni se tlele, je medicinska pomoč. To zdaj...oni so dali 2 kontejnerja brez nadzora. Kar nekaj 

naših je šlo tja, ker tam se lahko počijo, tam so na heroinu, kadijo noter, snifajo, trava, ima šta nema. 

Večinoma so šli tja, ker tle ne smejo. To ni odgovor na...to je sprenevedanje države. Mi ne pustimo, 

hvalabogu, ampak dejmo jim pa ponudit, nekje morajo bit, nekje se morajo zadevat, zato ker drugače tej 

ljudje ne zmorejo.« 

Predvsem tisti, ki imajo težave z odvisnostjo od prepovedanih substanc, so v novih bivalnih 

kontejnerjih torej videli priložnost, ki jim hkrati nudi možnost celodnevnega zadrževanja ter 

prostora brez nadzora.  

Epidemija, kot povod za postavitev kontejnerjev, je na dan torej prinesla pravo razsežnost 

pomanjkljivosti programov dnevne oskrbe in bivanja za brezdomne v Novi Gorici. Na tem 

mestu moram poudariti, da ne želim zmanjševati pomena bivalnih kontejnerjev, saj  ti še 

danes predstavljajo zatočišče tistim, ki so dneve predhodno v celoti preživljali na prostem, 

ravno tako pa je s prostovoljnim odhodom nekaterih prebivalcev iz zavetišča tam nastal 

prostor za tiste, ki so to priložnost z veseljem izkoristili. Izpostaviti želim le, da to ne sme biti 

končna oblika rešitve, saj enostavno vsebuje preveč pomanjkljivosti – nekatere od njih 

predstavljam v nadaljevanju– da bi se z njo lahko trajno sprijaznili. Prvič in najpomembneje, 

kontejnerji niso opremljeni za udobno in varno bivanje na dolgi rok, kar prepoznavajo tako 

uporabniki kot tudi zaposleni. Že nekoliko nazaj sem citirala Jakobovo izjavo, v kateri je 

povedal, da je električna povezava v njih nestabilna in ne omogoča kuhe, ravno tako pa so 

kapacitete zelo majhne:  

(RV3–B) »V temu smo jaz, Anja in še en, v drugemu pa sta samo 2 uporabnika. [Aha, ker sem mislila, da 

jih je v unem ful, da jih je ene 8.] Ne more, ni možno, ni  izračunljivo. Že mi, ki smo 3 notri, smo že 

[nakaže, da so stisnjeni].« 

Med najinim pogovorom je predlagal tudi nekatere izboljšave, ki bi jih bilo po njegovem 

mnenju nujno uvesti, če bi želeli dvigniti kvaliteto bivanja:  

(RV3–B) »Lahko bi bil še kakšen več, vsaj še dva. In ne vem, bilo bi tudi dobro, da bi se vzelo en 

kontejner za bivat, ma da bi se tudi priskrbeli en kontejner, v katerem bi bilo tako kot imajo tlele, wcji, 

tuš, hrana in tako. Tudi to bi bilo lepše.« 

V trenutnih razmerah morajo osnovne človeške potrebe namreč opravljati v kapacitetah, ki 

imajo sicer zgolj premostitveno funkcijo:  

(RV3–B) »Na Šentu je nujno potrebno vsaj še 3 kontejnerje, 2 kontejnerja za bivat in 1 da ima kopalnico 

in to. Je res potrebno. Opravljamo potrebe, če je dnevni center zaprt, kar v Dixi. [Ma en Dixi je tle?] 

Zadej, ma je 1 samo. 2 kontejnerja, 1 Dixi. Pride zamazano, nekateri ne znajo niti splaknit, ko gredo na 

wc, vse pride poškropljeno, zasrano vse.« 

Bivanje v njih ravno tako ni regulirano s strani nobene od služb, kljub temu, da sta bivalnika 

postavljena v neposredni bližini Dnevnega centra. Zaposleni tam si ne pridržujejo nobenih 

pravic do postavljanja pravil, ravno tako pa ne določajo kdo sme bivati v bivalniku in kdo ne: 

(RV4–ZO, TER.D) »Tukaj smo rekli, da absolutno...Šent smo lahko zraven, sodelujemo, ma ne bomo pa 

mi tisti, ki bomo prevzeli odgovornost na sebe in varovali, da ne bodo...mislim, mi ne bomo dajali nekih 

pravil, recimo v kontejnerjih se je prepovedano drogirat, ker vemo, da tole ni možno nadzorovat [...] 
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Potem kdo ima sploh pravico do gibanja v teh kontejnerjih, mi smo rekli, da ne moremo odločat, kdo bo 

tam bival. Če sta dva kontejnerja, bo na koncu verjetno odločalo pravilo močnejšega, tako je na koncu.« 

Kot lahko vidimo ni bilo torej nobenega zagotovila, da bo oseba prostor v bivalniku dejansko 

tudi dobila, še posebej če razvrščanje poteka po omenjenem načinu močnejšega, hitrejšega 

ipd. Kako sta do njega prišla Anja in Jakob lahko le ugibam. Slednji si je mesto najverjetneje 

zagotovil med prvimi, saj je med intervjujem povedal, da je prišel pomagat pri postavitvi 

kontejnerjev, takoj ko je slišal, da je ta v teku,  Anji, kot ženski, pa je pri tem morda dodatno 

pomagalo tudi dejstvo, da je imela ob sebi partnerja. Kot je pričakovati, se nastanitve v 

bivalniku ne delijo na moški in ženski del, kar pomeni, da je slednja bivala skupaj z moško 

populacijo, vendar je to po njenih besedah ni motilo, saj programi nastanitev za brezdomne 

osebe v  Novi Gorici tudi sicer ne predvidevajo posebnih kapacitet, ki bi bile namenjene zgolj 

ženski populaciji, kar pomeni, da je bila skupnega bivanja vajena že iz zavetišča. 

Kljub temu, da se zavetišče na podlagi povedanega na tej točki zdi kot boljša možnost za 

bivanje v času epidemije, moram na tem mestu izpostaviti tudi slabosti, s katerimi so se 

morali soočati njegovi prebivalci. Kot sem omenila že zgoraj, je celotno obdobje epidemije 

sovpadalo s prenovo zavetišča. Ta se je namreč zaključila šele letos (l. 2021). Ker se moje 

magistrsko delo osredotoča na spremembe, povzročene prav s strani epidemiološke situacije, 

sem Jureta seveda večkrat povprašala o tem, kaj so vsi sprejeti ukrepi pomenili za življenje 

tam, na kar je vedno odgovoril v kontekstu same prenove, ne toliko epidemije:  

(RV3–B) »[Vodja zavetišča mi je zadnjič rekla, da ste tukaj imeli vseeno neke ukrepe, potem ko je prišlo 

to ven s strani države, kako ste to doživljali, kot nekaj dobrega ali vam je bilo bolj breme, maske 

razkuževanje in to? Tudi glede na to, da ste bili stisnjeni tu zaradi prenove in to.] Ja, bilo je čudno, živet 

na gradbišču, to je nemogoče. [Ker že tako so bile izredne razmere, ne.] Tle ti vrtajo pač v glavo že 

zjutraj, prvo te fuknejo na cesto ven, ob 9h moreš bit zunaj in ob 7h zjutro ti začnejo vrtat hilti v glavo, se 

pravi jebi se, ne spiš več, ne. Prva stvar je že živec, ne, se že loti dan tako in pole pač s takimi nekimi 

podlimi ne, vmes, so mi bile malo tako.« 

Na podlagi te in podobnih izjav sem zaključila, da je bila zanj bolj kot epidemiološke razmere 

obremenilna sama prenova ter da je v zadnjem letu ravno ta v njegovem življenju pustila večji 

pečat. Za prebivalce zavetišča je namreč pomenila življenje v provizoričnih razmerah:  

(RV3–B) In pole po tistem pač, kaj jaz vem, iz tle smo se premaknili na drugo stran, ker so začeli tle delat 

in so nam naštimali nekaj provizoričnega, nek faking hodnik, z neko kurčevo streho, ki sploh ni bila 

streha in ne vem, tle je ratalo že malo bolj utesnjeno in tle si bil direkt na ulici in folk je hodil mimo«, 

poleg česar so se morali po Juretovih besedah soočati še z nekorektnim odnosom delavcev:  

(RV3–B) »Tle je bila pizdarija, delajo kot da ni ljudi tle. Ne, delavci sploh niso vedeli, da smo mi noter. 

Oni so mislili lotit delat in pole so videli, da so prišli noter, da smo mi noter, da pač nekdo tle živi in pole 

začeli malo drugače študirat in ne. Pole so se začeli komaj pogovarjat. Je bilo ful tako nekako naštimano 

cel čas, ku da bi nas radi sprovocirali. Pač tudi take neke podle, tam kjer bi mogel bit stvari spravljene, 

so pač zvrtali neko luknjo in cel prah od tam in neka voda, pač, je ratalo en kup blata in praha po vseh 

naših stvareh. Razumeš, bi lahko nam povedali, bi lahko umaknili, bi lahko mi pokrili oziroma bi lahko 

oni dali neko pofukano cerado čez in bi bilo to rešeno v 5 minutah. Pač zakaj na tak način grd, ne in vidiš 

da so pač stvari, da so obleke, da so slike, da je vse živo ,osebni predmeti ljudi in pole pač en čentim 

praha prek celo.« 

Vsaka od bivalnih kapacitet ima torej svoje prednosti in slabosti. Poleg vprašanja nastanitve 

pa je obdobje epidemije na plan prineslo še druge z brezdomstvom povezane problematike, ki 
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so očem morda bolj skrite, a ravno tako pomembno prizadevajo vsakodnevno življenje oseb, 

ki ga izkušajo:  

(RV3–OJP) »Mene pa lulat [smeh]. [Lahko greš, lahko [smeh].]«, 

se je glasil odsek iz intervjuja z Anjo, popolnoma vsakdanji insert v pogovoru med dvema 

osebama, ki pa mu je sledilo njeno vprašanje: »Ja samo kam? Ne moreš, ne moreš več v 

občino.« Če je za mnoge od nas zapiranje knjižnic, parkov in nakupovalnih centrov 

predstavljalo zgolj upad možnosti za razvedrilo, za brezdomne pomeni odsotnost prostorov, 

kamor se ti lahko umaknejo. To so namreč območja, kjer preživijo velik del svojega časa, 

hkrati pa tudi središča zadovoljevanja potreb, ki jih ostali lahko potešimo v zavetju lastnega 

doma, pisarne ipd. (Perri idr., 2020). Vodja dnevnega centra je praznino, ki jo je pustilo 

zapiranje, opisala takole:  

(RV3–OJP) »Veš kaj se jim je spremenilo, da nimajo več toliko enih...tega, kamor se lahko naslonijo, se 

pravi nimajo dnevnega centra, ma nimajo tudi drugih reči, nimajo knjižnice, nimajo za it v kakšen bar 

napolnit telefon ali pa na eno kavo ali pa gledat samo, kako ljudje tam nekaj počnejo, ne. To jim sigurno 

manjka.« 

Da je zapiranje javnih prostorov, kot so na primer javne sanitarije, velik  problem so 

prepoznavale predvsem nevladne organizacije v prestolnici, kjer je populacija brezdomnih 

tudi največja. Ob tem je v ospredje stopalo predvsem vprašanje, na kakšen način naj 

brezdomne osebe poskrbijo za svojo higieno, če nimajo na voljo niti tekoče vode in mila 

(Rožman, 2020). Nekatera večja mesta širom sveta so sicer prepoznala praznino v 

zagotavljanju dostopa do tovrstnih virov, na kar so se odzvala z vzpostavitvijo mobilnih 

sanitarij, higienskih postaj ter razdeljevanjem sanitetnega materiala (Nichols in Mays, 2021). 

V Novi Gorici, kjer je število brezdomnih neprimerljivo manjša kot v več milijonskih mestih, 

je zagotavljanje tovrstnih storitev, seveda nekoliko lažje. Kot sem omenila že prej, so bili v 

dnevnem centru še vedno na voljo tuši, ki so jih zaradi izrednih razmer v zavetišču uporabljali 

tudi tamkajšnji prebivalci:  

(RV4–SDO) »Mi ponujamo v našem programu tudi tuše, ki jih pa tu nimamo. Tako da smo v dnevnem 

centru za odvisnike, za preprečevanje odvisnosti, sem se dogovorila, da lahko pod vodstvom enega 

zaposlenega gremo tja zvečer, imamo ključe, odklenemo, se stuširajo, poskrbijo pač za svojo higieno. 

Potem morajo za sabo vse oprat, razkužit. Potem zaklenemo in jaz moram vodit evidenco, kdaj je bil, kdo 

je bil in kdo je pospravil,...« 

K temu pripomore tudi dejstvo, da je velik del populacije v stiku z vsaj eno od organizacij, ki 

jim lahko, kot je razvidno iz Anjine izjave, zagotovi vsaj osnovne higienske pripomočke.  

Nabava le-teh na lastno pest namreč za osebe, ki nimajo stalnega dohodka oziroma prejemajo 

socialni podporo, pomeni veliko finančno obremenitev. Za primerjavo vzemimo Jakobovo 

situacijo:  

(RV3–IPU) »Jaz sem enkrat kupil paket mask na Petrolu v Rožni dolini, za 50 mask, sem dal 50€, to se mi 

zdi nelogično.«   

 

Zadnja od tem, ki sem se jo odločila umestiti v poglavje o spremembah vsakdanjega življenja, 

je vprašanje rabe substanc v obdobju trajanja epidemije. Raba psihoaktivnih snovi je med 

brezdomsko populacijo namreč zelo pogost pojav. Po navedbah tujih raziskav (Razpotnik in 

Dekleve, 2009), naj bi se z zasvojenostjo spopadalo kar 70 % oseb z izkušnjo brezdomstva. In 
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kljub temu, da se na prvi pogled morda ne zdi, da ima dotična problematika veliko skupnega s 

potekom vsakdana brezdomnih oseb, sama menim, da je za aktivne uživalce, oziroma vsaj za 

tiste, ki alkohol in nedovoljene droge uživajo redno/vsak dan –  po podatkih za slovenski 

prostor iz leta 2007 (Dekleva in Razpotnik, 2007a, str. 60)  naj bi bilo med brezdomnimi  v 

Ljubljani takih okoli 21 % za alkohol ter 22 % za prepovedane droge – dostopanje do izbrane 

substance pomemben del vsakodnevne rutine, ki je zaradi epidemije lahko motena.  Zanimala 

so me torej opažanja mojih sogovornikov o morebitnih spremembah v vzorcih uživanja 

oziroma dostopnosti substanc. Nekateri tuji članki so namreč predpostavljali različne 

scenarije, ki bi se na tem področju spričo izrednih razmer lahko odvili. En med njimi je bila 

na primer bojazen, da bi dodatni stres, povzročen spričo zapiranja organizacij in programov 

zmanjševanja škode, med brezdomnimi osebami, ki se hkrati soočajo tudi s težavami z 

odvisnostjo, lahko sprožil uživanje večje količine drog in alkohola, kar bi lahko vodilo do 

povečanega tveganja za nastanek tveganih bolezenskih stanj ter smrti (Noyes idr., 2021; 

Volkow, 2020). Opažanja o udejanjanju omenjene problematike v Novi Gorici so sicer 

različna. Četudi ni znala opredeliti, ali je to odraz trenutnih razmer ali dolžine uporabe, je 

vodja zavetišča pri  vseh uporabnikih opazila povečano zlorabo drog in alkohola, k čemur je 

vodja dnevnega centra dodala, da sama tako drastičnega porasta ni opazila, so se pa v tem 

obdobju vseeno pojavljale epizode povečane uporabe amfetaminov:  

(RV3–S) »[...] mislim, so bila obdobja, ko je bilo kar preveč pestro zaradi teh amfetaminov. In pole tudi 

nekaj takih neugodnih izidov sigurno, no. Zdaj pa ali je bilo to mogoče, ne vem koliko je bilo to povezano 

s korono, veš, težko rečem, je pa sigurno v temu obdobju, ja.« 

Sprememb pa navkljub lastnim pričakovanjem in za razliko od njiju ni zaznal vodja terenske 

ekipe:  

(RV3–S) »Mi smo zelo pričakovali na začetku epidemije, da se bodo spreminjali trendi in kar se tiče 

substanc samih in načina uporabe, ampak ti morem rečt, da bistvenih razlik do sedaj nismo ugotovili. Jaz 

ti težko rečem , mislim lahko tudi vodja zavetišča drugače opaža, ona je tam v nočnem delu z njimi, ima 

taka opažanja, kar je popolnoma legitimno in zelo verjetno. Jaz bi težko rekel, na podlagi kakšnega 

meseca, da bi bilo to...ne morem rečt, res, da opažam kakšne spremembe.« 

Avtorji novonastalih člankov kot škodljive posledice epidemije nadalje izpostavljajo tudi 

povečano tveganje za infekcije, pojav abstinenčnih kriz ter drugih z odvisnostmi povezanih 

zapletov, kot je na primer predoziranje, še posebej pri uporabi opioidov (Perri idr., 2020). 

Nevarnost slednjega naj bi izvirala predvsem iz izgube tolerance za drogo zaradi neredne 

uporabe. Ta je najpogosteje posledica motene dobave zalog izbrane substance zaradi 

zmanjšanega obsega medosebnih stikov (Perri idr., 2020, Noyes idr., 2021). Tovrstnega 

tveganja se zaveda tudi vodja dnevnega centra:  

(RV3–S) »In itak ja, bolj so sami, bolj so potem bili ljudje prepuščeni  temu, da sami urejajo ta svoj, da 

ni nobenega tam, ki bi malo prepoznal te slabe, res neke še slabše posledice in tako in malo jih ozavestil, 

dal ven. Tega res niso imeli, ne, to pa sigurno.« 

Poudariti je sicer potrebno, da je v Novi Gorici ves čas kljub omejitvam delovala terenska 

ekipa, ki je uporabnikom zagotavljala sterilni pribor ter psihološko podporo. S tem je prevzela 

pomembno vlogo blažilca dejavnikov tveganja, ki jih za osebe s težavami odvisnosti na 

primer pomenita  zapiranje institucij ter prepuščenost samim sebi pri uživanju (Heimer idr., 

2020). 



 

75 
 

Iz podatkov, ki sem jih zbrala, sicer tudi ni zaznati, da bi bila nabava prepovedanih substanc 

na lokalnem območju pretirano okrnjena. Jure, sam sicer uporabnik substitucijske terapije, je 

povedal, da dostop po njegovem mnenju ostaja enak, vendar dodal, da je to  

(RV3–S) »odvisno od droge, odvisno kdaj, odvisno s kje, kaj, koga, no, tako bom rekel. Če bi mogla stvar 

priti od nekje malo bolj daleč, če so zaprte občinske meje in spet odvisno kdo to, koliko je draga stvar in 

kdo se s tem ubada, ne.«  

Vodja terenske ekipe je ob tem dodal, da se je v začetnem obdobju epidemije med 

zaposlenimi pojavila skrb, da si bodo, ob morebitni moteni dobavi substanc, uporabniki le–te 

začeli izdelovati sami, s čimer bi svoje zdravje še dodatno ogrozili. Kot primer je navedel črni 

scenarij rabe droge, imenovane Krokodil, ki se je pred nekaj leti razširila iz vzhoda. 

Pričakovanja se kasneje sicer niso uresničila, iz česar lahko sklepam, da trg s substancami v 

Novi Gorici očitno ostaja dovolj odprt, da zadosti potrebam večine svojih uporabnikov. 

Odgovor na 3. raziskovalno vprašanje 

Znotraj tega raziskovalnega vprašaja sem analizirala spremembe, ki so jih moji intervjuvanci 

zaznali pri poteku njihovega vsakdanjega življenja oziroma življenja brezdomnih na območju 

Nove Gorice. Tako sem analizirala spremembe, ki jih je epidemija koronavirusa povzročila  

na področju osnovnih potreb, kot sta bivanje in prehranjevanje, preučila sem stališča 

intervjuvancev ob omejevanju delovanja organizacij, ki so jim nudile pomoč pri 

zadovoljevanju drugih vsakodnevnih potreb ter skušala prikazati nekatere posledice zapiranja 

javnih površin, katere predstavljajo območja, kjer brezdomni preživijo večino svojega časa. 

Nazadnje pa sem vključila tudi vidik substanc, ob predpostavki, da osebam, ki se soočajo z 

odvisnostmi, dostop do izbrane substance predstavlja pomemben del življenjske rutine.  

Epidemija koronavirusa je zagotovo pustila določene posledice na področju vsakdana 

brezdomnih, moč njihovega dosega pa je potekala od uvajanja vsakodnevnega čiščenja in 

razkuževanja v zavetišču, pa vse do spremenjenih trendov migracij brezdomnih po različnih 

točkah v Novi Gorici. 

Iz zbranih podatkov sem zaključila, da so se ene kompleksnejših spremembe dogajale ravno 

na področju bivanja oziroma nastanitev brezdomnih oseb. V obdobju od marca 2020, ko je 

bila razglašena epidemija, do aprila 2021, ko sem sama opravljala intervjuje, se je v Novi 

Gorici namreč prepletalo več dejavnikov, ki so vplivali na trende bivanja. Prvič, zavetišče, kot 

edina formalna oblika bivanja za brezdomne osebe (neupoštevajoč nastanitve kot so npr. 

varne hiše, samski domovi in podobno), je bilo v procesu prenove in kot tako svojim 

uporabnikom ni moglo ponuditi optimalnih pogojev bivanja, ki bi bili v času zaprtja države še 

toliko bolj zaželeni. Poleg tega se je Mestna občina Nova Gorica v istem obdobju kot odziv na 

epidemiološke razmere odločila postaviti dva bivalna kontejnerja,  ki sta po mnenju vodje 

terenske ekipe predstavljala odločilen dejavnik za spremembo bivalnih trendov brezdomnih 

oseb. Kot celodnevna možnost bivanja brez strokovnega nadzora sta namreč predstavljala 

privlačno nastanitveno možnost tako za nekatere prebivalce zavetišča kot tudi osebe, ki so 

prej bivale na prostem, zaradi česar sta bila večino časa polno zasedena.  

Moja sogovornika, ki še vedno prebivata v enem od njih, sta imela sami o ustreznosti 

bivalnega okolja sicer deljeno mnenje. Medtem ko je Anja zavzela stališče, ki bi ga sama 
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opredelila kot pozitivno nevtralno, je bil Jakob mnenja, da bi bilo za dvig kakovosti bivanja 

potrebno kar nekaj popravkov, predvsem večji in bolje opremljen prostor. Zakaj sta njuna 

pogleda tako različna, ne morem z gotovostjo pojasniti, predpostavim pa lahko, da se vzrok 

morda skriva v tem, da Jakob v bivalniku preživi več časa ter tam zadovoljuje tudi več potreb, 

zaradi česar pomanjkljivosti bolj občuti.   

Seveda pa iz različnih razlogov niti bivalnika nista mogla pokriti potreb celotne brezdomske 

populacije, zato je določen del le-te tudi v obdobju epidemije ostal na prostem. Vodja 

terenske ekipe je povedal, da je predrugačenje vedenjskih vzorcev zaznal tudi pri njih. Po 

njegovih besedah je bilo opaziti generalno večjo razpršenost v smislu ustvarjanja zasebnih 

kotičkov, na primer po avtomobilih ali garažah ter hitro menjavanje bivalnih prostorov, ki je v 

preteklosti potekalo veliko bolj počasi: 

 (RV3–B) »V tem času enega leta se je zgodilo veliko sprememb, kar se tiče dinamike tega brezdomstva, 

več je teh placev, ko so se ljudje selili iz enega okolja v drugo okolje, z unega drugega okolja v  tretje 

okolje. Primer ti povem: pred časom, pred 10 leti je bil aktualen Ideal, in potem drug tak plac so bile une 

hale, ki so tam pri Obiju kjer je una polkrožna stavba. No tam notri je spalo ful ljudi takrat, tako 10 let 

nazaj, pa potem par let nazaj so se selili, so šli v uni vodni stolp, ki je tam zraven na parkirišču od Obija 

in je zdaj prav zaprt, potem od tam se je en del preselil čez cesto, kjer je Gostol. Ampak vse te zadeve so 

trajale, to je bilo počasi, to se je vse tako, medtem  ko zdaj se pa vse zelo hitro dogaja. Kar na enkrat se je 

ustvarilo tam pred Šentom, ko so postavili kontejnerje, normalno, so kar naenkrat prišli tam ljudje. Potem 

se je začelo kar na enkrat zbirat več ljudi gor na Idealu, kot se jih je do takrat zbiralo. Potem kar na 

enkrat, ko rečem kar na enkrat, govorim v roku meseca ali pa dveh, to je v roku desetih let zelo  kratka 

doba, se je tudi kar spet spraznilo na Idealu pa potem se je enkrat zdaj trenutno, no saj ni to nobena taka 

skrivnost, ampak se je vzpostavilo novo neformalno bivališče ali pa center, ki je recimo tam pri Metulju, 

tisto področje na Cankarjevi.« 

Ta kompleksen preplet dogajanja na področju bivanja brezdomnih sicer ni izreden ali 

nenavaden primer, saj se kot ugotavljajo nekateri avtorji (Noyes idr., 2021; Wasilewska–

Ostrowska, 2020), podobni premiki dogajajo tudi drugod. Brezdomne osebe zaradi različnih 

razlogov, kot so krčenje kapacitet, osebna želja po izogibanju gneči ali tveganju za okužbo ter 

zavračanje testiranja, zapuščajo formalne oblike nastanitev in si raje ustvarjajo neformalna 

taborišča na obrobju mest (ibid.). Zakaj je v Novi Gorici prišlo do pospešenega menjavanja 

lokacij tovrstnih zbirnih mest, ne morem vedeti zagotovo, ravno tako niso odgovora na to 

vprašanje poznali zaposleni.  Ena od možnih razlag je, da je k temu pripomogla majhnost 

kraja ter omejenost prostorov, kjer se taki squati lahko formirajo, kar lahko pomeni, da so se 

brezdomne osebe, ko je njihovo število na eni lokaciji preveč naraslo, začele zaradi varnosti 

seliti drugam. Ravno tako je na podlagi velikega števila prijav, ki so bile podane zaradi 

združevanja brezdomnih oseb v parku, mogoče sklepati, da so bili uporabniki iz svojih 

neformalnih bivališč pregnani in so se bili tako primorani seliti z enega konca mesta na 

drugega. 

Obdobje epidemije je s seboj ravno tako prineslo predrugačenje delovanja zavetišča in 

dnevnega centra – organizacij, ki v Novi Gorici pokrivata največ potreb brezdomnih oseb – 

zaradi česar sem slednje označila kot drug večji poseg v vsakdan brezdomcev. Spremembe v 

zavetišču so bile sicer vezane predvsem na spremenjen režim čiščenja in vzdrževanja 

varnostnih ukrepov v prostorih, medtem ko vsebinski in storitveni del zaradi epidemije ni 

utrpel krčenja, seveda pod pogoji, ki jih je dopuščala prenova, za katero je iz Juretovih besed 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wasilewska-Ostrowska%2C+Katarzyna+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Wasilewska-Ostrowska%2C+Katarzyna+M
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mogoče sklepati, da je življenje prebivalcev veliko bolj zaznamovala kot sama epidemija. 

Glede na ponudbo storitev in večjo pretočnost organizacije sem predvidela, da je imelo za 

vsakodnevno življenje brezdomnih oseb večji vpliv krčenje delovanja dnevnega centra, ki v 

normalnih razmerah tistim, ki sicer živijo v drugačnih oblikah namestitve (v sobah, pri 

znancih, na prostem ipd.) nudi kuhinjo, pralnico, dostop do računalnikov ter na splošno 

možnost preživljanja časa na drugačen, bolj kreativen način oziroma nekoliko drugače kot 

zgolj na klopci v parku. Kljub temu, da so bile storitve za zagotavljanje higiene (pranje, 

tuširanje) še vedno na voljo,  občina pa je v prvem valu poskrbela za nadomestilo za izpad 

prehrane in dostopa do sanitarij, za nekatere te rešitve še vedno niso predstavljale optimalnih 

možnosti, ki bi nadomestile ustaljeno delovanje centra. S takimi težavami se je soočal na 

primer Jakob. Ta je občasno še vedno imel težave pri zagotavljanju  prehrane in je bil po 

njegovih besedah prepuščen celo prosjačenju in kraji. Po drugi strani se zdi, da tako Anja kot 

Jure v povezavi  s tem nista doživljala večjih zapletov in se celo nista imela potrebe vedno 

posluževati organiziranih oblik dostopa do obrokov, saj sta za te lahko poskrbela tudi sama.  

Razlogov, zakaj so se intervjuvane brezdomne osebe v dotični situacij različno znašle, je moč 

najti več: sama bi kot odločilnega izpostavila to, kako se nekdo znajde s sredstvi, ki so mu/ji 

bile na voljo.  Moji intervjuji so bili sicer premalo osredotočeni na posamezno področje, da bi 

podrobneje poznala zgodovino brezdomstva vsakega od uporabnikov, s katerimi sem se 

pogovarjala, vendar  sem v svoji analizi že predhodno izpostavila predvidevanje, da je Jakob 

svoje življenje verjetno bolj naslanjal na storitve, ki mu jih je ponujal dnevni center in manj 

navzven. Iz odsekov intervjuja z njim je bilo namreč pogosteje kot pri ostalih dveh  moč 

zaznati negativen doživljajski ton v povezavi s spremembami, ki jih je epidemija koronavirusa 

prinesla v njegovo življenje, medtem ko je Anja te zaznavala bistveno manj intenzivno, kar je 

strnila takole:  

(DR–DS) »Ne vem, zdaj za nas se dosti ni spremenilo, ker smo na cesti. Še vedno si nekako sam pomagaš, 

ne. Če ni kavice tukaj, greš tja. Če ni za jest tam, greš, si priskrbiš, si sposodiš denar, greš v trgovino, 

karkoli, če že ni tam. Tako da ni nekih takih...« 

Sklepati je mogoče, da se razlog za boljšo prilagojenost situaciji morda skriva v njeni izkušnji 

bivanja na prostem, zaradi česar se je tudi ob omejevanju dostopa do storitev veliko laže 

znašla in sprejela druge vire zadovoljevanja potreb, ki nujno vezani na organizacijo samo.  

Potrditev za svojo domnevo sem našla tudi v besedah vodje terenske ekipe, ki je na vprašanje, 

ali pri svojih uporabnikih čuti težo danih razmer, odgovoril takole:  

(DR–DS) »[...] brezdomni, se mi zdi, da so že itak v takih negotovih potekih in v takih nepredvidljivih 

situacijah, da je zanje tako stanje kot je zdaj, govorim po mojem, je za njih manj stresna situacija...ma ne 

manj stresna, to sem se narobe izrazil. Je za njih to bolj normalno, ker itak oni muvajo malo tja, malo 

sem in so že tako v takih zelo neurejenih razmerah in pogojih, tako da to za njih ni tako čudno, kakor je 

za nas čudno, ne.« 

Temu, da sta Anja in Jure o celotni situaciji poročala manj negativno, bi lahko dodatno 

botrovalo tudi dejstvo, da je imela prva ob sebi partnerja, s katerim sta si lahko vzajemno 

pomagala, medtem ko je Jure v primerjavi z Jakobom bival v organizirani obliki namestitve, 

kjer so imeli na voljo tako kuhinjo, čeprav improvizirano, kot tudi dostavo obrokov. 

O spremembah, kot sta na primer doživljanje uporabnikov ob krčenju javnih prostorov in 

zapiranju javnih objektov ter dostopnosti do substanc, sem v primerjavi z zgoraj opisanima 
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področjema pridobila neprimerljivo manj informacij, zato tudi ne morem postaviti trdnejših 

zaključkov. Lahko trdim le, da je epidemija še jasneje izpostavila problematiko pomanjkanja 

programov celodnevne oskrbe, saj so  nekatere brezdomne osebe dneve kljub prepovedi 

združevanja še vedno preživljale v parku, ker druge možnosti niso imele. Zaposleni so poleg 

tega pri svojih uporabnikih zaznali praznino spričo zapiranja prostorov, kamor so se imeli 

navado umaknili v primeru neugodnih vremenskih razmer ali za zgolj zato, da so si nekoliko 

zapolnili čas.  

Velikih odstopanj ravno tako nisem našla na področju dostopa do substanc oziroma njihove 

uporabe. Nekateri zaposleni so sicer opazili nekoliko povečano tendenco uporabe 

prepovedanih drog in alkohola, niso se pa uresničili njihovi strahovi o tem, da bi zaradi 

pomanjkljive dobave prišlo do domače izdelave droge, kar bi lahko imelo usodne posledice za 

uporabnike.  

Zaključim lahko, da je bila analiza podatkov, s pomočjo katerih sem skušala odgovoriti na 

tretje raziskovalno vprašanje, težavnejša in bolj kompleksna kot pri prejšnjih dveh 

raziskovalnih vprašanjih. Temu je botrovalo več dejavnikov. Prvič, vsebina združuje veliko 

vidikov, za katere sem presodila, da sestavljajo vsakodnevno življenje brezdomnih oseb, 

četudi so si med seboj različni in na prvi pogled težko povezljivi, zaradi česar so tudi 

povezave med njimi na trenutne nekoliko robate,  ravno tako pa je analiza zelo obsežna. 

Drugič,  veliko bolj kot pri preteklih raziskovalnih vprašanjih sem občutila težavo najti 

ustrezno teoretično podlago. Prvo raziskovalno vprašanje se ukvarja z vidikom zdravja, zato 

mi informacij tam ni primanjkovalo, pri drugem pa sem le-te lahko črpala tudi iz splošnejših 

virov. Literatura, ki bi pokrivala vidike, ki sem jih sama vključila pod vsakdan brezdomnih, 

pa je kljub pričakovanjem izredno površinska, ponavljajoča se, ravno tako pa je večina 

raziskav vezana na populacijo brezdomnih v večmilijonskih mestih. 

Med analizo sem ugotovila, da sem v kode, s pomočjo katerih sem odgovarjala na to 

raziskovalno vprašanje, vključila veliko več odsekov iz intervjujev z zaposlenimi. To se je 

čutilo tudi v predstavitvi rezultatov in samem odgovarjanju, saj sem dobila občutek, da sem 

na tem mestu izvedela manj o svojih sogovorcih (uporabnikih) ter nekoliko več na splošno o 

populaciji brezdomnih v Novi Gorici.  

4RV: Odziv pristojnih organizacij in služb 

Brezdomna populacija je bila od nekdaj del urbanega življenja. Epidemija je razkorak med 

njimi ter vsemi ostalimi le še bolj poudarila ter razgalila njihovo ranljivost ter težave, s 

katerimi se morajo vsakodnevno soočati (Feng Tan in Wei Chua, 2020). Ena pomembnejših 

problematik, ki je bolj kot kadarkoli prej stopila v ospredje, je tako na primer postalo 

vprašanje namestitev in bivanja brezdomnih oseb. Hana Košan (2020) je v enem svojih 

člankov povzela besede posebne poročevalke Združenih Narodov o pravici do ustreznega 

bivališča, Leilani Farha, ki pravi, da je stanovanje postalo eno prvih sredstev za zaščito pred 

koronavirusom ter da dom še nikoli ni predstavljal tako jasne ločnice med življenjem in 

smrtjo. Slednja poudarja tudi, da je nujno  brezdomnim osebam, ki so znotraj epidemiološke 

situacije še posebej ranljive, zagotoviti zaščito ob hkratni občutljivosti za edinstvene izzive, s 

katerimi se ti soočajo ter potrebe, ki jih generira njihov položaj, ne le v času koronavirusa, 
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temveč tudi sicer (ibid.). Odziv pristojnih institucij je bil v tem kontekstu pravica in obveza do 

brezdomnih, ki bi posledice epidemije brez zunanje pomoči občutili še veliko resneje. Ob tem 

je potrebno poudariti, da so se tudi zaposleni, tako kot vsi ostali, spričo nastale situacije 

soočali z lastnimi stiskami, negotovostmi in novimi izzivi. Namen pričujočega poglavja je 

tako predstaviti potek snovanja in realizacije ukrepov za brezdomne v Novi Gorici med 

epidemijo, ustvariti pregled sprememb in novih nalog, ki so jih morale organizacije uvesti v 

svoje delovanje ter predstaviti obremenitve, s katerimi so se pri tem soočale. 

V smislu zaščite brezdomnih pred virusom COVID-19 do sedaj ni bilo pristopa, ki bi deloval 

po načinu »ena rešitev za vse težave« (Nichols in Mays, 2021), temveč je načrtovanje 

zahtevalo veliko več premisleka, predvsem z vidika kompleksnosti same populacije in njenih 

potreb. Kot zelo dober primer postopanja bi na tem mestu izpostavila ravno ameriški prostor, 

kjer so k zadevi pristopili kolektivno. Z namenom ustvarjanja rešitev, ki bi bile kar se da 

efektivne, se je med seboj povezalo petnajst  največjih ameriških mest ter tako ustvarilo zvezo 

BCHC (Big Cities Health Coalition). Predstavniki le-te so strategije oblikovali na podlagi treh 

razgovorov s posebej izbrano skupino delavcev iz zdravstvenih resorjev (»selected group of 

health department staff«, Nichols in Mays, 2021, str. 57.), dodatne informacije pa  zbirali z 

analizo obširne e–mail korespondence z 12 mesti, preko javno dostopnih dokumentov ter 

spletnih virov. Mesta, ki so sodelovala v korespondenci, so bila izbrana zaradi svoje 

geografske raznoličnosti in že pripravljenih, javno dostopnih poročil o odzivih na epidemijo 

COVID-19 (Nichols in Mays, 2021). Podobnih sodelovalnih praks so se pri načrtovanju 

odzivov poslužili tudi zaposleni v Novi Gorici.  

V nadaljevanju tako predstavljam potek začetne organizacije, preko katere naj bi zaposleni 

prišli do odgovora, kaj storiti z brezdomnimi v času epidemije. Prvi, ki so sprožili iniciativo 

za ukrepanje, so bili predstavniki Mestne občine ter Civilne zaščite. Vodja Oddelka za 

družbene dejavnosti na MONG je kot glavni katalizator hitrega ukrepanja navedla predvsem 

velike pritiske, ki so se na obe službi vršili s strani javnosti:  

(RV4–O) »Nisem pa še omenila prej glede področja brezdomstva, v prvem valu je bila to tudi ena 

posebnih nalog, ker seveda, takrat ko je bilo vse zaprto, nikjer ni bilo nobenega, tile so se pa zadrževali 

predvsem tule v parku, kjer se tudi sicer zadržujejo, so hodili v trgovino, tako da smo prejeli veliko klicev, 

da to ne more biti tako in da moramo uredit in smo se takoj povezali seveda s Šentom, s policijo.« 

Njene besede je potrdila tudi vodja dnevnega centra: 

 (RV4–O) »Zato ker se je vse zaprlo in pole hkrati ta prepoved javnega zbiranja in zadrževanja in to, 

tako da to je bilo malo nerodno, zato je celo občina prepoznala in ugotovila, da nekaj žiher ponudi, da ne 

bo tako absurdno vse skupaj, ker ne moreš preganjat ljudi, če nimajo kam it, ne. Tako da pole so pač 

takrat sklicali več sestankov, je bil vodja terenske ekipe ali jaz, zdaj če je bil on, ko me ni bilo, pole smo 

bili kdaj skupaj, no tako, so imeli razno razne ideje in na koncu so se odločili za ta dva kontejnerja.« 

Tako se je torej začelo načrtovanje ukrepov, ki se je snovalo na več interdisciplinarnih 

sestankih. Vodja terenske ekipe je bil med intervjujem sicer nekoliko kritičen in je povedal, 

da po njegovem mnenju začetni načrti o ukrepanju niso šli v pravo smer in da rešitve niso bile 

dovolj dovzetne za potrebe ne le brezdomske populacije, temveč do človeka na splošno:  

(RV4–O) »Pogovarjali so se, kako bi te brezdomne uporabnike drog nekam umaknili, da ne bi bili tam v 

centru, da bi bil mir, predvsem za občino. Pogovori so šli v začetku v to smer, potem ko sva pa jst in 

sodelavka – se mi je takrat zdelo res ful uporabno, da sva bila zraven –  začela malo povedat, da midva 
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ne vidiva nobene resne možnosti, da bi tile ljudje prvič bivali skupaj, ker že mož in žena se v nekem 

skupnem obdobju skregata pa gresta, ne vem, moreta imeti svoj prostor, kaj pa šele tile ljudje, ki nimajo 

zelo skupnih stari, razen tega, da so v neki stiski. Ampak ta skupna stiska ni razlog, da bi jih brez karkoli 

jih vprašat, grupirali skupaj. Tako, da smo rekli, da ta možnost, da bi se eno hišo rezerviralo in jih tja 

nastanilo 20, 30 ljudi, odpade. Pole smo gledali pa druge možnosti, ki so.« 

K temu, da prvotni predlogi niso šli v smeri, ki bi jo socialno-varstveni delavci prepoznali kot 

ustrezno, je morda prispevalo tudi dejstvo, da so se nekateri udeleženci sestanka s populacijo 

brezdomnih od blizu srečali prvič in zato njene kompleksnosti na prvo žogo niso znali 

upoštevati. Da si  je skupino brezdomnih predstavljal  kot veliko bolj homogeno, je povedal 

tudi načelnik Civilne zaščite, ki je prve korake reševanja dotičnega vprašanja komentiral 

takole:  

(RV4–O) »Jaz ko sem vstopil v to zgodbo, kot vodja te zadeve, sem mislil, da so to brezdomci ena skupina 

ljudi, ki je pač tam, se klati po Gorici. Ampak, ko smo jih začeli spoznavat tam v prvem valu, ko so nam 

tudi socialni delavci predstavili samo situacijo, vidiš, da je to neka kompleksnejša zadeva, kjer gre za več 

različnih skupin ljudi, ki imajo vsak svoje potrebe, ki so se znašli tako rekoč v brezdomstvu oziroma so na 

koncu te družbene verige, ne. V prvem valu je bilo tako, ko so bile zaprte še gostilne, trgovine in vse te 

zadeve, smo se povezali s Šentom, da so nas prvič vpeljali v to, da smo prvič sploh videli, kaj sploh v 

mestu Nova Gorica imamo. Mi smo videli samo tiste, ki so bili v središču mesta, ki so popivali, ampak v  

bistvu je to le delček te zgodbe, le delček brezdomstva. Potem smo se malo poglobili v zadevo in ugotovili, 

da gre tukaj za več vrst različnih skupin teh ljudi, ki so pristali v takšni obliki brezdomstva  oziroma na 

koncu družbene verige. Jaz kar sem videl, imamo tukaj v Novi Gorici od skupine, ki so narkomani, od 

skupine, ki so alkoholiki, od skupine oziroma posameznikov, ki so samotarji, ki so zaradi svojih različnih 

bolezni izobčeni, oziroma se sami držijo zase, jih niti javno v bistvu ne vidi, živijo skrito življenje v Gorici, 

pa do oseb, ki imajo težave z duševnim zdravjem, take, ki si predstavljajo življenje na nek drug način, spet 

živijo po svoje, živijo v avtih. So različne skupine, ki, vsaka z različnimi problemi, različnimi potrebami.« 

Na podlagi analize pogovorov z različnimi udeleženci sestankov, sem sicer sklenila, da so bile 

to najverjetneje le začetne težave, saj so ti v nadaljevanju našli skupni jezik ter v dogovoru 

sprejeli rešitev, ki so jo na koncu soglasno potrdili:  

(RV4–O, TER.D) »Civilna zaščita je sama izpostavila, to je bil njihov predlog, možnost nekih dodatnih 

bivalnih kontejnerjev. To se nam je zdela dobra opcija, s tem, da bi bilo res treba razmislit, koliko teh 

kontejnerjev rabimo in kam jih razporedit, tukaj so nam potem malo prisluhnili.«  

Celoten proces ukrepanja se je izoblikoval v dveh do treh organizacijskih sestankih, kjer je 

sodelovalo več različnih deležnikov: poleg predstavnice Oddelka za družbene dejavnosti in 

Civilne zaščite še predstavniki policije, CSD–ja, inšpektorata in Dnevnega centra za 

uporabnike prepovedanih drog. Sledilo je še podrobnejše odločanje glede bivanja in vedenja v 

bivalnikih ter razdelitev vlog med zbrane udeležence, v prihodnjih dneh pa še iskanje 

ustreznega prostora za namestitev bivalnikov:  

(RV4–O, TER.D) »Malo smo pregledali teren in potem smo dobili, da mogoče za dva bi bilo dobro tudi 

pri dnevnem centru. Mi smo takrat še razmišljali, da bo teh kontejnerjev več, tako da smo gledali še druge 

lokacije, ampak na koncu sta bila dva in pri teh dveh je ostalo.« 

Tako vodja terenske ekipe kot tudi dnevnega centra sta izpostavila, da je bližina dnevnega 

centra prednost, vendar da si sami kaj več od funkcije svetovalca  niso pripisovali niti si tega 

niso želeli:  

(RV4–O, TER.D) »Mi ne bomo dajali nekih pravil, recimo v kontejnerjih se je prepovedano drogirat, ker 

vemo, da tole ni možno nadzorovat. Če pa mislijo policija in civilna zaščita, da je to bolj važno, da se 
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ljudje ne drogirajo, naj pa dobijo en način, da bodo to kontrolirali, mi smo rekli, da po našem to ni 

možno, ampak...tako, da tu smo dobili nek skupni imenovalec.«  

Iz povedanega lahko vidimo, da je bilo celotno načrtovanje preplet mnogih pogledov, 

nekaterih bolj praktično–izvajalskih, drugih pa bolj socialno–varstvenih, kar je na nekaterih 

mestih pripeljalo do nasprotujočih si mnenj. Sama to vidim kot prednost in ne slabost, saj so 

tako zasnovane rešitve velikokrat najbolj kompleksne in se v praksi bolje obnesejo, kot če bi 

bile načrtovane zgolj enostransko. 

Poleg tega so vsi intervjuvanci občasnim nestrinjanjem navkljub poudarjali dobro medsebojno 

sodelovanje in iskrenost:  

(DR–MDS, TER.D.) »Sej mi med sabo si ne prikrivamo stvari, govorim na nivoju služb, mi imamo dober 

sodelovalni odnos. Z občine nam povejo, kaj oni nudijo, mi pa njim povemo, kakšne so potrebe in tukaj 

ponavadi trčimo nekam potem v tisto vmesno obdobje ...tam koder trčimo, provamo dobit nek dogovor, 

nek sporazum. Ma to ni nikoli tisto, kar bi zadovoljevalo...jaz ti sedaj govorim kot predstavnik socialno–

varstvenega programa– to je naš problem, to je naša realnost. in tudi ko govorimo, prej ko sva govorila, 

ko sva se dotaknila te teme, na občini so lahko zadovoljni, ma mi nismo zadovoljni, ker to manjka in to 

vemo, da pušča neke posledice. Človek ne rabi samo hrane in postelje, rabi tudi to, ma rabijo tudi ta 

vidik, kdo se bo z njimi ukvarjal, ali bodo imeli nek varen prostor za živet, prav te reči. Tako da vse to 

paše v to teorijo kvalitetnega bivanja.« 

Dogovarjanje, kako rešiti problematiko umika brezdomnih, pa ni bila edina naloga s katero so 

se morali zaposleni spopasti. Prej omenjeni ameriški model ukrepanja je kot prednostne 

naloge, poleg urejanja nastanitev, pri čemer je pomembno vlogo predstavljalo sodelovanje  

ponudnikov prenočišč v lokalni skupnosti, predvidel še vzpostavitev oskrbnih točk, kjer so 

lahko brezdomne osebe dostopale do osnovnih življenjskih dobrin in higienskih pripomočkov, 

poudarek pa so ravno tako namenili vzpostavitvi integrirane komunikacije. Z izvajanjem 

tovrstnih akcij so skušali ublažiti večje izbruhe bolezni med brezdomsko populacijo ter 

izboljšati zdravje posameznikov, ki so že tako izpostavljeni visokemu tveganju za resnejši 

potek okužb (Nichols in Mays, 2021). 

Prilagoditev že obstoječe delovne rutine oziroma uvajanje novih nalog je po začetku 

epidemije, še posebej prvega vala,  čakalo tudi zaposlene v Novi Gorici. Z večjimi posegi v 

svoj običajen delovni dan se je tako na primer srečala ekipa terenskih delavcev. K 

spremembam v organizaciji delovnih nalog ni pripomogel le pojav novih  potreb uporabnikov, 

temveč tudi kadrovska stiska, ki jo je ekipa  doživela po odhodu sodelavca, ki se je umaknil 

zaradi varovanja osebnega zdravja. Vodja terenske ekipe je povedal, da sta morala s 

sodelavko delo zaradi tega prilagoditi, na koncu pa sta se odločila za osredotočanje na tri 

glavne naloge. Prva je bila razdeljevanje sterilnega pribor za injiciranje. Po njegovih besedah 

se je povpraševanje po sterilnih pripomočkih spričo zapiranja dnevnega centra povečalo. 

Uporabnike je pri dostopu ravno tako ovirala prepoved prehajanja občinskih meja ter ukinitev 

javnega prevoza, zato je bilo tovrstno postopanje terenske ekipe zanje nepogrešljivo. Terenski 

delavec je povedal, da sta se  

(RV4–OS) »s sodelavko osredotočila, da razdeljujeva  pribor v čim večjem dosegu, kar ljudje 

potrebujejo, tako res sva provala bit odzivna, se pravi ne prinest naslednji dan, ampak če se le da še isti 

dan, ne.«  
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Podoben pristop so ob pomoči terenskih ekip drugih nevladnih organizacij ubrali tudi 

zaposleni na društvu Kralji ulice (Ekipa z Rimske, 2020; Oven, 2020). Potreba po dostavi 

sterilnih in sanitetnih pripomočkov je namreč v razmerah, kjer je bilo vse več oseb odrezanih 

od virov za vzdrževanje minimalnih higienskih in varnostnih standardov, postala nujni del 

delovnih nalog zaposlenih, če so ti želeli zagotoviti varnost svojih uporabnikov. 

Druga od nalog, ki jih je nase prevzela terenska ekipa, je potekala v navezi z zdravstvenim 

domom v Novi Gorici. Predstavljala je dostavo substitucijske terapije upravičencem na 

območju cele severnoprimorske regije. Vodja terenske ekipe je povedal, da sta bili tako 

koordinacija kot samo delo zanju s sodelavko zelo izčrpavajoča, čemur je botroval predvsem 

zahteven logistični postopek:  

(RV4–IO, TER.D) »Je bilo ogromno nekih komunikacij in z lekarno, ki pripravlja tele doze in z 

ambulanto bolezni odvisnosti in to je bilo res ogromno, res ful ful velik projekt. Sodelavka je bila 

iztrošena, res ful je bilo za delat. In mi smo vozili enim 30 ljudem, smo vzeli te terapije, pa še tako je, to je 

kar odgovorna reč, mi smo mogli imeti za vsakega človeka eno tako odobritev, veš, ker če furaš metadon 

okrog in te ustavi policija pa ti pogleda avto, moreš imet nek dokument, ne moreš kar furat teh reči okoli. 

Pa da se ne kje založi, mi smo naložili 10 terapij noter v avto, pazi vsaka terapija je bila za 14 dni, se 

pravi smo imeli te robe ogromno, potem je bilo treba to vsakemu posebej prav dati, bognedaj, da se kje 

uštejemo, ker potem znajo bit ljudje, so zelo občutljivi, normalno, ne.« 

Obe zgoraj opisani dejavnosti sta zahtevali veliko časa in zbranosti, predvsem zaradi širokega 

področja, ki sta ga pokrivala zgolj dva delavca. Po besedah vodje terenske ekipe na območju 

severnoprimorske regije sicer v sklopu Centra za mentalno zdravje ter društva Ozara delujeta 

še dve terenski ekipi, ki občasno prihajata v stik z brezdomnimi, vendar se v nasprotju s 

prestolnico delavci v kontekstu omenjenih nalog tukaj med seboj niso pokrivali.  Poleg 

zahteve po izjemni natančnosti, ki bi bila z vpeljevanjem večjega števila oseb iz različnih 

organizacij lahko ogrožena, je k temu najverjetneje botrovalo tudi dejstvo, da je terenska 

ekipa Dnevnega centra bolj kot ostali dve usmerjena na populacijo brezdomnih, zato je bila za 

to delo najboljša možna izbira. 

Zadnja od nalog, ki sta se jo zaposlena odločila prevzeti na svoja ramena, je že večkrat 

omenjeno razdeljevanje obrokov hrane:  

(RV4–OS, TER.D.) »Smo se zmenili z mestno občino Nova Gorica, da vsem brezdomnim v Novi Gorici, 

samo v Novi Gorici, ne v  okoliških občinah, delimo kosila. Oni so imeli te pakete in mi smo jim potem 

ponudili roko, glede na to, da poznamo večino teh ljudi, ki so brezdomni, smo rekli, da lahko mi to 

delamo.« 

Kot je tudi iz izjave razvidno, je bila ta naloga omejena zgolj na lokalno populacijo, zaradi 

česar pa koordinacija ni bila nič manj zahtevna:  

(RV4–IO, TER.D.) »Na dan je to prišlo približno 25 ljudi, skupna številka, ki pa smo jo sešteli na koncu, 

je bila okoli 35 različnih ljudi, ma v povprečju 25 na dan pa vsi niso jedli vsak dan. In to je bilo 

spet...vsak dan so nam mogli vsi teli ljudje potrdit za naslednji dan ali bodo jedli kosilo ali ga ne bodo in 

potem smo mi vsak dan na novo pripravili ta seznam, tako da je bilo samo s  temi aktivnostmi, se pravi z 

razdeljevanjem pribora, razdeljevanjem substitucijske terapije in kosil, čez glavo dela.« 

Način praktičnega izvajanja dotične naloge sama ponovno vidim kot rezultat dobrega 

skupnega načrtovanja in sodelovanja med različnimi službami: idejni vodje projekta so bili 

Mestna občina oziroma Civilna zaščita ter zdravstveni dom, vendar bi bili ti brez pomoči 

terenske ekipe, ki uporabnike pozna, pri razdeljevanju hrane in ostalih artiklov najverjetneje 
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precej manj uspešni. Načelnik Civilne zaščite je za primer razdeljevanja obrokov namreč 

povedal, da je s strani uporabnikov na začetku čutil veliko nezaupanje, ki bi brez 

posredovanja terenske ekipe morda močno otežilo uresničitev projekta:  

(RV4–IO) »Nismo šli v direkten kontakt, ampak so v kontakt z njimi prihajali delavci Šenta. Mi smo v 

bistvu samo hrano dostavili, potem so pa oni dostavili naprej, ker tudi nismo čutili nekega zaupanja, vsaj 

na začetku. Saj potem se je izkazalo, da nam zaupajo, ampak začetek je bil tak, da...nekoga so morali 

poznat, da si prišel v kontakt z njimi, če ne nisi niti prišel.« 

Obseg opisanih storitev se je sicer v času spreminjal, predvsem upadal, saj je bil že v osnovi 

zastavljen kot zgolj premostitveni ukrep zadovoljevanja potreb v času najbolj striktnega 

zaprtja države. Obdobje epidemije pa je kljub temu zaposlene ob vsakem času postavljalo 

pred nove izzive, na katere so morali odgovarjati. Prvi val je sicer minil brez potrjenih okužb 

med brezdomsko populacijo, drugi pa ne, saj se je sum na obolelega uporabnika pojavil v 

zavetišču. Na tem mestu se je ponovno odzvala Civilna zaščita ter v najkrajšem času uredila 

testiranje za vse uporabnike:  

(RV4–OS, CIV.Z) »Tako da smo v drugem valu izpeljali to zadevo, da smo širjenje te zadeve znotraj 

skupine omejili tako, da smo se takoj dogovorili za testiranje, te ljudi pripravili, da so se šli testirat. Tako 

da smo v roku 2 tednov opravili 3x zaporedoma testiranje in odkrili tiste pozitivne, jih izločili in se pravi 

stvar gre zdaj naprej.« 

Načelnik je povedal, da so tudi uporabniki sami pri tem pokazali veliko stopnjo 

samoiniciativnosti, saj so se zavedali svojega ranljivega položaja. Rednih testiranj v 

prihodnosti sicer niso več izvajali, vendar so sklenili dogovor,  

(RV4–OS, CIV.Z) »da če bi se kdorkoli slabo počutil, obvestijo delavce Šenta in potem pristopimo z 

ukrepom, se pravi, na podlagi zdravstvene stroke, sodelujemo tudi z njimi, se v pogovoru odločimo, ali je 

potrebno testiranje ali ni, tako da čim prej omejimo zadevo, da se ne bi širila.«  

Poleg zadovoljevanja potreb po nastanitvi, hrani ter dostopu do higienskih in drugih 

pripomočkov, so se med brezdomno populacijo širom držav pojavljale vedno večje težnje po 

dostopu do sistema podpore. Mnoge države so se na to odzvale z vzpostavljanjem novih 

podpornih sistemov, kot so na primer »mental health counseling« (Nichols in Mays, 2021, str. 

59.) ali svetovanja za vzdrževanje mentalnega zdravja,  nove možnosti za zdravljenje 

odvisnosti ter celostne storitve za osebe, ki so ostale v izolaciji (Nichols in Mays, 2021). 

Mehanizmi podpore, usmerjenih na obdobje med in po epidemiji, so se načrtovali tudi v Novi 

Gorici. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti je med intervjujem namreč povedala, da med 

ljudmi zaznavajo vedno več stisk in strahov, predvsem finančne narave, ki se bodo v 

prihodnosti še povečevali. S tega naslova je bila podana iniciative za vzpostavitev 

psihosocialne podpore, načrtovane za čas med in po epidemiji. Kljub temu, da ta odziv ni bil v 

prvi vrsti namenjen le brezdomnim, temveč vsem ogroženim skupinam, sama tako ravnanje, 

poleg vseh ostalih ukrepov, označujem kot zelo nujno in pozitivno. 

Hkrati z nastopom epidemije pa se zaposleni niso spopadli zgolj z novimi nalogami, temveč 

tudi s prilagoditvami delovanja že obstoječih programov ter uvajanjem novih varnostnih 

protokolov.  

Vodja zavetišča je povedala, da se je njihovo delovanje v času epidemije močno spremenilo, 

vendar je k temu bolj pripomogla že omenjena prenova, zaradi katere so bili prostorsko 

omejeni, kot pa ukrepi sami: programa vsebinsko namreč niso spreminjali, z izjemo tistih 
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storitev, ki so bile zaradi gradnje bodisi ukinjene bodisi okrnjene. Tako so na primer ostali 

brez tušev in skupnega prostora, ravno tako pa so morali zaradi prostorske stiske zmanjšati 

število pogovorov in stikov, četudi je vodja menila, da so zaposleni ostali enako dostopni za 

svoje uporabnike, ko so jih ti potrebovali:  

(RV4–SDO) »Ja, čeprav jaz tako pravim, vsak  ki rabi, ve in vsak pride do mene. Zdaj pa itak, ker sem 

prebolela kovid, ne, ni več takih zadržkov. Smo pa res imeli razdaljo, ne. Tam, ne stopaj mi noter [pokaže 

razdaljo od vrat do stola], tlele. Bomo tako.«  

Uporabniki in zaposleni so prostore tudi redno razkuževali in prezračevali. Vodja je povedala, 

da so na začetku težili k vzdrževanju varnostne razdalje med uporabniki (npr. z omejevanjem 

števila oseb v kuhinji in kadilnici), vendar se ta ukrep na dolgi rok zaradi očitnih razlogov ni 

obnesel:  

(RV4–UPŠO) »Ma potem sem jih videla, kako so lezli skupaj, skozi so skupaj. Družina so, vsak dan so 

skupaj. Dnevni center je drugo, ker pride različna populacija. Ti so pa vsak večer skupaj, glede na to sem 

se potem vse pozanimala, so smatrani kot družina. Nismo potem več tako striktno. Na začetku smo bili 

zelo strogi, ne smete biti v kadilnici in tako. Smo pa res malo omejili te pogovore.«  

Več sprememb so morali v svojo delovno rutino uvesti v dnevnem centru. Tako ugotovitev je 

bilo tudi pričakovati, saj se ta po načinu delovanja razlikuje od zavetišča, predvsem v smislu 

frekvence uporabnikov, ki je večja in bolj raznolika, s čimer se povečuje tudi tveganje za 

prenos okužb. Po odloku države so bili tako od marca do maja 2020 zaprti. V poletnih 

mesecih, od maja do oktobra so ponovno delovali skoraj v enakem obsegu kot pred nastopom 

epidemije, četudi je vodja centra povedala, da je bilo vzdušje manj sproščeno, še posebej pa 

jih je zaznamovala odsotnost skupinskih aktivnosti v notranjih prostorih (npr. kuhanja), ki 

sicer predstavljajo pomemben del programa:  

(RV4–SDO, DC) »Ostali so pohodi, hišni svet na prostem in po potrebi, tudi za Ex tempore smo se še 

odločili, sicer je bilo potem slabo vreme in smo ga izvedli zelo okrnjeno pod nadstreški. Tako da ja, 

skupinske dejavnosti so bile definitivno okrnjene, deloma in prilagojeno so pa bile vseeno možne.« 

V sredini oktobra so ponovno prejeli navodila, da naj svoja vrata zaprejo, četudi je 

organizacija uradno še vedno delovala:  

(RV4–SDO, DC) »Uradno nismo bili zaprti, ma smo pa imeli navodilo, da delamo individualno in samo 

kadar je ocena, da je prav res nujno. In zdaj tako, ta ocena je itak res ful individualna, kdaj je nujno, tako 

da ...« 

Zdi se, da so bili zaposleni na tem mestu v veliki meri prepuščeni subjektivni presoji glede 

ravnanja, vendar je vodja dnevnega centra k temu dodala, da se organizacije med seboj 

razlikujejo glede na potrebo po specifičnosti navodil, kako delovati v času epidemije. Po 

njenem mnenju točnih določnic, ki bodo veljala za vse ni mogoče postaviti, saj se programi 

med seboj preveč razlikujejo, že njihova krovna organizacija Šent ima na primer tri različne 

dnevne centre:  

(DR–MDS, DC) »V detajlih morajo biti razlike, ne. In sploh so mogle bit v začetni fazi, ne. Ja v 

splošnem, neka splošna načela so sigurno veljala, ma v detajlih morajo bit, ker so najbolj smiselne 

razlike. In zdaj je tako malo nemogoče pričakovat, sicer smo dobili pole od NIJZ-ja, smo nekaj, ma so 

najprej nas vprašali, kako bi mi in pole smo pač vsi pošiljali, to je bilo prav za te, ki se ukvarjamo z 

zmanjševanji škode, no. In pole so nekaj sestavili, ne.«  
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Iz izjave lahko vidimo, da so bili uslužbenci udeleženi v sooblikovanje navodil, kar sama 

označujem kot izredno pozitivno. Protokoli so bili na ta način resnično zasnovala na podlagi 

izkušenj iz prakse in zato po mojem mnenju bolj uresničljivi.  

Na primeru dnevnega centra je njihovo udejanjanje potekalo predvsem preko nadzora in 

omejevanja vstopov ter rednega izvajanja higienskih ukrepov čiščenja, razkuževanja ter 

vzdrževanja fizične distance. Ravno tako so za uporabnike zaprli kuhinjo, v začetni fazi 

epidemije (od marca do maja) pa tudi omejili uporabo pralnice, četudi je bila ta še vedno na 

voljo. Druge storitve so, kot že rečeno v enem od prejšnjih poglavij, uporabnikom ostale na 

voljo. Kljub temu, da je center v osnovi namenjen uporabnikom prepovedanih drog, je po 

besedah vodje namreč velik del populacije tudi brezdomne, zato so ohranili uporabo tušev, 

ravno tako pa so uporabniki lahko dostopali do svoje pošte in oblačil, četudi se v prostorih 

niso smeli zadrževati dlje časa. Zaposleni so jim ostali na voljo tudi za pomoč pri urejanju 

uradnih zadev, saj je odlok o zapori države na tem področju povzročil nemalo vznemirjenja:  

(RV4–SDO, DC) »Pole smo imeli še tako paniko, če so imeli kakšne papirje za uredit, smo uredili, so 

nam dali tle lepo na okno, mi tle lepo z rokavičkami pogledamo, ne , tako res ful malo, telefonov nismo 

posojali, ne. Tako da smo potem klicali tudi kdaj namesto njih, pač v njihovem imenu.«  

Ob prebiranja članka #Ostanidoma in brezdomstvo (Košan, 2020), v katerem avtorica med 

drugim opisuje delovanje programov v obdobju epidemije, sem ugotovila, da so akcije, ki so 

jih izvajali tamkajšnji programi, precej podobne ravnanju zaposlenih v dnevnem centru v 

Novi Gorici. Iz tega lahko sklepam, da so bili odzivi stroke dokaj enotni, z rahlimi odstopanji 

so odgovarjali na univerzalne potrebe, ki so se spričo epidemije pojavljale med populacijo 

njihovih uporabnikov. 

Načrtovanje, usklajevanje ter izvajanje storitev pa je s seboj zagotovo prineslo tudi izzive in 

obremenitve, s katerimi so se morali zaposleni soočati skozi celotno obdobje epidemije. V 

intervjujih sta se o obremenilnih plateh tega obdobja najbolj razgovorili vodji dnevnega centra 

in terenske ekipe. Prva je povedala, da je bilo za zaposlene še posebej obremenilno začetno 

obdobje, ki sta ga pretežno sestavljali mešanica zmešnjave in koordinacije. Novi delovni 

vzorci niso zajemali le načrtovanja odzivov na potrebe uporabnikov, temveč je obilo 

pozornosti in energije zahtevalo tudi usklajevanje med kadrom samim. Kompleksnost 

situacije najbolje opišejo besede vodje terenske ekipe:  

(RV4–IO) »Zdaj govorim za naš program, mi ful delujemo skupaj s centrom [za socialno delo, o. p.], 

ampak mi smo imeli tudi med sabo ful stvari, ki smo jih mogli reševat urgentno, recimo mi smo tudi za 

sebe potrebovali ful več intervizij, supervizij, da smo pač sami za sebe ugotovili, kaj se sploh dogaja, kako 

moremo delat, vse tele....bila je neka panika tudi znotraj našega programa, mi smo zaprli vrata in potem 

smo se začeli pogovarjat čaki a zdaj ljudem ne bomo več nudili kuhinje, si ne bodo zdaj hodili ljudje sem 

kuhat? Ja ne, če bomo sledili vsem varnostnim ukrepom, to ni nobena varianta. Po drugi strani smo pa 

vedeli, da ljudje to rabijo, ampak...in potem je ratal tak osebnostni vakuum pri vseh nas, ker smo bili vsi v 

neki stiski, tako da smo imeli vroče debate že znotraj naših, nas je 6 zaposlenih, trije na terenu, trije v 

dnevnem centru, ma ne en proti drugemu, recimo program proti programu, ampak osebnostne zadeve, 

recimo ena sodelavka, ki ima otroke, je gledala drugače, potem ena javna delavka je bila že starejša in je 

imela možnost okužbe svojih staršev in tako naprej, je gledala drugače, jaz sem gledal drugače, vodja 

dnevnega centra je gledala drugače.  Že prav tele reči, tako da smo imeli že znotraj tega ogromno dela in 

smo se potem težko ukvarjali še s tem malo višjim nivojem, recimo kar se tiče povezovanja in tako. Tako 

da na koncu smo naredili eno srednjo reč, na terenu smo se usmeril potem na tiste reči, ki sem jih razložil 
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in v dnevnem centru so se usmerili v tiste, ki jih je razložila vodja, tako da smo si razdelili in tele zunanje 

smo vključevali, kolikor smo si pač upali, koliko se nam je zdelo pametno.« 

Kljub njegovim besedam, da jim je ob vsem skupaj zmanjkovalo energije za povezovanje z 

drugimi institucijami, sem sama mnenja, da je bilo timsko sodelovanje v Novi Gorici še 

vedno prisotno. Da je temu tako so pričali tudi sestanki delovne skupine, ki so jo poleg 

zaposlenih v  dnevnem centru sestavljali še predstavniki Civilne zaščite ter Mestne občine. Ti 

sicer niso bili organizirani formalno, temveč so potekali preko srečanj na terenu, njihov 

namen pa je bilo predvsem urejanje in usklajevanje končnih rešitev, do katerih pa so prihajali 

z majhnimi koraki:  

(RV4–IO, TER.D) »Najprej pripeljemo kontejnerje, potem se pa ukvarjamo, kako bodo ljudje noter spali, 

itak ni možno kvalitetno spat, ma ne kvalitetno, ni možno človeško spat, ne, ampak na takemu nivoju smo 

šli, ne. Res smo hodili po nekih minimalnih stopničkah in tako. Najprej smo nekaj naredili,na koncu smo 

pa šele videli...pač tako res postopoma so šle te zadeve, mi pa tudi nismo vedeli, najprej so rekli, da bo 

civilna zaščita poskrbela za vse, čeprav mi si predstavljamo, kaj pomeni vse: zaščitna sredstva, pogoji 

bivanja, se pravi spanje, kje imaš možnost prehranjevanja, da imaš prezračevanje in tako naprej, ampak 

to ni nekaj, kar je v dosegu razmišljanja nekoga drugega, ki pač ne pozna, ki se ne more vživet v to.« 

Na tem mestu še enkrat poudarjam, da prikaz dobljenih rezultatov ni namenjen zmanjševanju 

pomena dela in truda, ki ga je vsak od zaposlenih vložil v urejanje brezdomske situacije 

znotraj epidemioloških razmer, saj je to od vsakega posameznika spričo neznanih okoliščin 

dela in obilice drugih obveznosti, terjalo veliko predanosti, rezultat pa je predstavljen v 

pričujočem magistrskem delu. Prikazati želim le ovire, s katerimi so se ti tekom poti srečevali 

ter kompleksnost načrtovanja, ki se skriva v ozadju na videz samoumevnih ukrepov, kar daje 

končnemu rezultatu še toliko večjo vrednost.  

Kot sem torej že omenila, je pri doseganju ciljev velikokrat prihajalo do razhajanj med 

pogledom stroke in izvajalcev (Civilne zaščite) oziroma vrhovnih odločevalcev (Mestne 

občine), z drugimi besedami med realnimi in idealnimi možnostmi. Vodja terenske ekipe je 

tako povedal, da razume različna stališča s katerimi so deležniki pristopali k reševanju 

situacije:  

(DR–MDS, TER.D) »[...] mi smo socialno–varstveni program in gledamo kup stvari iz tega vidika, tudi 

recimo, ko imamo na eni strani zdravje pa ta zdravstveni vidik, po drugi strani pa socialno–varstveni 

vidik. Tako vsaj jaz gledam, jaz sem socialni delavec, jaz ne morem gledati kako je samo zdravje, jaz 

primarno gledam tisto, kar je socialnovarstvenega tle noter. In verjamem, da tisti, ki so bili na občini, 

recimo civilna zaščita, oni gledajo iz nekega drugega vidika. Tako, da so mogoče bili njihovi osnovni cilji 

zadovoljeni, mogoče so oni obkljukali in so rekli v redu je. Pri nas je bilo tako ful dobro, ker smo...jaz ne 

morem rečt, da se niso trudili, ful so se trudili, ne, so delali ful stvari, ampak vseeno se mi zdi, da je bilo 

premalo nekega rednega sestajanja, nekega deljenja informacij, vključevanja nekega, ne vem, prav 

Centra za socialno delo. 

k temu pa dodal, da bi si želel še več vpletenosti tudi drugih socialno–varstvenih služb: 

(RV4–IO) Smo pa še vedno pogrešali stik teh socialno–varstvenih institucij vključno z zavetiščem. 

Zavetišče veš, da je Šentovo in smo nekako sestrski programi, ampak oni imajo spet svoje okoliščine, 

gradili so, prenova in tako naprej, ampak ful smo pogrešali to, da se povežemo, skupaj sestavimo neko 

strategijo pa da delamo skupaj po nekemu načrtu, tega v resnici nikoli ni prav bilo, nikoli ni zares 

zaživelo.« 

K povedanemu je potrebno dodati, da se je večina do sedaj opisanih situacije nanašale na 

začetno obdobje epidemije, za katerega predvidevam, da je bilo spričo obilice nepoznanih 
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okoliščin za zaposlene med bolj stresnimi. Temu pritrjujejo tudi besede vodje dnevnega 

centra, ki je povedala, da je bilo za njihov program v drugem valu epidemije lažje, saj so bili 

postopki dela bolj utečeni, ravno tako pa niso bili v taki meri podvrženi paničnemu vzdušju, 

ki je vladalo na začetku:  

(RV4–IO) »Te epidemiološke slike so bile, če tako pomisliš, marca 100x manjše, a hkrati panika ful 

večja. In tako sigurno si malo temu podvržen, ne. Pole tako na ta način reagiraš, tako da takrat... zdaj je 

na nek način vseeno bolj sproščeno, ma samo na nek način bolj sproščeno, ne, zdaj res v navednicah 

gledamo na to.« 

Vendar poznavanje situacije ne nujno pomeni tudi enostavnega dela. Po pričevanju zaposlenih 

je bilo vpliv epidemije tudi v prihodnjih mesecih moč zaznati na mnogih področjih njihovega 

udejstvovanja. Nedelujoč sistem, ki delavcem ne omogoča ustrezne podpore:  

(RV4–IO, ZAV., citat se nanaša na 1. val epidemije) »In potem sem ga celo popoldne...mislim, da sem ga 

celo dopoldne spravljala na test. Takrat je bilo še v Šempetru, v Šempeter ga jaz ne smem peljat, na 

avtobus ni smel it, ker je bil sum korone.[Aha in kako je potem šel?]Eno kolo si je sposodil in je šel. Ma 

če bi imel on visoko vročino...da ti ne govorim. Zdaj je tudi tukaj [testiranje], ma prej je bilo samo v 

Šempetru. In potem, ''ga morate držat noter'', kam naj ga dam. Potem moram povedat, da sem jaz kršila 

pravila – sem ga dala v skladišče. Ampak se mi je maščevalo, ker je bilo vse pokradeno. So bile ene 

osebne stvari njihove noter in so pokradli in tako. Si v hudih stiskah, meni ni vseeno. Sistem ne deluje«, 

preobremenjenost:  

(RV4–IO, CIV.Z) »Je bilo kar pestro. Dobro zdaj se je malo umirilo, ampak problem je, ker se to vleče že 

toliko mesecev in smo tukaj tudi po 12 ur in človek po določenem času pregori, ne. Jaz sem prejšnji teden 

zbolel. Pade toliko sistem, da se izčrpaš in pole je...pa še drugi problemi, mislim...eno z drugim povezano, 

vse na kup. Se nalaga in določene zadeve tudi sistemsko niso urejene, kot bi morale bit, tako da kakšen 

krat orjemo ledino pri kakšni zadevi, kar se pokaže, da je dobra praksa« 

in oteženo delo z uporabniki so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se morajo zaposleni 

soočati: 

(RV4–IO,DC.) »Ful težje je delat z ... ful težje je ustvarjat eno tako zaupanje, zdaj , ko smo vsi tako 

preparirani s tem, da pride človek in ti s tistimi maskami, najprej se bomo razkužili, mene to sicer nič ne 

moti, ma za marsikoga je to ful težje, ustvarit nek odnos, da zdaj bomo pa res lahko sodelovali, da zdej 

sem jaz tukaj pripravljen, jaz ali pa kdo drug, pripravljen človeka res slišat, res razumet, res podpret. Še 

malo več je tega, da mogoče že v štartu smo vsi malo bolj pesimistični glede tega, kaj se bo kaj dalo 

naredit, ne.« 

Iz celotnega poglavja lahko torej vidimo, da se za odzivi in rešitvami, ki jih uporabniki 

izkušajo, skriva veliko več kot le nekajkratno skupno posedanje za okroglo mizo. Vsaka 

izmed strani načrtovalcev se je v načrtovanje vstopala z lastnimi željami in vizijami, na koncu 

pa trčila ob omejitve realnosti, ob hkratnem soočanju z obremenitvami, ki jih je za vsakega 

posameznika in službo posebej predstavljalo obdobje kot táko. 

Odgovor na 4. raziskovalno vprašanje 

Namen pričujočega sestavka je ponuditi vpogled v dogajanje na področju brezdomstva v Novi 

Gorici iz drugega zornega kota, iz perspektive zaposlenih. Pri tem ne gre za vpeljevanje 

strokovnega mnenja na do sedaj opisana področja sprememb, temveč za predstavitev 

stvarnega dogajanja v organizacijah in službah, ki se ukvarjajo z brezdomnimi; sprememb, ki 

so jih bile te primorane uvesti v svojo delovno rutino; težav, s katerimi so se soočale ipd. S 
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tem želim bralcu omogočiti pogled iz druge perspektive, mu ponuditi informacije, ki so 

potrebne za kritično presojanje in ustvarjanje bolj kakovostne slike o celotni situaciji. 

Na podlagi zbranih podatkov ugotavljam, da je bil odziv organizacij in služb v Novi Gorici 

dokaj podoben končnemu sklepu o načrtu ukrepanja za ameriški prostor (Nichols in Mays, 

2021). Kot sem omenila že prej, je ta vključeval zagotavljanje dodatnih nastanitvenih 

kapacitet, omogočanje dostopa do osnovnih dobrin in higienskih pripomočkov tako preko 

lokalnih kot tudi alociranih razdeljevalnih točk ter vzpostavitev sistema integrirane 

komunikacije, ki naj bi brezdomnim pomagala pri vzpostavljanju varnih vedenjskih vzorcev 

in ravnanj v času epidemije (ibid.). Ravno tako sem ugotovila, da lahko zelo podobne 

vzporednice povežem z odzivom organizacij v naši prestolnici. Podobno kot v Novi Gorici so 

se tudi tam usmerili v zagotavljanje dodatnih nastanitev, ravno tako pa so zagotavljali obroke 

in razdeljevanje potrebnih higienskih pripomočkov in sanitetnega materiala. Pomembno vlogo 

je v obeh krajih igralo terensko delo, ki je v prakso pretvarjalo večino zadanih nalog. 

Na tem mestu gre poudariti, da je primerjavo med Novo Gorico ter večjimi mesti (še posebej 

tujimi)  težko jemati dobesedno, saj je zaradi velikosti populacije brezdomnih dinamika 

delovanja zagotovo drugačna, ravno tako pa imajo na voljo drugačno, predvsem bolj 

kompleksno infrastrukturo, ki skrbi za zadovoljevanje potreb uporabnikov. Možnost, da sem 

podatke vseeno lahko primerjala, sama vidim v dejstvu, da je šlo pri uporabljeni literaturi za 

opis najbolj osnovnih odzivov, katere je bilo nujno izvesti, če so države želele brezdomnim 

zagotoviti  vsaj osnovni človeški standard v okoliščinah popolnega zaprtja. Seveda so do 

podobnih rezultatov prihajale po različnih poteh. Sama verjamem da bi podrobnejši pregled 

razkril razlike v strategijah in pristopih. Ena takih je na primer dejstvo, da so se zavetišča in 

dnevni centri v ameriškem prostoru pri načrtovanju odzivov in varovanju brezdomnih, 

povezali neposredno z zdravstvenimi sektorji posameznih mest, skupina, ki je procese urejala, 

pa je bila zasnovana izključno za urejanje vprašanja brezdomstva (Nichols in Mays, 2021). V 

Novi Gorici delo na takem nivoju seveda ni bilo mogoče, saj je populacija brezdomnih 

premajhna, večina deležnikov v načrtovanju, z izjemo zaposlenih v dnevnem centru, pa je 

pokrivala še druga področja (Civilna zaščita je bila poleg tega na primer zadolžena še za 

celoten logističen postopek urejanja testiranja in kasneje cepljenja), jasno pa je bilo tudi, da 

sistem znotraj dotičnih okoliščin ni imel bodisi namena bodisi resursov, da bi skupnostim 

ponudil bolj dovršeno oziroma učinkovito podporo pri reševanje brezdomske problematike, 

kar se je na primeru ravnanja v primeru suma na okužbo pokazalo takole: 

(DR–MDS, ZAV.) Tle je super poskrbljeno. Tle lahko samo pohvalim vse akterje. Razen zdravstva. Zdaj 

za NIJZ  govorim v prvem valu, da se niso odzvali. Zdaj pa ne vem, ker jih nisem več kontaktirala. Sploh 

jih nisem več kontaktirala, ne komunicirala, ker sem imela civilno zaščito in občino. Že prej sem pa 

sklicala sestanek na občini in sem rekla, kaj bo, če bo. Ker država je zatajila. NIJZ je zatajil. Dobili smo 

vsa navodila. Kar pa so bila samo navodila. Krasno, javiš pozitivni...morejo...kaj je bilo, prvi val. to ne 

bom nikoli pozabila – en fant je imel vse znake kovida. Jaz sem klicala vse od Poncija do Pilata, 

zdravstvo, NIJZ – »obrnite se na svoje ministrstvo« ... ma kaj bo meni socialno ministrstvo, to je treba 

zdravstvo. NIJZ nobenega odgovora. Nič. 

Iz izjave vodje zavetišča lahko vidimo, da so bili deležniki v Novi Gorici bolj kot ne 

prepuščeni lastni iznajdljivosti, navkljub čemur so dosegli podobne končne rezultate, kot 

drugod – ali celo boljše. Ključ do uspeha, v tem primeru do oblikovanja ustreznih rešitev se je 

skrival v sodelovanju in dopolnjevanju med različnimi strokami, saj je bila celotna situacija 
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preveč kompleksna, da bi se z njo lahko efikasno spoprijela le ena od organizacij: poleg 

različnih pogledov, je ta zahtevala tudi kompleksno delitev vlog na izvajalce, financerje, 

strokovnjake itd.:  

(RV4–ZO, ODD ) Ja, ja, mi se tega tesno poslužujemo. [...] Zato ker tako dobiš iz vseh strani inpute, ne, 

pri teh skupinah so potem predstavniki teh organizacij, strokovnjaki, predstavniki občinske uprave, zelo 

radi imamo, da je še noter tudi predstavnik mestnega sveta, zato ker se te stvari potem obravnavajo na 

občinskem svetu in je fajn, če je nekdo, ki pobližje pozna situacijo. Zdaj seveda, tak način dela je lahko 

malo težji, ker je treba veliko, veliko usklajevat, dopolnjevat, spremljat vse  te reči, ampak se obrestuje, 

tako da tega se kar držimo. 

Da je njihov način dela tekel v pravo smer, dodatno potrjuje tudi dejstvo, da so se po nasvete, 

kako ravnati, k njim obračali iz drugih občin:  

(RV4–ZO, CIV.Z) Smo se malo pogovorili o problemih, ki so, videli kje so rešitve in potem poskušali 

pristopit h nekemu reševanju nekih zadev, tako da v bistvu kar smo mi začeli s to zadevo, so se k nam 

obrnili tudi z drugih občin, ker so videli, da je to ena dobra praksa, tako da so tudi iz drugih občin 

spraševali, kako smo to uredili. In po vsej verjetnosti, zdaj nimam podatka, ampak šli tudi v tej smeri, da 

so nas nekako kopirali. 

Sama kot ključ do dobrih rezultatov vidim tudi pripravljenost kadra, ki je sodeloval pri 

načrtovanju odzivov, do tega, da bi brezdomnim resnično prišel naproti. Poleg dela terenske 

ekipe, zavetišča in dnevnega centra, so bili tu še deležniki, ki so se s populacijo uporabnikov v 

času epidemije srečali prvič. Zaposleni so na tem mestu večkrat izpostavili empatičnost in 

hitro odzivanje s strani načelnika Civilne zaščite za območje Nove Gorice in njegove ekipe. 

Vodja dnevnega centra je tako povedala, da se vidi, da zadevo razumejo in upoštevajo 

praktične vidike življenja:  

(DR–MDS) [...] ker vejo, ker razumejo, ne, da ljudje ne morejo biti tam, jih ne more biti 10 na desetih 

kvadratih in razumejo, da rabijo kakšno razkužilo, da tudi kaj rabijo, ne samo, da, ne...če hočejo, da bodo 

kaj počistili, morajo imeti kakšno metlo, tako malo več razumejo, ne.  

Poleg tega sva se med najinim pogovorom dotaknila tudi vprašanja urejanja življenja v 

bivalnih kontejnerjih. Povedal je, da so sicer postavili določena pravila bivanja, kot na primer: 

(RV4–IO, CIV.Z) da noter ne smejo kadit, ne smejo prinest šare, materiala in vseh teh zadev, da se 

elektriko uporablja izključno in samo za potrebe ogrevanja in razsvetljave, da se v prostoru lahko nahaja 

največ toliko ljudi, da se ne sme konzumirat alkohola, drog in takih zadev,  

vendar razume, da je to v praksi nemogoče udejanjati, zato dopušča odstopanja:  

(RV4–IO) Neka srednja pot, tako da kakšen krat malo popustimo, ne gledamo prav striktno. Če pride 

prav preveč do nekega ekscesa, se gremo pogovorit, ampak pustimo, da se krivulja giblje malo od tiste 

začrtane poti sem in tja. Imeli smo tudi že, so bili v neki fazi noter tudi neki izgredi, ampak zaradi 

uživanja drog po vsej verjetnosti, tako da takrat smo pristopili zraven, se z osebami pogovorili, tudi 

zagrozili, da v kolikor se bo to še ponovilo, da bodo pač morali zapustit prostor, ampak se je stvar 

umirila. Če bi mi gledali striktno, bi bilo to po mojem drugače, z njihove strani bi bil drugačen odpor. Se 

bojim, da bi potem tudi šli od kjer so prišli, se pravi, da ne bi čutili tukaj nekega zavetja, oziroma neke 

varnosti in bi imeli več problemov, tako da malo tudi, bi rekel ...  

Zakaj sama takšno postopanje v dotični situaciji vidim kot zelo pomembno? Kljub temu, da je 

način dela z dopuščanjem odstopanj in preko doseganja majhnih korakov lasten zaposlenim, 

ki delamo/–jo z brezdomno populacijo, bi to teže pričakovali od profilov, ki z njimi nimajo 

stika na vsakodnevni bazi. Te situacije bi ob doslednem udejanjanja zastavljenih pravil 
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najverjetneje resnično vodile v propad zastavljene rešitve (namestitve bivalnikov), kar bi še 

več ljudi pustilo na cesti. Na tem mestu ponovno vidim pomen zaposlenih na dnevnem centru, 

ki so s svojim prisostvovanjem in nasveti pomagali najti srednjo pot, ki omogoča sodelovanje 

med službami in uporabniki. 

Slednje pa ni edini problematični vidik, ki ga s seboj prinašajo nameščeni bivalni kontejnerji. 

Zaposleni v dnevnem centru poudarjajo, da je bila to dobra prehodna rešitev, nikakor pa ne 

sme biti končna. Med drugim se odpira tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bodo zabojnike 

odstranili, četudi njihova prihodnost za enkrat ostaja neznanka (iz neformalnega pogovora z 

vodjo terenske ekipe, 16. 4. 2021). Tudi on deli mnenje, da je to samo začasna rešitev, ki pa 

onemogoča napredovanje k vzpostavljanju stabilnejših razmer za brezdomne preko tega, da bi 

jim priskrbeli trajno in varno bivališče, saj bivalniki to zagotovo niso:  

(RV4–IO, DC) Najbolj se je izkazalo to, da– to se je absolutno izkazalo– da je edin nek sistem, ki bi 

funkcioniral, da bi ljudje imeli dom in pole bi lahko bili doma in pole bi iz tega izhajalo vse naše delo, ne, 

se pravi, če bi imeli dom, bi lahko se pogovarjali s človekom, kako si bo on zdaj splaniral dan in kako bo 

lahko mogoče, da bi pazil nase, pazil na druge, ne, kako bo, karkoli, no.  Zdaj pa...tako pa je res težko, 

tako se lahko pogovarjaš samo, kje in kdaj se bo umaknil, na kakšen način pred temi policaji, kako se bo 

gnetu tukaj ali se ne bo gnetu ali bo šel rajše v neko garažo, ku da se gnete tle s temi, ki se lahko samo 

krega. Tako, imaš res...v tem letu se je definitivno izkazalo za ogromno potrebo neke te podporne 

nastanitve in tudi v končni fazi to kar vidimo zunaj, se pravi bivalni kontejnerji, so odraz tega, da 

podporne nastanitve so res nujne. Ker tukaj imamo neko nastanitev, ki ni nastanitev. To je squat, ne. Sej 

vidiš, kako je tle zunaj zdaj, to na vsake toliko na horuk se naredi eno čistilno akcijo, ma če ti nimaš enga 

zunanjega človeka zraven, ki ti lahko malo bolj počasi pokaže, kako se poskrbi za gospodinjstvo na 

primer ali pa kako se pospravi kakšno reč, pole rata tako, pole rata kaos in en squat. In na dolgi rok smo 

mi že vsi vedeli, da to ne more tako funkcionirat, ne moreš samo človeku dat samo enega skoraj praznega 

prostora, na dolgi rok. 

Celotno situacijo lahko kot zunanja opazovalka torej povzamem nekako takole: v obdobju 

trajanja epidemije, je bilo za potrebe brezdomnih poskrbljeno dokaj dobro, četudi so bili po 

mnenju zaposlenih v socialno-varstveni stroki še vedno prostori za popravke. Večje izzive pa 

prinaša prihodnost in to, kakšen bo odgovor na vprašanje po potrebi trajnejše nastanitve 

brezdomnih, katerega je epidemija izpostavila v vsej njegovi problematičnosti. 

Žal sem se, podobno kot pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, tudi tu srečala s težavo najti 

ustrezno literaturo, s  pomočjo katere bi zbrane podatke lahko bolj zadovoljivo komentirala. 

Veliko večino člankov, ki se nanašajo na delo organizacij, bi namreč lahko umestimo v eno 

od dveh skupin: statistično predstavitev podatkov o zabeleženem številu oseb, ki so bile v eni 

od njih okužene oziroma točkovni opis protokolov, ki naj bi se jih organizacije in službe 

držale. Majhno število virov se jasno vidi tudi iz nabora  literature, ki sem jo uporabila v tem 

poglavju, priča pa o tem, da bi bilo smiselno v prihodnosti več pozornosti nameniti tudi 

pogledu mimo strogo operacionalne funkcije organizacij, se pravi osredotočiti se na njihovo 

doživljanje epidemije, saj sem mnenja, da bi na ta način lahko bolje razumeli njihove odzive v 

posameznih situacijah in jih v prihodnosti podprli na področjih, ki so bila tokrat šibkejša. 

VI SKLEPNE MISLI IN OPAŽANJA 
Epidemiološka situacija je za vsakega med nami pomenila vsaj rahlo spremembo v poteku 

ustaljenih življenjskih trajektorij. Nekateri smo si imeli čas odpočiti, drugi so izkusili delo na 
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daljavo, tretji so zaprtje države dojemali kot veliko omejitev, četrti pa kaj drugega. Tukaj so 

pa vedno tudi tisti, ki si preživljanja karantene v zavetju lastnega doma ne morejo privoščiti, 

ker le–tega enostavno nimajo.  

V pričujočem delu sem skušala čim bolj celostno predstaviti košček slike, ki se je na področju 

brezdomstva odvijala v Novi Gorici v obdobju trajanja izrednih razmer. 

V raziskovanje sem se spustila s predstavo, ki sem jo dobila iz informacij o dogajanju v 

prestolnici, kjer naj bi bila situacija precej problematična, še posebej spričo nenadnega zaprtja 

vseh organizacij in javnih sanitarij, ki so bile za mnoge edina točka, kjer so lahko poskrbeli za 

lastno higieno in s tem vsaj rahlo zaščito pred širjenjem virusa. V raziskovanje sem tako, 

kljub trudu ohranjati raziskovalno nevtralnost, stopila z osnovno predstavo, da bodo tudi moji 

sogovorniki (uporabniki) poročali o velikih spremembah, ki jih je v njihovem življenju 

povzročila epidemija. K temu je dodatno prispevalo tudi način medijskega poročanja o stanju 

v državi.  Kot je razvidno iz same predstavitve podatkov, situacija ni bila tako drastična, v 

nadaljevanju pa predstavljam nekaj razlogov, za katere menim, da so k temu prispevali. 

Za začetek naj poudarim, da sem v svoje raziskovanje zajela le delček populacije brezdomnih 

v Novi Gorici in zavedam se, da bi bila lahko slika radikalno drugačna, če bi vanj vključila 

večje število oseb, predvsem posameznike, ki so v tem času bivali na prostem, na kar je 

opozoril tudi vodja terenske ekipe:  

(DR–DS) [...] in zanimivo se mi zdi to, ko si rekla, da uporabniki ne čutijo sprememb. Mogoče res ne 

toliko, kot jih službe čutimo, to se strinjam, je pa spet vprašanje s katerimi uporabniki govoriš. Na Idealu  

je bilo v zadnjem obdobju od 6 do 8 ljudi, ki je redno spalo, ne. Zdaj pa ni nobenega več in zdaj, ko si 

rekla, da ti ljudje ne čutijo nobenih sprememb, a si vprašala te ljudi, ki so bili gore recimo.
5
 

Vsi trije uporabniki, s katerimi sem intervjuje opravljala sama, so bili namreč v dokaj tesnem 

stiku bodisi z dnevnim centrom, kot glavno izpostavo, ki je skrbela za celostno podporo 

brezdomnim v času koronakrize (razdeljevanje obrokov, dostop do tušev in pralnice, pomoč 

pri urejanju uradnih zadev itd.) bodisi z zavetiščem. Kljub temu so se že med njimi kazale 

razlike v zaznavanju kakovosti življenja. Tako sta na primer bolj podobno – optimistično – 

stališče zavzemala Jure in Anja, Jakob pa je bil za razliko od njiju v marsikaterem segmentu 

naravnan bolj kritično. Verjamem, da bi vključevanje doživljanja večjega števila oseb, sploh 

takih, ki so bile primorane v času najhujše epidemije bivati na prostem, odprlo še dodatne 

vidike situacije in vplivalo na sliko, ki sem jo na podlagi zbranih podatkov v tem delu 

predstavila sama. 

Nova Gorica je poleg tega dokaj majhno mesto, v primerjavi s prestolnico pa je taka tudi 

populacija brezdomnih, ki se tukaj zadržujejo. Iz tega sledi, da ti veliko lažje prihajajo in tudi 

ostajajo v stikih z organizacijami, ki jim nudijo katerokoli od storitev, ki jih potrebujejo ter 

obratno tudi organizacije lažje spremljajo svoje uporabnike. Z izjemo začetnega obdobja 

epidemije, ki je predstavljalo velik logistični izziv, sta se tako zavetišče kot tudi dnevni center 

ob pomoči terenske ekipe in Civilne zaščite trudila svojim uporabnikom zagotavljati možnost 

                                                           
5
 Uporabljeni citat je nastal kot odgovor na moj komentar, da s strani uporabnikov ne prejemam vtisa, da bi se 

soočali z velikimi spremembami. S pričujočo opombo želim le opozoriti na pravilno interpretacijo mojega 

pogleda na situacijo, ki je na podlagi uporabljenega citata lahko razumljena tudi napačno, v smislu, da sem 

mnenja, da uporabniki ne občutijo nikakršnih sprememb. 
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dostopa do kar največjega števila osnovnih storitev, do katerih so lahko prišli tudi prej – 

seveda ob upoštevanju dela populacije, ki je kljub vsem prizadevanjem ostal izvzet in se je 

soočal s težavami, kot je pomanjkanje osnovnih dobrin, na primer pitne voda, kot se je to 

zgodilo brezdomnim na območju zapuščenega obrata Ideal.  

Iz povedanega lahko sicer zelo grobo sklepamo, da se vsakdanje življenje večine brezdomnih 

v Novi Gorici z vidika dostopa do storitev ni tako drastično umaknilo od ustaljenih tirnic. Moj 

sklep je še dodatno potrdila sledeča izjava vodje terenske ekipe:  

(DR–DS)»[...] brezdomni, se mi zdi, da so že itak v takih negotovih potekih in v takih nepredvidljivih 

situacijah, da je zanje tako stanje kot je zdaj [...] Je za njih to bolj normalno, ker itak oni muvajo malo tja, 

malo sem in so že tako v takih zelo neurejenih razmerah in pogojih, tako da to za njih ni tako čudno, 

kakor je za nas čudno, ne.« 

Nenazadnje pa gre zahvalo za dokaj dobro urejene razmere v Novi Gorici pripisati ravno 

zaposlenim in njihovemu hitremu odzivanju. Pri načrtovanju ravnanj so se morali soočiti s 

prenekaterim izzivom, tako osebnim kot tudi strokovnim. Tekom pogovorom v njimi sem 

sicer dobila različne povratne informacije glede zadovoljstva s končnimi rezultati akcij, ki so 

jih bili primorani udejanjati spričo epidemiološke situacije ter sodelovanjem, ki ga je med 

različnimi službami načrtovanje le-teh terjalo. Splošno mnenje je bilo pozitivno orientirano, 

še posebej glede sposobnosti hitre organizacije zaposlenih, ki so predstavljali prvo bojno 

linijo pri načrtovanju odzivov na področju brezdomstva v času trajanja epidemije in sem jih v 

intervjuje vključila tudi sama (dnevni center, zavetišče, Civilna zaščita in Oddelek za 

družbene dejavnosti na Mestni občini). Posebej je ekipo pohvalila vodja zavetišča. Ta se je 

skozi celotno obdobje epidemije znašla pred več zagatami, ki jih je povzročila neustrezna 

podpora s strani države in zdravstvenih služb, ki bi ji morale biti v pomoč, roko pri reševanju 

pa so ji ponudili ravno lokalni akterji. V prvem valu namreč še ni bil izdan državni protokol 

za ravnanje v primeru okužbe v zavetiščih – ki sicer po njenih besedah tudi kasneje ni imel 

ustrezne praktične vrednosti– zato se je pri ravnanju lahko zanašala le na lokalno pomoč:  

(DR–MDS, ZAV.) [...]en fant je imel vse znake kovida. [...] osebna zdravnica je rekla ''ga morete dat 

noter''. Kam naj ga dam noter? Saj ne sme bit noter. ''Me ne briga, vi ste socialna''. Ma to ni socialno, to 

je zdravstven problem. Ni šlo. Ni, ni, ni, ni...ne gre, so zelo rigidni zdravstveni sistem. Žal, ma sem klicala 

od Poncija do Pilata, sem poklicala civilno zaščito, v eni uri so zrihtali. In potem sem vse zdravnike 

poslala nekam. V drugem valu smo dobili natančna [to posebej poudari] navodila, kaj narediti v času 

pozitivnosti, nič ni šlo. Nič ni bilo tako. Zato ker bi jih mogli dati v zbirni center v Postojno, ma ne gre. Si 

moraš sam pomagat. Nič. Seveda, nič ne deluje. Delovalo je edino to, da smo se usedli civilna zaščita, 

občina in mi, kaj bo če bo. Hvalabogu , ker je bila strategija, potem ko se je res zgodilo...  

Izpostavljeni primer je dober pokazatelj, zakaj so bile razmere v Novi Gorici, kljub 

neustrezno delujočemu državnemu sistemu podpore, boljše kot v drugih občinah:  

(DR–MDS, ZAV) Hvalabogu imamo tlele, ampak tlele je zmeraj dogovor, ni sistematsko urejeno. Težava 

je šla popolnoma svojo pot, če ne bi imeli v lokalni skupnosti takih akterjev in sogovornikov, ne vem, kako 

bi se to končalo. Hvalabogu, ko smo res imeli pozitivnega kolega, se je odzvala Civilna zaščita, so nam 

takoj priskrbeli izolacijo, ampak to je bil vse dogovor na neki lokalni ravni, ker država ni dala nobenih 

odgovorov.  

Podobno je situacijo zaznavala tudi vodja dnevnega centra: 
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(DR–MDS) Pri nas v Gorici se je odzvala, če si poklical Civilno zaščito, se je vse rešilo, ne .V Ljubljani 

na to nisi mogel na to računat, ne. Ljubljana je prevelika, ne more Civilna zaščita vse rešit, ne. Tako, da 

je bilo treba pole spet vsak primer posebej pogledat, kdo lahko kaj, ne.  

Kljub hitremu odzivanju, pot do iskanja končnih rešitev ni potekala vselej gladko. S strani 

strokovnih delavcev večkrat omenjena težava se je nanašala predvsem na mnoštvo različnih 

vizij, s katerimi so deležniki pristopali k načrtovanju odzivov:  

(DR–MDS, TER.D) Tako, da jaz v temu vidim tole stvar ...vsaka od služb dela po svoji viziji, po svojih 

načrtih in ciljih. Tako, da lahko, da je bilo z vidika občine to vse okej in idealno recimo in sigurno ni bilo 

slabo. Vem, da je po drugih občinah mogoče še precej slabše, ampak še zmeraj, če gledam z vidika 

uporabnikov, bi se jim dalo še dosti boljše prit nasproti, ne.  

Strokovni delavci so spričo povedanega večkrat počutili same pri argumentiranju, zakaj je pri 

izbiri rešitev potrebno bolj upoštevati tudi socialno-varstveni vidik. Povedano ne pomeni, da 

rešitve niso predstavljale zmesi praktičnega in socialno-varstvenega vidika, zaposleni so si na 

tem mestu želeli le, da bi bile rešitve na tak način zastavljene na prvo žogo, torej 

samoumevne. Vodja terenske ekipe je k temu dodal, da so pri načrtovanju pogrešali 

vključevanje še katere od nevladnih organizacij ter Centra za socialno delo, ki bi jih podprli 

pri uveljavljanju njihovih argumentov:  

(DR–MDS) Jaz sem si res želel takrat, da bi res bil nek Center za socialno delo pa mogoče nek NIJZ, da 

bi rekli, ja mi se ne bomo toliko vključevali, zato ker imamo drugo delo, ampak naj bodo oni tisti, ki bodo 

prvi povedali tisto, kar je najboljše recimo ali pa tako, da mi podpremo njihove predloge, tisto kar oni 

mislijo, da je najbolj važno. To smo mi rabili, da bi nas nekdo podprl in prišel na našo stran . Mi smo 

mogli vedno tam govorit na primer na občini, da zakaj je boljše, da človek spi na jogiju, kot pa na uni 

ždraji recimo, pa take stvari. Ali pa zakaj je ful važno, da brezdomni dobijo obrok hrane, zakaj je važno 

da ga dobijo, ali pa zakaj je važno, da pridemo do njih, da jim damo material, da jih redno obiskujemo. 

Ker mi smo vedeli, da če človek teh stvari ne bo imel zadovoljenih, on jih bo zadovoljil drugače.  

Na tem mestu je vodja terenske ekipe umanjkanje prisotnosti CSD–ja označil kot posebej 

problematično. Zaradi narave dela je ekipa terenskih delavcev namreč dnevno prihajala v stik 

z novimi uporabniki, ki so imeli popolnoma neurejene življenjske razmere, vendar jim 

zaposleni zaradi pomanjkanja uradnih pooblastil sami niso mogli pomagati. Da bi to praznino 

zapolnili, so podali pobudo za skupno delovanje, ki pa po besedah vodje terenske ekipe v 

praksi ni nikoli zaživelo:  

(DR–MDS, TER.D ) In smo javili direktorici CSD-ja, če lahko organizira nek sestanek, da se malo 

dobimo in si razdelimo naloge. Ker njih ni bilo nikoli zraven in tudi potem so se odzvali po par tednih ja 

lahko organiziramo kontakt, pa sva videla, da je mail preposlala dvema socialnima delavcema, ona dva 

sta rekla, dajte vi organizirat sestanek, pole smo ga res organizirali, imeli smo dva sestanka, ampak tudi 

nič , dve uri smo poslušali, zakaj oni teh reči ne morejo delat. Tako da res smo pogrešali tale strokovni ... 

tele strokovne organizacije, strokovno sodelovanje. Mi smo res imeli občutek, da smo tle noter sami, 

zares sami. 

Vodja oddelka za družbene dejavnosti je sicer povedala, da je bil Center za socialno delo 

vseskozi vključen in je bil celo velik pobudnik tega, da se zadeve na področju brezdomstva 

uredijo:  

(DR–MDS) Mi CSD pri vseh teh...pri reševanju kakršnih koli zadev na področju socialnega varstva 

vedno sodelujemo z njimi, ker oni so le državna institucija. [...]So tisti vrhovni na tem področju, ki 

poznajo situacijo. Zdaj na področju brezdomstva so bili kar od začetka oni tisti, ki so zelo forsirali, da se 

nekaj vzpostavi na tem področju, tako da ja, oni so vedno zraven pri teh zgodba.  
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Nadalje je izpostavila tudi pomen Zdravstvenega doma in Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, ki sta jim dajala usmeritve glede obravnave brezdomnih, na podlagi česar so jih tudi 

opredelili kot družinske člane, kar je v nadaljevanju omogočilo skupno bivanje in s tem 

postavitev bivalnih kontejnerjev.  

Na tem mestu izpostavljene institucije so hkrati ravno tiste, za katere so strokovni delavci 

poročali, da bi si z njihove strani želeli več vpletenosti in podpore, vendar njihove prisotnosti 

pri načrtovanju niso začutili oziroma sploh zaznali, da je bila prisotna. Kontradikcija med 

poročanjem vodje Oddelka za družbene dejavnosti in zaznavanjem strokovnih delavcev se mi 

zdi eno ključnih spoznanj tega magistrskega dela, pomen pa mu pripisujem predvsem zato, 

ker so vsi trije strokovni delavci (vodje zavetišča, dnevnega centra in terenske ekipe) 

poudarjali, da bi neposredna podpora in sodelovanje teh institucij bistveno izboljšalo oziroma 

vsaj močno olajšalo njihovo delo ter kakovost storitev za brezdomne dvignilo na še višji nivo. 

Seveda je v zakup potrebno vzeti in menim, da se tega zavedajo tudi intervjuvani zaposleni, 

da je bilo začetno obdobje epidemije naporno za vse vpletene, saj je bilo treba požare gasiti na 

različnih področjih, izkušenj s podobnimi situacijami pa ni premogel nihče. Kljub temu pa 

sem mnenja, da bi bilo za prihodnost kljub temu nujno evalvirati šibke točke v shemi 

sodelovanja (in skupnega načrtovanja) ter jih za dobro vseh vpletenih skušati v prihodnje 

izboljšati. 

Vsi trije strokovni delavci so tekom intervjuje večkrat opozorili tudi na pomanjkljivosti, ki 

zadevajo nameščene bivalne kontejnerje. Edini so si bili sicer, da je bil ta ukrep znotraj 

kriznih razmer dobra rešitev, nikakor pa ne sme postati nadomestek oziroma ovira na poti do 

zagotavljanja trajnih oblik namestitve za brezdomne:  

(DR–MDS, DC) In sta bila [kontejnerja] v prvi vrti namenjena pač enemu zadrževanju, da so lahko 

ljudje, ki nimajo kje bit, tle v kontejnerju ali pa okoli, kar je to lahko iz več vidikov fajn, ma tudi iz več 

vidikov sporno, ne. Veš kaj, kolko je tam, 10 kvadratov, ne. In zdaj koliko boš dal ljudi, 30, noter? 15?  

Izpostavili so, da bi si za svoje uporabnike tudi med epidemijo želeli bolj kvalitetnih in 

številčnejših bivalnih kapacitet, vendar do tega ni prišlo:  

(DR–MDS, TER.D) V teh kontejnerjih, ki jih imamo sedaj, v enem spi eden ali pa dva človeka, v drugem 

je na trenutke tudi 8 ljudi, tam v tistem, ki je prav pri dnevnem centru. Saj živijo tam, saj se nekako 

zmenijo, ne, ampak standard je 8 ljudi, v enem bivalnem kontejnerju. In če daš bivalni proč, dobiš 

kontejner, kanto za smeti in to je ta nivo na katerega pristajamo in ne moremo rečt, da se ne poskrbi, 

ampak poskrbi se do tega nivoja. 

Kljub zgoraj omenjenim kritičnim točkam, ki so sestavni del vsakega projekta, pa si ne 

smemo dovoliti spregledati truda in naporov, ki jih je vsak posamezni deležnik vložil v 

načrtovanje podpore brezdomnim. Še enkrat poudarjam, da je bilo načrtovanje odzivov in 

njihovo udejanjanje le del nalog, s katerimi so se morali zaposleni soočati.  Da so se pri tem 

potrudili po najboljših močeh, so začutili tudi uporabniki, s katerimi sem opravljala intervjuje. 

Jakob je tako na primer povedal, da je bilo za brezdomne v času aktualne zdravstvene krize 

poskrbljeno veliko lepše kot prej, Jure pa je k temu dodal, da truda zaposlenih ne bi smeli 

jemati kot samoumevnega:  

(DR–MDS) Ja, pač nimam kaj rečt, samo plus, lahko rečem, res.[Čutiš, da so res tle, da poskrbijo?] Ja, 

ja. Nam je to nekako samoumevno, ma ni samoumevno, pač ne bi smelo, da ne vidimo teh reči ne. Pač so 

ljudje, ki še zmeraj se potrudijo in je bilo to videt in čutit, lahko rečem. 
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Kljub temu, da bi si tudi sami želeli določenih izboljšav, bodisi glede števila in opreme v 

bivalnih kontejnerjih bodisi glede drugih ukrepov, ki bi lahko bistveno izboljšali kvaliteto 

njihovega življenja v času epidemije, so se zavedali, da so bili tudi zaposleni pri 

uresničevanju svojih načrtov omejeni (najverjetneje tako proračunsko kot tudi s strani svojih 

nadrejenih):  

(DR–MDS, BR3) Tevi navadni ljudje, kot na primer vodja Oddelka za družbene dejavnosti, pa na CSD–

ju, opravljajo svoja dela, ne rečem, svaka jim čast, opravljajo svoje delo. Ma tej, ki so zadaj za njimi, na 

primer župan, direktorji firm, ne vem, dajem primer, jaz rečem direktorji firm ker dosti delam, tevi pa 

nimajo blage veze, ne vejo koliko je  dva plus dva. Tudi kar se tiče vodje Oddelka za družbene dejavnosti, 

ona ima tudi nad sabo nekoga, ona ne more nič narediti na svojo roko, če nima zadaj ljudi, ki bi to 

potrdili.  

Jakob je posebno pohvalo namenil načelniku Civilne zaščite:  

(DR–MDS, BR3) Jaz lahko rečem za načelnika Civilne zaščite, da je edini človek, ki res vidi, sam vidi, 

kje je za človeka potreba. On se zna tudi s tabo pogovarjat, povej mi, kaj rabiš, bomo poskrbeli za vse. 

Vzajemno spoštovanje (tako osebno kot strokovno) in občutek, da se med seboj podpirajo je 

bilo čutiti tudi med zaposlenimi samimi: 

(DR–MDS, ZAV.) [...] lahko zelo zelo pohvalim sodelovanje. Mislim, da tako ekipo kot jo imamo v Novi 

Gorici, nimajo v Sloveniji, ampak noben tega ne pove. Imamo zelo dobro mrežo. Tudi ko sem jaz zbolela, 

sem takoj javila in sem rekla, jaz ne bom...sem se zelo slabo počutila [...] Sem rekla [ime vodje dnevnega 

centra] prevzemi, ker jaz ne morem, ne, takoj.  

Različni kadri so med intervjuji večkrat izrazili spoštovanje do dela, ki so ga opravljali njihovi 

kolegi in zdi se, da je bila ravno raven sodelovalno–podpornega odnosa med deležniki v veliki 

meri zaslužna za to, da se je nivo skrbi za brezdomne med epidemijo, kljub težavam, ki so jih 

zaposleni doživljali, razvil bolje kot v drugih občinah:  

(DR–MDS, CIV.Z) Je pa res, da je tukaj kader odličen...odličen kader. Tudi jih znajo pritegnit, čeprav 

mi smo vajeni, gasilci, bolj vojaški sistem, ampak to ne sodi tja, moreš najt drugo obliko. Vsaka čast tem 

zaposlenim, ki delajo s temi, ker imajo toliko potrpljenja, da jih znajo malo  spreobrnit, ker to ni lih tako 

lahko delo, kot to na prvi pogled zgleda. Moraš imeti dosti potrpljenja, predvsem dosti izkušen, da znaš 

na pravi način speljat na tisto pot, kamor si zastaviš cilj, no. 

 

VII ZAKLJUČEK 

Odnos družbe do brezdomstva je bil vedno bolj kot ne odklonilen, posamezniki, ki le-tega 

izkušajo, pa odrinjeni na obrobje ter odrezani od ključnih življenjskih resursov (Trbanc idr., 

2003). Slednje skupaj s pomanjkanjem učinkovitih politik ukrepanja še posebej pereče 

postane v času izrednih razmer. To se je bolj kot kadarkoli prej pokazalo ravno na primeru 

aktualne pandemične krize. Tovrstne razmere namreč prizadenejo trdnost socialnih mrež ter 

solidarnost med ljudmi, posameznika pa pustijo prepuščenega samemu sebi, neozirajoč se na 

opremljenost za soočanje s situacijo (Košan in Dekleva, 2015). Slovenija poleg tega še vedno 

ostaja brez natančno zastavljenega in enotnega državnega načrta za učinkovito spoprijemanje 

z vprašanjem brezdomstva kot samostojne problematike, ki bi še posebej v kontekstu izrednih 

razmer pomenil dobrodošel vodič k zagotavljanju ustreznejših oblik odzivanja. V svojem 
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magistrskem delu sem v času raziskave prišla do nekaj pomembnih spoznanj, ki nakazujejo na 

primere dobrih praks, nekatera pa odpirajo prostor za izboljšave v prihodnosti. 

Brezdomni so bili, skupaj z nekaterimi drugimi družbenimi skupinami, v kontekstu 

novonastale zdravstvene krize identificirani kot posebej ogrožena družbena skupina. Položaj 

brezdomstva namreč v tem času za osebe, ki ga izkušajo, predstavlja še večje  tveganje kot 

sicer: mnoge med njimi prehajajo med različnimi okolji ali se preživljajo z oblikami zaslužka, 

ki so za zdravje tvegani, ravno tako velikokrat nimajo na voljo rednega dostopa do tušev in 

zalog higienskega materiala, kar ponovno prispeva k večji možnosti prenosa različnih okužb 

(Farha, 2020; Košan, 2020; Perri idr., 2020; Wasilewska-Ostrowska, 2020). Veliko jih nima 

zagotovljene ustrezne prehrane in urejenega zdravstvenega zavarovanja, kar še dodatno 

otežuje dostop do zdravstvenih storitev (Feng Tan in Wei Chua, 2020), kljub temu, da je 

število zdravstvenih težav, pa tudi odstotek tveganja za prenos kužnih bolezni (npr. hepatitisa 

C ali virusa HIV) večji kot med ostalimi družbenimi skupinami. Vse našteto pogosto rezultira 

v statistiki smrtnosti, ki se dviga nad povprečje (Feng Tan in Wei Chua, 2020, Razpotnik in 

Dekleva, 2009).  

Sama sem v raziskavi ugotovila, da intervjuvani uporabniki niso izražali prevelike 

zaskrbljenosti glede lastne zdravstvene ogroženosti, četudi so se zavedali pomena varnostnih 

ukrepov in samozaščite. Na tem mestu gre sicer ponovno poudariti, da je pri tem šlo za mlajše 

in telesno zdrave osebe, ki so zdravniško oskrbo iskale ob življenjsko nenevarnih dogodkih, 

so bila pa njihova mnenja o dostopu do zdravstvenih storitev kljub temu deljena. Negativen 

vpliv epidemije COVID-19 na dostop do zdravstvenih storitev je izpostavil en intervjuvani 

uporabnik, ki je kot težavo navedel nujno predhodno naročanje in s tem daljše obdobje 

čakanja na obravnavo. O upadu motivacije za obisk pri zdravniku so pri drugih uporabnikih 

opazili tudi zaposleni. Gre namreč za populacijo, ki potrebuje hitre rešitve ter takojšnjo 

neposredno obravnavo, ki jo vnašanje zdravstva na daljavo otežuje. Z omenjeno težavo so se 

soočali tudi v drugih mestih in državah. Mnogi avtorji zato poudarjajo nujnost zagotavljanja 

prilagojenega dostopa do zdravstvene oskrbe za brezdomne osebe, ki bo hiter, varen in 

občutljiv do njihovega položaja, torej nestigmatizirajoč in lahko dosegljiv (Conway idr., 

2020; Nichols in Mays, 2021).  Mnoga tuja mesta so kot rešitev uvedla mobilne zdravstvene 

in sanitetne točke, umeščene v življenjsko okolje uporabnikov. Podobno strategijo so ubrali 

tudi v Novi Gorici, člani terenske ekipe Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog so 

namreč na terenu razdeljevali higienski in sanitetni material, poskrbeli pa so tudi za dostavo 

toplih obrokov (le lokalno) in substitucijske terapije (na območju celotne severne Primorske).  

Kot posebno prednost vidim tudi prisotnost medicinske sestre v terenski ekipi, ki je po 

pričanju intervjuvancev pomembno pripomogla k dostopu do zdravnika, saj je delovala kot 

vezni člen med stroko in uporabniki. Število okužb med brezdomnimi je bilo v Novi Gorici k 

sreči precej nizko, prebolevanje pa je pri znanih primerih potekalo brez zapletov in potrebe po 

zdravniški pomoči.  

Z namenom omejevanja širjenja okužb so prilagoditve delovanja doživeli tudi programi 

substitucijske ter ostalih medikamentoznih terapij. Obravnave so potekale preko telefona, 

podaljšalo se je trajanje receptov, količina izdane terapije ipd. (Conway idr., 2020). To pot je 

ubral tudi Center za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Avtor Conway (ibid.) je s sodelavci 

do slednjega sicer zavzel negativno stališče in opozoril na morebitne škodljive posledice 
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tovrstnih praks, s katerim so se soočali v tujini, predvsem na povečevanje umrljivosti zaradi 

zlorabe zdravil, česar pa zaposleni v Novi Gorici pri svojih uporabnikih niso opazili. Eden od 

intervjuvanih uporabnikov je izpostavil odprtost Centra za zdravljenje odvisnosti do 

prilagajanja uporabniškim potrebam in željam, kar sama ocenjujem kot zelo pozitivno in 

dobrodošlo pri zagotavljanju optimalne preskrbe s predpisano terapijo. 

Poleg ostalih področij so se epidemiološke razmere dotaknile tudi medosebnih odnosov. 

Zaradi varovalnih ukrepov se je število le-teh zmanjšalo in preselilo v intimo doma. Krčenje 

neposrednih socialnih stikov, katerih primarna naloga je zaščita posameznikov v stresnih 

situacijah, lahko še posebej pri osebah, ki izkušajo brezdomstvo, predstavlja velik faktor 

tveganja za razvoj neugodnih psihofizičnih posledic (Hlebec in Kogovšek, 2003). Dva od 

intervjuvanih uporabnikov sta to obdobje sicer označila kot zelo stimulativno v smislu 

poglabljanja odnosov. Iz pogovora z njima gre sklepati, da je v prvem primeru k temu 

pripomoglo skupno preživljanje časa, v drugem pa potreba po deljenju občutkov in vzajemni 

podpori. Nekoliko bolj zaskrbljujoče je poročanje tretjega sogovornika, pri katerem je upadlo 

tako število kot tudi kvaliteta odnosov. Sam je večino preostalih stikov doživljal kot 

neizpolnjujočih. Tovrstnim občutkom bi bilo potrebno nameniti posebno pozornost in 

podporo pri reševanju, saj lahko po besedah avtorice Sadiković in sodelavcev (Sadiković idr., 

2020) osamljenost v kombinaciji s  stresom vodi do resnih zapletov, vključno s potencialnim 

razvojem posttravmatske stresne motnje. V času zahtev po vzdrževanju fizične distance tako 

postaja nujno ohranjati odnosno bližino, pri čemer veliko vlogo poleg prijateljev in družine 

igrajo ravno zaposleni v organizacijah in službah, namenjenih brezdomnim. Nujno je, da se ti 

osredotočajo na gradnjo kvalitetnih odnosnih povezav s poudarkom na kriznem svetovanju, ki 

udeleženim uporabnikom ponuja podporo in ustrezno informiranost (Perri idr., 2020). Večina 

zaposlenih je na vprašanje, ali opažajo spremembe v odnosih s svojimi uporabniki sicer 

odgovorila, da so po njihovem mnenju ostali dostopni in na voljo, ko so jih uporabniki 

potrebovali. Ob tem ne smemo prezreti težav in obremenitev, s katerimi so se zaposleni 

soočali. Kot je moč prebrati že v predstavitvi rezultatov so se zaradi umanjkanje enotnega 

državnega načrta delovanja ter jasno določene strategije na področju brezdomstva, pri 

načrtovanju odzivov pogosto počutili prepuščene samim sebi ter v precepu različnih 

interesov. Zaprtje države in s tem uvajanje omejitev v delovanje organizacij je poleg tega od 

zaposlenih zahtevalo prevzemanje novih nalog, še posebej velika obremenitev je v tem 

kontekstu padla na ramena terenske ekipe Dnevnega centra. 

Magistrskega dela pa ne morem zaključiti ne da bi se dotaknila najbolj pereče problematike, 

katero je pričujoča zdravstvena kriza izpostavila močneje kot kadarkoli prej, t. j. zelo 

pomanjkljivo urejen sistem nastanitvenih kapacitet za brezdomne osebe. Ob tem ponovno 

spomnimo na glavna začetna priporočila, ki so bila izdana z namenom zaščite pred širjenjem 

okužb: zadrževanje doma, vzdrževanje zapovedane varnostne razdalje, izogibanje 

združevanju ter ne–nujnim izhodom od doma, delo iz domačega naslanjača itd. (Feng Tan in 

Wei Chua, 2020). Skoraj vsa od navedenih priporočil so v primeru brezdomstva nesmiselna, 

saj njihovo udejanjanje ni mogoče, kot je opozorila Farha (2020). Po mnenju avtorice bi 

država morala vsem brezdomnim državljanom zagotoviti táko nastanitev, da bi lahko 

udejanjali vse varnostne ukrepe in priporočila, ki jih izda Svetovna zdravstvena organizacija. 

V Novi Gorici so zaposleni sicer samoiniciativno poskrbeli za namestitev začasnih bivalnih 
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kapacitet, ki so bila dobra začetna rešitev, vendar le–ti še vedno ne stopajo nasproti kriterijem, 

ki jih je izpostavila Farha (2020), na kar so opozorili tako uporabniki kot tudi zaposleni sami. 

Kot mi je uspelo izvedeti, se v Novi Gorici trenutno ne načrtuje urejanja dodatnih trajnejših 

oblik namestitve za brezdomce, saj občina na razpolago nima ustreznega objekta, nejasna pa 

ostaja tudi prihodnost bivalnikov kontejnerjev. 

Sama sem se v magistrskem delu posvetila raziskovanju subjektivnega razumevanja 

sprememb, ki naj bi jih po pričanju tujih in domačih medijskih ter strokovnih člankov 

pandemija virusa COVID-19 povzročila med brezdomsko populacijo. Kljub temu, da izbira 

teme magistrskega dela posega na mnoga področja, v nekem segmentu celo na medicinsko, 

sama ravno v tem vidim prednost socialne pedagogike, saj lahko pričo svoje širine zapolni 

niše, ki jih druge smeri puščajo prazne, ravno tako pa smo kot profil izurjeni za odkrivanje 

novih potreb v do sedaj neznanih situacijah. Kot je razvidno iz predstavljenih rezultatov na 

mikroravni največ prostora za doprinos socialne pedagogike ostaja na področju 

zadovoljevanja psihosocialnih potreb uporabnikov. Kot sem že večkrat omenila, ljudje v času 

kriz potrebujemo oporo soljudi, brezdomni pa zaradi svojega položaja le–te pogosto nimajo, 

kar vodi v poglabljanje že tako perečih stisk. Socialni pedagogi smo izurjeni v prepoznavanju 

čustvenih potreb uporabnikov ter nudenju opore, ki izhaja iz empatičnega vživljanja.  

Pri raziskovanju sem se naslanjala tako na mnenja uporabnikov kot tudi zaposlenih na 

področju brezdomstva v Novi Gorici. Pogled lokalnih akterjev namreč dojemam kot ključni 

pokazatelj dejanskega statusa urejenosti brezdomske problematike tako v domačem kraju kot 

tudi širše v Sloveniji, le-ta pa predstavlja tudi bazo informacij, na podlagi katerih bi se morali 

načrtovati nadaljnji koraki k iskanju konkretnejših politik reševanja vprašanja brezdomstva. 

Sama dotično zdravstveno krizo poleg grožnje zdravju in dobrobiti brezdomcev namreč vidim 

tudi kot opomnik na sistemske napake, ki bi jih bilo potrebno nasloviti že v preteklosti, vendar 

do danes ostajajo neurejene. Iz predstavljenih rezultatov je bilo sicer razvidno, da je situacija 

v Novi Gorici ostala pod nadzorom, saj intervjuvani uporabniki niso poročali o večjih 

odstopanjih od vsakodnevne rutine, kakršne je bilo moč zaznati med brezdomci v večjih 

mestih (doma in na tujem). Zahvalo za to gre v veliki meri pripisati dobri interni organizaciji 

lokalnih služb in organizacij, kar še toliko jasneje nakazuje na potrebo po konkretnejših 

sistemskih ureditvah. Zaposleni so namreč v poskusih, da bi svojim uporabnikom v največji 

meri in skladno z ukrepi še naprej nudili kolikor je mogoče nemoten dostop do storitev, 

prestajali velike obremenitve ter pogosto doživljali občutek nepodprtosti in prepuščenosti 

samim sebi. Sama to ugotovitev vidim kot pomembno iztočnico za nadaljnja prizadevanja 

socialne pedagogike po doseganju čimprejšnjih in ustreznih sistemskih sprememb, ki bi 

olajšale delo zaposlenih na eni strani ter istočasno izboljšale položaj uporabnikov. Prostora za 

izboljšave je veliko, epidemiološke razmere pa ne dopuščajo izmikanj, saj so dovolj jasno 

nakazale na številne šibke točke, ki bi jih bilo potrebno nemudoma nasloviti. Socialni 

pedagogi bi lahko slednje izkoristili v svoj prid, začenši z jasnimi zahtevami po ureditvi 

vprašanja nastanitev za brezdomce. 

Kljub temu, da sem se trudila sliko brezdomstva v Novi Gorici v času epidemije virusa 

COVID-19 predstaviti kar se da integrirano, pričujoče magistrsko delo predstavlja le drobec 

informacij v mozaiku mnogo širše slike. Ponovno se mi predstavljeni rezultati zdijo 

pomemben začetni korak v smeri osnovnega vpogleda v do sedaj neznano situacijo, s katero 
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se tako uporabniki kot tudi stroka in oblasti v takem obsegu srečujejo prvič. Četudi se 

spoznanja nanašala zgolj na lokalno populacijo in jih zaradi narave kvalitativnega 

raziskovanja ne moremo uporabljati širše, menim, da je zbiranje teh podatkov nujno tako 

naslavljanje sistemskih pomanjkljivosti kot tudi za kakovostno organizacijo dela  z 

brezdomnimi v času epidemije. 

 

VIII REFLEKSIJA 
Tekom pisanja magistrskega dela, sem se poleg novih spoznanj srečevala tudi s številnimi 

dilemami ter raziskovalno–etičnimi pomisleki. Te sem sproti beležila, predstavljam pa jih v 

nadaljevanju, saj menim, da so zelo pomembni za razumevanje celotne vsebine dela. 

Zavedanje, ki me je spremljalo skozi celoten proces pisanja, je bilo najprej to, da sem se v 

svojem magistrskem delu odločila odpreti področje, za katerega vsak dan znova ugotavljam, 

da se nenehno spreminja in da informacije, ki sem jih uporabila včeraj, jutri, morda sploh ne 

bodo več aktualne, sploh zato, ker je bilo delo v nastajanju daljše časovno obdobje. Od 

začetka snovanja ideje pa do točke, ko se le–ta približuje končnemu izdelku, se je na področju 

z virusom COVID-19 povezanih vprašanj zgodilo veliko sprememb: popolno zaprtje države, 

iskanje cepiva, težave z nabavo zaščitne opreme in respiratorjev, cepljenje in s tem povezana 

vprašanja itd.  Tekom poti sem se tako velikokrat znašla v dilemi, katere podatke – in to še 

posebej velja za teoretični del – uporabiti, da delo v duhu hitrega spreminjanja razmer ne bo 

izgubilo svoje aktualnosti. V teoretičnem delu sem se tako odločila za izbor zelo širokih 

pojmov, za nekatere, od katerih se malodane zdi, da se bolj podajo področju medicine, 

zgodovine ali antropologije. Sama sem na ta način želela bralcu  ponuditi dovolj široko 

podlago za razumevanje ozadja in konteksta v katerega je moje delo umeščeno ter hkrati 

zagotoviti, da teoretični del ne bo preveč vezan na zgolj eno od obdobij epidemije. S 

podrobno predstavitvijo samega virusa, njegovega vpliva na človeštvo ter prikazom položaja 

brezdomnih nekoč in danes sem želela zgraditi razumevanje, zakaj smo se kot družba pri 

vprašanju brezdomstva v povezavi z aktualno epidemiološko krizo sploh znašli v položaju, 

kjer smo sedaj. 

Ob vsem tem sem se pri spoznavanju s temo, ki sem jo želela v magistrskem delu 

obravnavati, znašla tudi pred težavo pridobivanja ustrezne teoretične podlage, saj v obdobju, 

ko sem začela svoje raziskovanje, za področje brezdomstva na voljo ni bilo veliko informacij, 

večina tistih, ki sem jih našla, pa je bila dokaj površinska in neraznolika. Zaradi neobstoja 

enotne zbirke podatkov sem se morala po informacije o brezdomstvu v Slovenskem prostoru 

nekajkrat opreti tudi na različne medijske članke. 

Kot sem že omenila, se zavedam, da dotično delo, četudi nudi nekakšno splošno oceno stanja, 

predstavlja le delček informacij v mnogo večji sliki. Sama kot eno od pomanjkljivosti vidim 

tudi dejstvo, da v intervjuje nisem vključila vseh služb, ki imajo na področju Nove Gorice stik 

z brezdomnimi. Iz vzorca sem tako izpustila na primer Center za socialno delo in Rdeči križ. 

Za slednjo organizacijo nisem predvidela, da ima stik z brezdomnimi, za CSD pa sem menila, 

da z uporabniki nima stika takšne narave, da bi mi lahko ponudili informacije, relevantne za 

mojo raziskavo, četudi sem nadalje preko intervjujev z vključenimi zaposlenimi ugotovila, da 

sem se motila in bi z njihove strani lahko pridobila potencialno pomembne podatke glede 
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organizacije pomoči brezdomnim v času epidemije. Ravno tako pa sem zbrala informacije 

dokaj omejenega števila uporabnikov. Na nekaj težav sem naletela že pri samem iskanju 

kandidatov, sploh zato, ker sem stik z njimi vzpostavljala v obdobju, ko so bili medosebni 

stiki visoko odsvetovani, delovanje organizacij pa omejeno. Na pomoč so mi tako priskočili 

predvsem zaposleni, kar je posledično pomenilo, da so bili vsi sogovorci uporabniki bodisi 

Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog bodisi zavetišča. Iz vzorca sem tako 

izpustila del populacije, ki se pomoči organizacij ne poslužuje, s čimer sem izgubila po 

mojem mnenju zelo pomemben vidik tistih, ki so bili med epidemijo bolj ali manj prepuščeni 

samim sebi.  Nadalje mi je eden od uporabnikov srečanje odpovedal tik pred zdajci, vendar mi 

je na srečo na pomoč priskočil Jakob, tako da sem pogovor opravila z njim, četudi bi mi prvi 

sogovorec lahko ponudil nekaj več informacij tudi o bivanju na prostem med epidemijo. 

Za konec se mi zdi pomembno besedo ponovno nameniti vplivu lastnih pričakovanj, četudi 

sem se le–teh dotaknila tudi že med samo interpretacijo. Četudi sem se zavestno skušala 

opominjati, da naj v raziskovanje stopim neobremenjena s sklepanji, je bilo to ob poplavi 

medijskega poročanja izredno težko. Retrospektivni kritični razmislek je sicer pokazal, da je 

epidemija najvidneje prizadela ravno šolajočo in zaposleno populacijo, o čemer se je tudi 

največ poročalo. Poleg tega je dotično obdobje veliko sprememb prineslo zame osebno, kar 

sem avtomatično preslikala tudi na zunanji svet oziroma v tem primeru na svoje sogovornike. 

Če bi sedaj postopek zbiranja podatkov lahko ponovila, bi uporabnikom zastavljena vprašanja 

oblikoval nekoliko drugače, predvsem bi več poudarka namenila temu, zakaj so nekaj 

doživljali tako kot so. Bolj bi si želela raziskati vzročnost, zakaj so tako čutili in doživljali – je 

bilo to odvisno od osebne preteklosti, izkušenj, osebnosti, iznajdljivosti in sposobnosti 

preživetja ali kaj drugega? Ta vidik mi je nekajkrat umanjkal tudi pri sami interpretaciji. 

Kljub temu, da sem v magistrskem delu informacije velikokrat predstavila kar v obliki 

citiranih odsekov intervjujev, je v naboru podatkovnega materiala ostalo še veliko delov, ki v 

sebi nosijo pomembna sporočila in iztočnice za novo raziskovanje. Z uporabo vseh bi na tem 

mestu zagotovo odprla več vprašanj, kot imam prostora za odgovore nanje.  
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