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POVZETEK 

Eden temeljnih ciljev socialne politike je zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Na 
področju brezdomstva se je Slovenija že z vstopom v EU zavezala, da bo poskušala slediti 
cilju odprave brezdomstva do leta 2015. V Sloveniji se trenutno nahajamo v začetni fazi 
reševanja brezdomstva. Položaj brezdomcev je v Sloveniji v smislu zagotovitve osnovnih 
potreb, kot so prenočišče, prehrana in obleka, dober. Slabši položaj brezdomcev se kaže v 
smislu predhodnega preprečevanja brezdomstva ter zaposlovanja in izobraževanja 
brezdomcev. Poznavanje vzrokov in posledic brezdomstva bo prispevalo k zmanjšanju 
problematike brezdomstva tudi pri zaposlovanju in izobraževanju. Kljub temu, da kaže, da 
razvoj preprečevanja brezdomstva v naslednjih letih ne bo ugoden, predvsem zaradi finančne 
in ekonomske krize, premalo usposobljenih kadrov za reševanje problematike brezdomstva in 
premajhnega političnega interesa za to problematiko, in kljub temu, da brezdomstvo do leta 
2015 v Sloveniji ne bo odpravljeno, pričakujemo, da bomo v Sloveniji v naslednjih desetih 
letih dosegli zmanjšanje števila brezdomcev.  

Ključne besede: brezdomstvo, zaposlovanje, izobraževanje, brezposelnost, socialna politika 

SUMMARY 

One of the main goals of the social policy is to reduce poverty and social exclusion. Even 
before entering in the EU Slovenia has determined to follow the goal to eliminate 
homelessness until 2015. At the moment Slovenia is in the first phase of solving the situation 
of homeless people. In ensuring their basic needs, such as shelter, food or clothes, the status 
of homeless people in Slovenia is good. However, the situation is worse in the case of 
preventing people to become homeless, employing them or e ducating them. Identification of 
reasons and consequences of homelessness will contribute to reducing the problem of 
homeless people, including their employment and education. The development of strategy to 
prevent homelessness is not very encouraging, mostly because of the economic and financial 
crisis, not enough cadre, suitably trained to deal with the problem and low political interest in 
solving the problem. Despite the fact that homelessness will not be completely eradicated 
until 2015, we expect that Slovenia will reduce the number of homeless people in the next ten 
years. 

Key words: homelessness, employment, education, unemployment, social policy 

UDK: 331.5:316.35-057.66(043.2) 

 





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Štefanu Bojnecu za strokovno pomoč pri usmerjanju in 
pripravi magistrske naloge. Hvala tudi vsem intervjuvancem z Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in njegovih območnih enot, 
Centrov za socialno delo, zavetišč za brezdomce, nevladnih organizacij in javnih zavodov iz 
Ljubljane, Maribora, Celja in Kopra.  

Za pomoč pri pripravi magistrske naloge se zahvaljujem tudi dr. Benu Arnejčiču, dr. Marku 
Šavorju in mag. Denisu Grciću. Ne nazadnje namenjam veliko zahvalo svoji družini, možu 
Mateju, sinu Eneju ter svojim in moževim staršem. Iskrena hvala za podporo in strpnost, za 
spodbude in motivacijo pri študiju. 

 





VSEBINA 

1 Uvod ......................................................................................................................................  1
1
2

4
4
5

5

7
7

11

12

14

22
22
22

22

23
23
29

31

32
34
34
35
36
38
39

39
40
41
43

44
44
46

1.1 Opredelitev problema...................................................................................................  
1.1.1 Namen in cilji raziskave ...................................................................................  
1.1.2 Raziskovalna vprašanja .................................................................................... 3 

1.2 Izbira metode dela ........................................................................................................ 3 

1.3 Predpostavke in omejitve obravnavanja magistrske naloge ........................................  
1.3.1 Vsebinske omejitve...........................................................................................  
1.3.2 Metodološke omejitve ......................................................................................  

1.4 Vsebinska zasnova magistrske naloge .........................................................................  

2 Pomen in vloga brezdomstva..............................................................................................  

2.1 Opredelitev pojmov v zvezi z brezdomstvom in njegove značilnosti .........................  

2.2 Stigma, stigmatizacija in diskriminacija ....................................................................  

2.3 Zdravstvena problematika brezdomcev .....................................................................  

2.4 Razlogi za brezdomstvo .............................................................................................  

2.5 Prednosti in slabosti življenja na cesti .......................................................................  
2.5.1 Prednosti .........................................................................................................  
2.5.2 Slabosti ...........................................................................................................  

2.6 Začetek brezdomstva..................................................................................................  

2.7 Stanje na področju brezdomstva ................................................................................  
2.7.1 Zaposlovanje...................................................................................................  
2.7.2 Izobraževanje ..................................................................................................  

2.8 Prenehanje brezdomstva ............................................................................................  

2.9 Brezdomstvo v Sloveniji ............................................................................................  
2.9.1 Brezdomstvo v Ljubljani, Celju, Kopru in Mariboru .....................................  
2.9.2 Ocena števila brezdomcev ..............................................................................  
2.9.3 Stroški države za enega brezdomca................................................................  
2.9.4 Inštitucije, ki skrbijo za brezdomce ................................................................  
2.9.5 Nastanitev .......................................................................................................  
2.9.6 Socialno-pravni status brezdomcev ................................................................  

2.10 Izvajanje slovenskih in programov EU za brezdomce v Sloveniji ............................  
2.10.1 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.............................................  
2.10.2 Programi, namenjeni obravnavanju problematike brezdomcev .....................  
2.10.3 Program izobraževanja za brezposelne osebe 2010/2011 ..............................  

2.11 Izvajanje slovenskih in projektov EU za brezdomce v Sloveniji...............................  
2.11.1 Projekt Kralji ulice..........................................................................................  
2.11.2 Drugi projekti..................................................................................................  

VII 



3 Metodologija ......................................................................................................................  48
48

48
48
49

49

3.4 Vrsta raziskave........................................................................................................... 50 

52
52

53
53
53
54
55

55
55
56

56
56
59
60

62
62
94

101

109

112
112

114

115

115

117

121

126

126

127

3.1 Raziskovalni problem ................................................................................................  

3.2 Izbira metode zbiranja podatkov................................................................................  
3.2.1 Vprašalnik za pripravo na polstrukturiran intervju.........................................  
3.2.2 Polstrukturiran intervju...................................................................................  

3.3 Postopek obdelave......................................................................................................  

4 Analiza in interpretacija intervjujev ...............................................................................  

4.1 Uvodni del analize .....................................................................................................  

4.2 Podatki o intervjuvancih ............................................................................................  
4.2.1 Spol .................................................................................................................  
4.2.2 Starost .............................................................................................................  
4.2.3 Delovno mesto intervjuvancev .......................................................................  
4.2.4 Čas trajanja ukvarjanja s problematiko brezdomstva .....................................  

4.3 Podatki o ustanovah, vključenih v raziskavo .............................................................  
4.3.1 Naziv in naslov inštitucije ..............................................................................  
4.3.2 Število zaposlenih v inštituciji........................................................................  

4.4 Analiza intervjujev (I. kvantitativna obdelava podatkov)..........................................  
4.4.1 Tematsko področje »Vzroki in posledice« .....................................................  
4.4.2 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju brezdomstva« .............  
4.4.3 Tematsko področje »Zaposlovanje in izobraževanje«....................................  

4.5 Analiza intervjujev (II. kvalitativna obdelava podatkov) ..........................................  
4.5.1 Tematsko področje »Vzroki in posledice« .....................................................  
4.5.2 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju brezdomstva « ............  
4.5.3 Tematsko področje »Zaposlovanje in izobraževanje«..................................  
4.5.4 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in 

izobraževanja brezdomcev«..........................................................................  

5 Ugotovitve raziskave .......................................................................................................  

5.1 Vzroki brezdomstva .................................................................................................  

5.2 Posledice brezdomstva .............................................................................................  

5.3 Prispevek k znanosti.................................................................................................  

5.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje .........................................................................  

6 Sklep..................................................................................................................................  

Literatura..............................................................................................................................  

Viri .........................................................................................................................................  

Pravni viri .............................................................................................................................  

Priloge....................................................................................................................................  

VIII 



SLIKE 

Slika 1:  Ni vsak brezdomec lenuh.........................................................................................  12

45

54

54

55

56

9

20

21

42

Slika 2:  Primer revije Kralji ulice .........................................................................................  

Slika 3:  Starost intervjuvancev .............................................................................................  

Slika 4:  Delovno mesto intervjuvancev ................................................................................  

Slika 5:  Čas trajanja ukvarjanja s problematiko brezdomstva ..............................................  

Slika 6:  Število zaposlenih v inštituciji.................................................................................  

 
PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti – 
ETHOS, kot jo je oblikovala FEANTSA.........................................................  

Preglednica 2:  Dolgotrajno brezposelne osebe......................................................................  

Preglednica 3:  Dolgotrajno brezposelne osebe po območnih službah (OS) ZRSZ, 
oktober 2010 ..................................................................................................  

Preglednica 4:   Programi, ki so namenjeni reševanju problematike brezdomcev...................  

 

IX 



X 

KRAJŠAVE 

APZ Aktivna politika zaposlovanja 

CSD Center za socialno delo 

DSP Denarna socialna pomoč 

ESS Evropski socialni sklad 

EU Evropska skupnost 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

NP Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja 
2006–2008 

NPSV Nacionalni program socialnega varstva 2006–2010 

NVO Nevladna organizacija 

OP ESS Operativni program Evropskega socialnega sklada 2007–2013 

OS Območna služba 

PBPRISI Program boja proti revščini in socialni izključenosti 

RNPSV Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 

RS Republika Slovenija 

SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika 

SSRS Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

SVLR Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

SZ Stanovanjski zakon 

Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 

ZB Zavetišče za brezdomce 

ZEMŽM Zakon o enakih možnostih žensk in moških 

ZJRM Zakon o varstvu javnega reda in miru 

ZPPreb Zakon o prijavi prebivališča 

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZSV Zakon o socialnem varstvu 

ZUNEO Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja 

ZUTD Zakon o urejanju trga dela 

ZZDej Zakon o zdravstveni dejavnosti 

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 



1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema  

Brezdomstvo je kompleksen družbeni pojav, ki v naši družbi narašča. V Republiki Sloveniji 
(RS) naj bi bilo okoli 1500 brezdomcev (Ferlan Istinič 2010, 1). Podatki so približni, saj uradne 
evidence o številu brezdomcev ne obstajajo. Raziskave na področju Ljubljane (Dekleva in 
Razpotnik 2007, 63) kažejo, da si 88 % anketiranih želi v prihodnosti z brezdomstvom 
prekiniti, 11 % pa si želi v prihodnosti ostati brezdomec ali brezdomka. Pogoj za prekinitev 
brezdomstva pa je poleg močne volje tudi najti službo. 

Brezposelnost je problem, ki se pojavlja tako v razvitem kot nerazvitem svetu. Ljudje brez in 
z nizko stopnjo izobrazbe imajo vedno manj možnosti na trgu dela in tudi manj možnosti za 
uveljavitev svojih znanj in spretnosti. Pogosto so jim na voljo le enostavna, ročna in fizična 
opravila. Vendar je tudi teh vedno manj, saj so slabo plačana in tako posameznikom 
onemogočajo prestopiti prag revščine. Brezposelnost bo čedalje težje odpravljati, če iskalcev 
dela in ogroženih z brezposelnostjo ne bomo pritegnili v raznovrstne izobraževalne programe 
(Svetlik idr. 1993, 9).  

Z namenom zmanjševanja števila brezposelnih se v RS izvaja aktivna politika zaposlovanja 
(APZ), kljub temu pa je izvajanje programov z namenom zmanjšanja števila brezposelnih in 
omogočanje izobraževanja ranljivim skupinam zapleteno. Določene kategorije prebivalstva 
(npr. brezdomci) so namreč zaradi različnih dejavnikov na trgu dela v slabšem položaju. Gre 
za kategorije, ki so v družbi stigmatizirane, kar gotovo dodatno vpliva na njihov težji položaj 
na trgu delovne sile (Rihter in Boškić 2005, 192). Brezdomstvo predstavlja večplasten 
problem. Pri brezdomcih se v večini primerov pojavlja več težav, ki zajemajo nastanitev, 
njihovo zdravstveno stanje (npr. odvisnosti od drog in alkohola), razpad socialne mreže in 
brezposelnost. Osrednjo vlogo pri zaposlovanju pa predstavljata duševno in fizično zdravje 
(Long, Rio in Rosen 2007).  

Zadovoljitev osnovnih človekovih potreb je povezana z ustreznim bivališčem. Ljudje, ki 
nimajo bivališča, težko poskrbijo za svoj videz in higieno. Človek, ki gre na razgovor v 
službo, se mora urediti, umiti in obleči čisto obleko. Kako naj to naredi človek, ki spi pod 
mostom? Takšne probleme rešujejo zavetišča za brezdomce in podobne ustanove. Glede na 
razmere in težke okoliščine pa je težko od brezdomca pričakovati, da bo prav dolgo iskal 
službo. Če se brezdomec želi izvleči iz situacije, v kateri se znajde, mora najti notranjo moč. 
V prednosti naj bi bili mlajši brezdomci, ki imajo še dovolj energije. Starejši, ki ostanejo brez 
zaposlitve, pa so v še težjem položaju. Brezdomci, ki znajo ustrezno prikriti svoj status, naj ne 
bi imeli težav z zaposlitvijo, še posebej, kadar gre za iskane poklice. Povsem drugače je s 
tistimi, ki nimajo nikakršne izobrazbe in jim zunanji videz ni pomemben. Takšnega človeka 
bodo zaposlili zelo redki delodajalci. 
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Ker nimamo dovolj natančnega znanja o brezdomstvu in ker je brezdomstvo naraščajoč 
problem, tudi zaradi vpliva ekonomske in finančne krize, smo se odločili, da izdelamo 
kvalitativno analizo s poudarkom na zaposlovanju in izobraževanju brezdomcev. Na osnovi 
analize, zakonodaje in strateških dokumentov smo poskušali oblikovati izhodišča, ki bi bila 
podlaga za kvalitativno analizo. Tako smo pridobili najnovejši vpogled v vzroke in posledice 
brezdomstva v RS, ki bo socialnim ustanovam in drugim javnim inštitucijam omogočal, da 
brezposelnim brezdomcem ponudijo vsebine oziroma programe, ki so jim blizu. Brezdomci bi 
se tako lažje in bolj učinkovito vključevali na trg dela in v izobraževanje.  

1.1.1 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil izdelati kvalitativno analizo s poudarkom na zaposlovanju in 
izobraževanju brezdomcev. Na osnovi ugotovitev smo pripravili predloge, ki bodo 
brezdomcem omogočali lažji vstop v zaposlovanje in v izobraževanje. Ugotovitve in predloge 
kvalitativne analize bodo lahko uporabljale nevladne organizacije, socialne ustanove, zavod 
za zaposlovanje, ministrstva in druge inštitucije, ki se ukvarjajo s tovrstnim področjem. 
Prednost raziskave je, da smo s kvalitativno analizo podali boljšo preglednost pri izdelavi 
poteka postopkov prehoda iz brezdomstva v zaposlovanje in izobraževanje ter lažje 
razumevanje problematike brezdomcev pri vključevanju na trg dela in v izobraževanje.  

Glavni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti vzroke in posledice brezdomstva na področju 
zaposlovanja in izobraževanja. S polstrukturiranimi intervjuji smo poskušali pridobiti boljši 
vpogled v trenutno stanje in mnenja ter predloge inštitucij. Iz že opravljenih raziskav smo 
upoštevali ugotovitve o vzrokih in posledicah brezdomstva, ki so jih navedli brezdomci. 
Polstrukturirane intervjuje smo izvedli na petih inštitucijah, in sicer na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve (MDDSZ), Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ) oziroma njegovih 
območnih službah (OS), centrih za socialno delo (CSD), zavetiščih za brezdomce (ZB) in 
nevladnih organizacijah (NVO) oziroma javnih zavodih. Zbiranje informacij smo omejili na 
štiri kraje (mesta): Ljubljana, Celje, Maribor in Koper. Te štiri kraje smo izbrali, ker smo 
zaradi možnosti posploševanja želeli zajeti največja slovenska mesta (glede na število 
prebivalcev), kjer se brezdomstvo pojavlja (na podlagi rezultatov že izvedenih raziskav, ki so 
predstavljene v teoretičnem delu naloge), ker je problematika brezdomstva pogosto bolj 
izrazita v večjih mestih kot v manjših (Trbanc idr. 2003, 8), na podlagi podatkov o dolgotrajni 
brezposelnosti (Bras 2010, 11) in ker smo želeli pridobljene podatke primerjati z raziskovalno 
nalogo Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Slovenji – možni ukrepi za dvig 
zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb (Trbanc idr. 2003). 
S primerjavo podatkov smo pripravili nadgradnjo raziskave na področju brezdomstva v 
povezavi z zaposlovanjem in izobraževanjem. Ciljna skupina so brezdomci. Ugotovitve so 
uporabne za celotno RS.  
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Podrobnejši cilji raziskave so bili: prvič, pripraviti pregled in analizirati stanje na področju 
brezdomstva v okviru zaposlovanja in izobraževanja ter podati bistvene znanstvene in 
strokovne ugotovitve na področju brezdomstva, izobraževanja, aktivne politike zaposlovanja 
in socialne politike. Drugič, s kvalitativno raziskavo ugotoviti vzroke in posledice 
brezdomstva s poudarkom na zaposlovanju in izobraževanju brezdomcev. 

Izsledki raziskave želijo služiti kot podlaga za aktivno ukrepanje, nadaljevanje medsektorskih 
prizadevanj na tem področju ter pripomoček pri iskanju in oblikovanju najustreznejših 
strokovnih, posamezniku in njegovim potrebam prilagojenih rešitev glede brezdomstva, 
vključno z zaposlovanjem in izobraževanjem brezdomcev v naših skupnostih. 

1.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:  
– Vzroki, da nekdo postane brezdomec? 
– Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v RS pri zaposlovanju in izobraževanju? 
– Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo (EU) kaj spremenilo? 
– Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 
– Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? 
– Kakšne so posledice brezdomstva? 

1.2 Izbira metode dela  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vsebuje 
poglobljeno strokovno in znanstvenoraziskovalno analizo brezdomstva v RS in tujini, še 
posebej s področja zaposlovanja in izobraževanja. Strokovna in znanstvena literatura je 
domačega in tujega izvora. Tuji viri so strokovna literatura s področja brezdomstva, mnenja, 
poročila, komentarji in razlage raznih inštitucij, ki delujejo na področju brezdomstva. Del 
informacij smo pridobili iz člankov v znanstvenih revijah, različnih zakonov in drugih 
strateških dokumentov, ki se nanašajo na obravnavani problem. Pri pregledovanju literature 
smo uporabili opisno metodo in metodo povzemanja.  

Drugi, empirični del naloge je namenjen preverjanju raziskovalnih vprašanj. Glavni cilj 
naloge je bil ugotoviti vzroke in posledice brezdomstva, vključno s področjem zaposlovanja 
in izobraževanja. Z namenom, da raziščemo omenjeno problematiko brezdomstva, smo 
izvedli šestnajst polstrukturiranih intervjujev na petih inštitucijah (MDDSZ, ZRZS oziroma 
njegovih OS, CSD, ZB in NVO). Zbiranje informacij smo omejili na štiri kraje oziroma mesta 
(Ljubljana, Celje, Maribor in Koper). V raziskavo so bile vključene štiri NVO (Društvo za 
pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice v Ljubljani, javni zavod Socio v Celju, 
nadškofijska Karitas v Mariboru in Območno združenje Rdečega križa Koper). V Ljubljani 
smo opravili polstrukturirane intervjuje na petih inštitucijah, v ostalih krajih pa na štirih, ker 
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se MDDSZ nahaja le v Ljubljani. Intervjuvali smo direktorje, predsednike, vodje služb, 
strokovne delavce in uradnike, ki obravnavano področje najbolj poznajo. Zaradi lažje izvedbe 
magistrske naloge smo vse vključene v raziskavo (npr. organizacije) poimenovali inštitucije. 
Poudarek je bil na pridobitvi podatkov inštitucij.  

Jedro raziskave predstavlja kvalitativna analiza, ki je del vsebine študija na podiplomskem 
študiju na Fakulteti za management Koper. Kvalitativni analizi sledi predstavitev ugotovitev 
in njihovih implikacij. 

1.3 Predpostavke in omejitve obravnavanja magistrske naloge 

Za dosedanji in nadaljnji razvoj so pomembni naslednji dejavniki:  
– družbena ureditev problematike brezdomstva, v kateri se jasno določijo strategija in cilji, 

ki bodo namenjeni preventivi in zmanjšanju problematike brezdomstva,  
– zmožnost usklajevanja interesov naše države s predlogi in primeri dobrih praks na ravni 

EU in hitrost implementiranja novih rešitev,  
– zavedanje, da so v večini primerov tudi brezdomci sposobni delati in bi želeli delati, 

vendar v programih, ki bodo zagotavljali lažje vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in 
izobraževanje. 

1.3.1 Vsebinske omejitve 

Pojasniti je treba, da smo med pet izbranih inštitucij (MDDSZ, ZRSZ oziroma njegove 
območne službe, CSD, zavetišča za brezdomce in NVO) v štirih krajih (Ljubljana, Celje, 
Maribor in Koper) zajeli inštitucije, ki se organizacijsko med seboj razlikujejo. Na primer: 
zavetišče za brezdomce ni samostojna inštitucija, pač pa deluje v sklopu druge inštitucije, ki 
smo jo intervjuvali (npr. intervjuvali smo vodjo zavetišča in predsednico javnega zavoda, ki 
sodita v isto inštitucijo). V Celju problematike brezdomstva ne obravnava nobena izmed 
nevladnih inštitucij, ampak samo javni zavod Socio. 

V nalogi smo se srečali z naslednjimi omejitvami: 
– v Celju smo morali namesto nevladne inštitucije v raziskavo vključiti javni zavod, ki 

deluje nekoliko drugače od predvidene inštitucije, kar pomeni manjšo razliko pri 
primerjavi med inštitucijami v izbranih krajih. 

– Inštitucije iz Celja in Kopra, kjer smo izvajali intervjuje, imajo pod svojim okriljem še 
zavetišče za brezdomce, kar pomeni, da smo intervjuje izvedli na eni inštituciji (z 
različnimi pristojnimi osebami). Obstaja možnost, da so se osebe že pred izvedbo 
intervjuja dogovorile, kakšni bodo odgovori. Menimo, da bi dobili nekoliko drugačne 
podatke, če bi intervjuje izvedli na različnih inštitucijah. 

– Intervjuje smo izvedli samo z osebami na inštitucijah, ne pa tudi z brezdomci, kar je 
vplivalo na končne ugotovitve pri primerjavi z raziskovalno nalogo Socialna in 
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– Vsem intervjuvancem nismo postavljali istih vprašanj, ker inštitucije večinoma pokrivajo 
samo določeno področje. V primeru, da nas je zanimalo vprašanje s področja 
zaposlovanja, smo lahko nekatere podatke pridobili samo od ene inštitucije, saj se ostale 
inštitucije z zaposlovanjem ne ukvarjajo. Primerjava podatkov z ostalimi inštitucijami je 
bila v tem primeru omejena, včasih tudi nemogoča. 

1.3.2 Metodološke omejitve 

Za izvedbo raziskave smo izbrali pet različnih vrst inštitucij in štiri mesta v RS (razlog je 
naveden v poglavju 1.1.1 Namen in cilj raziskave). Večjega vzorca nismo izbrali predvsem 
zaradi velikih finančnih stroškov, ki so značilni za kvalitativno raziskavo.  

Veljavnost lahko povečamo z uporabo triangulacije, kjer gre za kombinacijo pristopov, 
metod, tehnik in vzorcev (Tratnik 2002, 40). Je način povečevanja kredibilnosti z namenom 
doseganja različne perspektive na isti raziskovalni problem (Trnavčevič 2007, 8). Ker široke 
triangulacije na osnovi vzorca nismo izvedli zaradi neenakomerne razporejenosti v raziskavo 
vključenih inštitucij in uporabe samo ene metode (pojasnjeno v poglavju 3 Metodologija), 
smo izbrali triangulacijo s kombinacijo pristopov pri zbiranju podatkov z intervjuji in z 
izkoriščanjem dokumentarnih virov.  

V kvalitativnem raziskovanju posploševanje ni temeljni cilj, ker imamo opravka z manjšimi 
vzorci in poglobljenim raziskovanjem (Tratnik 2002, 46). Ugotovitve, pridobljene na podlagi 
polstrukturiranih intervjujev v petih krajih oziroma mestih, smo primerjali z ugotovitvami 
drugih raziskav in jih tako posplošili za celotno Slovenijo.  

Če bi raziskavo kritično ocenili, bi lahko rekli, da vsak raziskovalec vedno vnaša v raziskavo 
del sebe in svojih stališč. Pri pridobivanju odgovorov smo poskušali ostati čim bolj 
indiferentni. Menimo, da smo kljub temu, da je naša raziskava v osnovi kvalitativna, dobili 
relevantne rezultate, s pomočjo katerih smo lahko dobro oblikovali zaključke raziskovalne 
naloge, ki so lahko temelj nadaljnjega raziskovanja na področju brezdomstva, vključno s 
področjem zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev.  

1.4 Vsebinska zasnova magistrske naloge 

Vsebino smo v magistrski nalogi razdelili na teoretični in empirični del, ki sta razdeljena na 
pet poglavij. Uvodno poglavje zajema predstavitev teme in problematike. Teoretični del v 
drugem poglavju zajema osnovne definicije brezdomstva, brezdomca, doma, socialne 
izključenosti, stigme, stigmatizacije in diskriminacije, zdravstveno problematiko brezdomcev, 
razloge za brezdomstvo, prednosti in slabosti življenja na cesti, začetek brezdomstva, stanje 
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na področju brezdomstva, ki vključuje zaposlovanje in izobraževanje, ter prenehanje 
brezdomstva. Sledi predstavitev brezdomstva v RS in po posameznih krajih (Ljubljana, Celje, 
Maribor, Koper) ter zakonodaje. Poglavje se zaključuje s predstavitvijo programov in 
projektov v RS, ki so namenjeni brezdomcem. Tretje poglavje vsebuje raziskovalni okvir, ki 
zajema problem raziskave, izbiro metode zbiranja podatkov, postopek obdelave ter vrsto 
raziskave. V četrtem poglavju je predstavljena analiza in interpretacija intervjujev. Ugotovitve 
raziskave so natančno predstavljene v petem poglavju in zajemajo vzroke in posledice 
brezdomstva, prispevek k znanosti in možnosti za nadaljnje raziskovanje. V zadnjem poglavju 
so opisane sklepne ugotovitve in priporočila za naprej. 
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2 POMEN IN VLOGA BREZDOMSTVA 

2.1 Opredelitev pojmov v zvezi z brezdomstvom in njegove značilnosti 

V tem poglavju smo na kratko opisali pojme, ki se v zvezi z brezdomstvom pojavljajo in so 
pomembni za razumevanje tega področja. Ob tem smo izpostavili besedo brezdomec, klošar, 
dom, brezdomstvo in socialna izključenost. Pojma stigma in diskriminacija sta opisana v 
poglavju 2.2 Stigma, stigmatizacija in diskriminacija.  

Najprej si poglejmo pomen besede »brezdomec« (v angleškem jeziku: homeless). »Brezdomci 
so ljudje, ki nihajo med javnimi zavetišči in prostori, ki jih ponudi volonterski sektor, med 
penzioni in sobami, ki so na meji normalnega »spodobnega« najetega prenočišča, med 
kočami, zabojniki in nelegalno zasedenimi bivališči, občasno pa delijo stanovanje s prijatelji 
in sorodniki.« (Dekleva in Razpotnik 2007, 14) Lahko bi rekli, da gre za skupino ljudi, ki si 
ne morejo zagotoviti ustreznega osebnega stanovanja z lastnimi sredstvi oziroma za 
zagotovitev osebnega prenočišča potrebujejo pomoč, ker so se znašli v skrajno težki 
življenjski situaciji. Poleg besede brezdomec, ki pomeni človeka brez doma (SSKJ 1994), se 
uporabljajo še izrazi klatež, potepuh, postopač, klošar in berač. Ti izrazi sestavljajo sklop 
ljudi, ki so brez doma (zaradi vojne, naravne nesreče ali zaradi osebnih, družinskih in 
družbenih razmer), brez redne zaposlitve, večino dneva preživijo na ulici in se preživljajo 
predvsem z beračenjem. Če pogledamo celotno sliko, bistvo brezdomca predstavlja izguba 
prebivališča. Po Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj 1997, 240) je klošar beseda 
francoskega izvora. Prevzeta je iz »clochard« in označuje potepuha, brezdomca. Izpeljana je 
iz »clocher«, ki pomeni šepati. Označbe klatež, potepuh in klošar so v novejši zgodovini RS 
povezovali z zanemarjenci, delomrzneži in postopači, ki so asocialni in neodgovorni tako do 
sebe kot do družbe (Kosec 2006, 12). V zadnjih letih se pa največkrat uporablja termin 
brezdomec. Beseda vzbuja sočutje in ne prinaša očitkov. Kosec (2006, 23) pravi, da so 
brezdomci na ulicah najbolj manifesten primer spodletelega reševanja stanovanjskega 
problema na področju socialne politike. Treba je ločiti med brezdomci in klošarji. Brezdomci 
so nastanjeni v prebivališčih (npr. v zavetiščih, pri prijateljih) in so pripravljeni sprejemati 
pomoč inštitucij. Klošarji pa živijo svobodno, navadno v kakšni garaži, pod mostom ali v 
kakšni kleti. Ne želijo, da se jim krati svoboda, in živijo življenje, kakršnega so se odločili. 
Kljub institucionalnemu nudenju pomoči, pomoč zavračajo.  

Pomemben je tudi pojem »dom«. Dom je bistvenega pomena za človeka, saj v njem oblikuje 
svoje življenje in svojo identiteto. Gre za kraj, kjer se ustvarjajo veselje, smeh, ljubezen, jeza, 
žalost. Človek naj bi prebival v razmerah, ki odgovarjajo njegovim osnovnim potrebam. Gre 
za možnost zadovoljitve socialnih, kulturnih, duhovnih potreb in navsezadnje naj bi dom 
nudil fizično zaščito pred zunanjimi dejavniki (npr. dež, sneg). Imeti stanovanje oziroma 
prebivališče je nujni pogoj za duševno zdravje. Življenje brezdomca je zaznamovano z 
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nezmožnostjo pridobiti si stalno in primerno bivališče, kar negativno vpliva na njegovo 
psihofizično, socialno in duhovno stanje (Ravnik 2009, 14).  

Po pregledu literature lahko najdemo kar nekaj tujih opredelitev pojma »brezdomstvo«. Ob 
tem bi izpostavili definicijo Evropske zveze nacionalnih organizacij, ki deluje na področju 
brezdomstva (European Federation of National Organization working with Homeless –
FEANTSA), predstavljene v nadaljevanju. V RS nimamo natančne opredelitve, kaj 
brezdomstvo je. Razlog je verjetno v tem, da kot tranzicijska država šele prepoznavamo pojav 
brezdomstva. Prepoznavanje nekega novega pojava pa je proces, ki lahko traja več let ali celo 
desetletja (Dekleva in Razpotnik 2006, 286). Ker je družbeni pojav brezdomstva zelo 
kompleksen, obstaja več tipov brezdomstva in več načinov brezdomskega stila življenja. 
Oseba lahko postane brezdomec v različnih življenjskih obdobjih, zaradi različnih razlogov 
(npr. brezposelnost in zdravstvena problematika) in z različnim življenjskim ozadjem. 
Brezdomstvo se začne mnogo prej, preden oseba izgubi streho nad glavo, in predstavlja hujšo 
stisko, kot zgolj biti brez strehe nad glavo (Delić 2008, 9). Izkušnja brezdomstva najpogosteje 
povzroča travmo, nepopravljive psihološke posledice, zlasti pa pomeni dolgotrajno življenje v 
negotovosti in brezupu (Smonker 2002, 302). 

Brezdomstvo ločimo na prikrito in odkrito ali dnevno. Primer prikritega brezdomstva so 
deložiranci, najemniki, ki nimajo najemne pogodbe, gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih 
nastanitvenih rešitvah in mladi brezposelni (Ferlan Istinič 2010, 1). Dekleva in Razpotnik 
(2007, 15) prikrito brezdomstvo definirata: »To so ljudje, ki sicer imajo neko streho nad 
glavo, nimajo pa doma v pravem pomenu besede.« Brezdomci v tem primeru niso opazni, saj 
se v javnosti ne pojavljajo kot berači, prav tako ne prihajajo v stik z zavetišči ali drugimi 
organizacijami, ki skrbijo za brezdomce. Živijo odmaknjeno od okolice in se izogibajo 
socialnim stikom. Brezdomci, ki uporabljajo ponudbe organizacij, pa sestavljajo tako 
imenovano odkrito brezdomstvo (Delić 2008, 6). Dnevno brezdomstvo je »pojav, pri katerem 
posameznik sicer ima bivališče (najpogostejše pri starših ali drugih sorodnikih, včasih celo 
samostojno), a je sicer izključen iz produktivnih sfer življenja v družbi, katere del naj bi bil« 
(Dekleva in Razpotnik 2007, 21). To pomeni, da ni zaposlen, se ne izobražuje, njegove 
socialne mreže so zelo šibke. Za posameznika, ki se v nekem kratkem času ne reši 
brezdomstva, obstaja nevarnost, da preide v kronično brezdomstvo.  

Edina večja evropska mreža, ki se osredotoča na problematiko brezdomstva na evropski ravni, 
je FEANTSA. Ustanovljena je bila leta 1989 kot evropska nevladna organizacija. Vključenih 
je sto članic, ki delujejo v 30 evropskih državah, in sicer v vseh 27 državah EU. Dekleva in 
Razpotnik (2006, 288) menita, da je brezdomstvo pojav, ki ni značilen za posamezno državo, 
temveč za cele skupine držav, ki si delijo skupne politično-ekonomske pogoje, in na katerih 
prebivalce vplivajo zelo podobni globalizacijski dejavniki. FEANTSA je oblikovala široko 
definicijo brezdomstva. Njena opredelitev poveže več različnih kategorij ljudi, na katere smo 
morda prej gledali kot na ločene skupine z različnimi problemi. FEANTSA na pojav 
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brezdomstva gleda širše. Na podlagi, ki jo je pripravila omenjena organizacija, pa lahko 
načrtujemo bolj celovito pomoč.  

Preglednica 1: Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti – 
ETHOS, kot jo je oblikovala FEANTSA  

Konceptual
na 

kategorija 
Operacionalna kategorija 

Pod-
kate-
gorija 

Generična definicija 

1 ljudje, ki živijo na prostem, 
na javnem prostoru (brez 
zavetja) 

1.1 
1.2 

spijo pod milim nebom, nimajo prebivališča 
dostopni so s pomočjo 
terenskega dela 

B
re

z 
st

re
he

 

2 ljudje, ki živijo v nočnih 
zavetiščih in so prisiljeni 
nekaj ur na dan preživeti v 
javnih prostorih 

2.1 
2.2 
2.3 

nizkopražna zavetišča, ki vključujejo le 
nočitve/nočna zavetišča, poceni penzioni 
kratkotrajne hotelske namestitve 

3 ljudje, ki živijo v zavetiščih 
za 
brezdomce/ kratkoročnih 
namestitvah 

3.1 
3.2 

zavetišče za brezdomce z začasno nastanitvijo  
začasno prebivanje (prehodna namestitev, 
negotovo najemniško razmerje) 

4 ženske, ki živijo v 
zavetiščih/zatočiščih/varnih 
hišah za ženske 

4.1 
4.2 

nastanitev v zavetiščih za ženske, varnih hišah 
podprte (razpršene) namestitve 

5 ljudje, ki prebivajo v 
zavetiščih/azilih za 
priseljence 

5.1 
5.2 

začasne nastanitve/sprejemni centri (azili)  
prebivališča za priseljenske delavce (*na primer 
samski domovi) 

6 ljudje, ki so pred odpustom iz 
inštitucij 

6.1 
6.2 

kazenske inštitucije (pripori, zapori)  
medicinske inštitucije 

B
re

z 
st

an
ov

an
ja

 

7 ljudje s specializirano 
podporo v zvezi z 
namestitvijo (zaradi 
brezdomstva) 

7.1 
7.2 
7.3 

skupinske podprte (varovane) namestitve  
individualne podprte (varovane) namestitve 
nastanitve za najstniške starše 

8 ljudje, ki prebivajo v 
negotovih prebivališčih (brez 
pravice najema) 

8.1 
8.2 

začasno prebivanje pri sorodnikih/prijateljih (ne 
po svoji izbiri) 
prebivanje brez veljavne (pod)najemne pogodbe

9 ljudje, ki živijo v grožnji pred 
izselitvijo/deložacijo 

9.1 
9.2 

 pravne prisilne izselitve najemnikov 
pravne prisilne izselitve zaradi spremembe 
lastnine (*na primer zaradi denacionalizacije) N

eg
ot

ov
o 

10 ljudje, ki živijo pod grožnjo 
nasilja 

10.1 življenje pod grožnjo nasilja partnerja, staršev ali 
drugih 

11 začasne strukture 11.1 
11.2 
11.3 

mobilno domovanje (v avtu, prikolici, kolibi, 
vagonu) 
ilegalna zasedba zemljišča 
ilegalna zasedba stavbe (skvotiranje, *na primer 
prebivanje v »bazi«, bivaku) 

N
ep

rim
er

no
 

12 ljudje, ki živijo v neprimernih 
bivališčih 

12.1 neprimerno za prebivanje (glede na nacionalno 
zakonodajo ali standarde) 
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Konceptual
na 

kategorija 
Operacionalna kategorija 

Pod-
kate-
gorija 

Generična definicija 

13 ljudje, ki živijo v ekstremni 
prenaseljenosti 

13.1 glede na nacionalno normo prenaseljenosti 

*Za znakom * so navedene nekatere slovenske specifike oziroma specifični izrazi.  

Vir: po Edgar in Meert 2005, 16 priredila Razpotnik in Dekleva 2009, 20–21.  

Po Evropski tipologiji brezdomstva in stanovanjske izključenosti – ETHOS brezdomce 
razdelimo v štiri kategorije, in sicer na tiste, ki so brez strehe, na tiste brez stanovanja, na 
tiste, ki živijo v negotovih prebivališčih, in na tiste, ki živijo v neprimernih bivališčih. 
(preglednica 1). Tipologijo je razvilo več evropskih držav. Preglednica prikazuje več oblik 
brezdomstva, ki zajema kulture različnih držav, upoštevajoč njihove norme, standarde, 
pričakovanja in zakonodajo. Glede na kompleksno tipologijo ne moremo seči po enostavni 
definiciji brezdomstva, saj nas na to opozarjajo različni podsistemi, ki so s tem pojavom 
povezani, na primer zdravstvo, inštitucija družine in urbanizem.  

Ko se pogovarjamo o brezdomcih, velikokrat zasledimo termin »socialna izključenost«. Gre 
za izključenost posameznikov s stališča prikrajšanosti do materialnih dobrin, stanovanja in 
zaposlitve. Program boja proti revščini in socialni izključenosti (PBPRISI) (MDDSZ 2000, 9) 
navaja, da socialno izključenost »razumemo kot kopičenje izključenosti oziroma omejenega 
sodelovanja v ključnih virih, inštitucijah in mehanizmih, prek katerih poteka civilno, 
gospodarsko, socialno in medosebno vključevanje skupin in posameznikov v družbo«. 
Mandič (2007, 136) ugotavlja, da gre pri brezdomstvu za zelo intenzivno ali celo skrajno 
obliko izključenosti, ki se praviloma pojavlja z vsaj še eno obliko izključenosti (npr. v zvezi z 
zaposlitvijo in sorodstvenimi omrežji). Na materialno izključenost, katere posledica je 
revščina, se vežejo tudi druge izključenosti, na primer brezposelnost, neizobraženost, slabo 
zdravje (ki je v veliki meri odvisno od zagotavljanja osnovnih življenjskih pogojev in virov, 
kot so primeren prostor za bivanje, izobrazba, hrana, dohodek, mir, socialna pravičnost in 
enakost) in odsotnost ali neprimernost stanovanjskih pogojev. Med ranljive skupine 
prebivalstva, ki so bolj izpostavljene tveganjem socialne izključenosti in revščine, se 
največkrat uvrščajo tudi brezdomci. MDDSZ (2008, 6) opozarja, da gre za zelo kompleksne 
težave oseb, zato jih je treba reševati s kombinacijo ukrepov različnih politik (npr. na 
področju zaposlovanja, stanovanjske politike, socialnih in zdravstvenih storitev). 

Ko govorimo o brezdomstvu, si predstavljamo, da gre večinoma za moške, vendar je v 
zadnjem času mogoče opaziti vse več žensk, mladih in žensk z otroki. Brezdomstvo žensk 
(npr. zaradi družinskega nasilja in etnične pripadnosti) se največkrat kaže kot prikrito oziroma 
nevidno (npr. se zatečejo k sorodnikom ali znancem, postanejo uporabnice psihiatričnih 
inštitucij). Brezdomstvo mladih pa je povezano predvsem z alkoholom, jemanjem 
nedovoljenih drog in nasiljem v družini.  
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Poleg zgoraj naštetih značilnosti bi omenili se naslednje, ki so med brezdomci pogostejše, 
kakor pri splošni populaciji ljudi, in sicer: da so ali so bili v psihiatrični oskrbi, da so že bili v 
vzgojnem zavodu, rejništvu ali bili deležni druge vrste zunajdružinske vzgoje, da so že bili v 
zaporu ali priporu, da so zasvojeni z alkoholom ali z drogami, ki so prepovedane, da so bili 
spolno ali drugače zlorabljeni/izkoriščani, da so se končale njihove pomembne življenjske 
zveze, da so bili izključeni iz šole in imajo slabšo delovno usposobljenost (Razpotnik in 
Dekleva 2007, 14–15). Za brezdomce naj bi bilo tudi značilno, da ne sprejemajo in celo 
zavračajo institucionalizirane oblike pomoči ali pa jo sprejmejo le v skrajni sili (Ferlan Istinič 
2010, 1).  

2.2 Stigma, stigmatizacija in diskriminacija 

Pojem »stigma« se uporablja za lastnost, ki je hudo diskreditirajoča (Goffman 2008, 12). 
Temelj večine stigem predstavlja socialno označevanje. Med vidne stigme uvrščamo ulično 
brezdomstvo (beračenje in spanje na prostem), ki ga je nemogoče prikriti in je oseba dnevno 
izpostavljena diskriminaciji. Stopnja stigmatiziranosti je odvisna od tega, kako nezaželena je 
razlika posameznika v določeni družbi. V primeru prisotnih vidnih stigmah (npr. barva kože, 
telesna oviranost in nacionalnost) stigmatizirana oseba težko ubeži negativnim posledicam 
stigme. Občutek stigmatiziranosti izhaja iz socialne primerjave. Primerjave lahko vzbujajo 
občutek superiornosti (oseba ima neko zaželeno lastnost, ki drugi osebi manjka) ali pa 
manjvrednosti (oseba neke zaželene lastnosti nima, ki jo druga ima). Stigma se tako ohranja.  

»Diskriminacija« pomeni kršitev načela enakega obravnavanja (Greif 2006, 8). Za 
diskriminacijo se šteje, da je neka oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga oseba. 
To pomeni razlikovanje, izključevanje in postavljanje v neenak položaj s ciljem, namenom 
ogroziti ali onemogočiti nekomu uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Prepoved diskriminacije državljanov določa Ustava RS (1991 in 2004) v 14. členu, 1. 
odstavku, ki pravi, da so v RS vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino. Za preprečevanje diskriminacije sta v RS na voljo dva zakona, in sicer Zakon o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja (Ur. l. RS, št. 50/04, 61/07, 93/07) in Zakon o 
enakih možnostih žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02). 

Brezdomstvo je nedvomno tema, ki je v javnem življenju odrinjena in stigmatizirana. O 
stigmatizaciji brezdomcev Ravnik (2009, 52) pravi, da gre za kulturni rasizem. Obtoževanje 
brezdomcev je najpogostejša oblika zatiranja (npr. sami so si krivi, naj gredo delat). 
Pojavljajo se tudi izjave, ki ustvarjajo ogroženost državljanov in državljank (npr. dnevno 
dobijo več denarja, kot ga jaz zaslužim s poštenim delom). S posploševanjem pa se 
posamezniku jemlje njegova individualnost, posebnost in enkratnost. Brezdomci so tako 
izključeni na več ravneh. Zaradi neprestanega pomanjkanja sredstev za preživljanje se 
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pogosto zatekajo k prosjačenju, krajam in včasih celo k nasilnim dejanjem. Vse to jih še 
dodano »stigmatizira«. Nobenega ne moremo soditi, dokler ne pogledamo dejanskih vzrokov, 
ki so človeka pripeljali na cesto (Ravnik 2009, 53). Prav tako ne moremo trditi, da so 
brezdomci sami krivi in da ne želijo delati (slika 1). Nevarnost, ki jo nosijo s seboj ponudbe 
za brezdomce, na primer deljenje brezplačnih obrokov hrane, prodaja cestnega časopisa, ki od 
posameznika zahtevajo, da se razkrije kot brezdomec, je socialna stigma (Dekleva in 
Razpotnik 2007, 21). Zato se nekateri takih programov ne udeležujejo, zato velja razmisliti 
tudi o drugih oblikah pomoči. Delić (2008, 13) meni, da se brezdomni osebi očita lenoba in 
nezaposlenost, nato zasvojenost kot nesposobnost preskrbeti samega sebe in ravno te 
značilnosti ogrožajo vrednote, ki so že tradicionalne (npr. delati in biti zaposlen, biti uspešen, 
skrbeti zase, biti tekmovalen in zmagovati). Zaradi teh vrednot obstaja v človeku nekakšen 
strah pred tem, da bi tudi sam lahko postal predmet predsodka, če se ne bo držal določenih 
norm in vedenjskih pravil.  

 
Slika 1: Ni vsak brezdomec lenuh 

Vir: BAAŠ 2005, 4. 

Stigma brezdomcev je prisotna tudi pri zaposlovanju. Delodajalci, predvsem v manjših 
okoljih, osebe poznajo kot brezdomce in jih zaradi tega nočejo zaposliti (Trbanc idr. 2003, 
13). Nekaterim pa kljub temu uspe težave dobro skriti, tako da delodajalec o tem nič ne ve. 
Stigma negativno vpliva na možnost zaposlitve. V primeru težav (npr. odvisnosti in težav v 
duševnem zdravju) je treba najprej rešiti težavo in se nato zaposliti. Vendar kljub temu stigma 
zaradi preteklih težav ostaja, kar ovira posameznika pri zaposlitvi. Če pa delodajalec 
konkretno osebo pozna in ima z njo dobre izkušnje, je zaposlitev lažja.  

2.3 Zdravstvena problematika brezdomcev 

Zdravje zajema fizično, duševno in socialno stanje posameznika. Brezdomstvo je tesno 
povezano z zdravjem posameznika. Smonker (2002, 302) ugotavlja, da nerešeni stanovanjski 
problemi, brezposelnost in ekonomska negotovost slabo vplivajo na zdravje žensk in mater ter 
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na osebnostni in telesni razvoj otrok zaradi onemogočanja enakih možnosti za življenje v 
skupnosti. Brezdomstvo zagotovo negativno vpliva na vsaj eno od sfer človekovega zdravja.  

Razpotnik in Dekleva (2009, 143) sta izvedla raziskavo o problematiki zdravstvenega stanja 
slovenskih brezdomcev in dostopnosti zdravstvenega sistema zanje. Njuna prva osnovna 
ugotovitev je, da za raziskovano populacijo ljudi s precejšnjo mero gotovosti velja, da je 
zdravstveno bolj ogrožena oziroma je njeno psiho-socialno stanje oziroma zdravje slabše od 
stanja v splošni slovenski populaciji. Ta ugotovitev velja predvsem za področje duševnega 
zdravja in odvisnosti ter za druge telesne bolezni, ki so povezane z načinom življenja na cesti. 
Druga osnovna ugotovitev je, da je dostopnost zdravstvenega sistema in storitev za 
proučevano skupino ljudi slabša kot dostopnost obojega splošni slovenski populaciji. 
Dostopnost pomeni pravico uporabljati sistem, ki pa le malo pomaga, če po odhodu iz 
zdravstvene ustanove ljudje potrebujejo denar (ki ga nimajo) za nabavo zdravil ali pa 
določene življenjske razmere (ki jih nimajo) za uspešno okrevanje. Po drugi strani pa 
brezdomci predpisana zdravila od zdravnika dostikrat uporabljajo drugače, kot je predpisano, 
in sicer s prodajo ter menjavanjem zdravil med seboj. Najbolj so ogrožene osebe z večjimi 
težavami oziroma boleznimi, ki bi jim bilo treba posvetiti posebno pozornost. Najpogostejše 
bolezni so bolezni sklepov, kronične depresije, čiri na prebavilih, jetrne ciroze in kronične 
obstruktivne pljučne bolezni. Pogoste so tudi težave z duševnim zdravjem in zasvojenost z 
dovoljenimi in nedovoljenimi drogami. Stanje na področju zobozdravstva pa je zelo slabo. 
(Razpotnik in Dekleva 2009, 106) 

V zelo težkem položaju so brezdomci brez obveznega in dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja, kar pomeni težko dostopnost zdravstvenih storitev. Za osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja sta se v Ljubljani (pod okriljem mestne občine in Slovenske filantropije) in 
Mariboru (pod okriljem škofijske Karitas) odprli ambulanti s posvetovalnico, ki tem osebam 
nudita oskrbo. Kosec (2006, 109) opozarja, da so posebne ambulante dobrodošle, tako kot 
zavetišča, niso pa rešitev. Rešitve so sistemske in usmerjene v zagotovitev enakih možnosti za 
vse ljudi, za kaj takega pa je nujna ustrezna državna politika. 

Brezdomcem nudi pomoč socialna ambulanta ter nekatere nevladne organizacije, ki poskušajo 
razvijati terensko delo z namenom krepitve zdravja in zmanjševanja škode brezdomskega 
načina življenja. Ogromno brezdomcev dostikrat potrebuje nujno medicinsko pomoč in razna 
zdravljenja. Pomemben premik se je v letu 2010 (MDDSZ 2010a) zgodil na področju 
obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Upravičenci do denarne socialne pomoči 
izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev (ZZVZZ 2006, 25. člen). Stroške krije RS. Če brezposelna oseba nima z 
nobeno zavarovalnico sklenjene pogodbe glede dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ji 
pogodbe ni potrebno podpisati, saj taki osebi pravica izhaja že po sami odločbi o 
upravičenosti do denarne socialne pomoči. Do pravice so upravičeni državljani RS in tujci s 
stalnim bivanjem v RS. Obvezno zavarovanje pa krije občina.  
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2.4 Razlogi za brezdomstvo  

Na to, da se ljudje znajdejo na ulici oziroma da so brez varne in primerne nastanitve, običajno 
vpliva več dejavnikov. Do vse večjega razslojevanja ljudi prihaja zaradi vse večje 
tekmovalnosti in konkurenčnosti podjetij, razcveta industrijske družbe in splošnega povečanja 
storilnostnega pritiska (Razpotnik in Dekleva 2005, 269). Vsak človek ima neko mejo, do 
katere funkcionira družbeno sprejemljivo, ko pa prestopi to mejo, se zlomi. Problematika 
brezdomstva je kompleksna in predstavlja sklop individualnih in družbenih vzrokov, oblik 
socialne izključenosti, odzivov družbe, bolj ali manj utrjenih procesov ter vzorcev 
medosebnih in družbenih odnosov (Razpotnik in Dekleva 2005, 271). Pomembno je 
zavedanje, da je obravnavanje brezdomstva zapleteno, zmanjšanje in preprečevanje 
brezdomstva pa dolgotrajen proces in da se morajo zato spreminjati družbeni odnosi tako na 
makro kot na mikro ravni.  

Dekleva in Razpotnik (2007, 54) na podlagi raziskave o brezdomstvu v Ljubljani navajata 
naslednje razloge za brezdomstvo: denarne težave, lastna odločitev, izgon/izselitev, izguba 
službe, konec odnosa s partnerjem, prepir s starši, težave z duševnim zdravjem, težave s 
pitjem alkohola pri bližnjih, beg pred nasiljem, beg pred izkoriščanjem, težave s pitjem 
alkohola, smrt bližnjega, težave z duševnim zdravjem pri bližnjih, težave z uporabo drog, 
odpust iz ustanove (npr. zapor, zavod in bolnica), težave z uporabo drog pri bližnjih in beg 
pred spolno zlorabo. Ugotovila sta, da je največji razlog materialna prikrajšanost in da je bilo 
pol anketirancev izgnanih, pol pa jih je odšlo po lastni odločitvi. Lastna odločitev lahko 
pomeni, da v primeru, da človeku grozi izgnanstvo, se ta malo prej sam odloči, da odide.  

Kosec (2006, 108) glede prostovoljnega odhoda v brezdomstvo meni, da ne pozna 
brezdomca, ki bi se sam zavestno odločil za takšen način življenja. V več strokovnih delih je 
bilo zaslediti, da brezdomstvo ni prostovoljna odločitev (Dragoš 1993, 153; Varuh človekovih 
pravic RS 2010, 279; Odbor regij 2011, 42–44). Odbor regij je ob tej temi poudaril, da 
brezdomstvo povzroči splet okoliščin in zato ni pojav, do katerega pride iz izključno osebnih 
razlogov. Ljudje živimo v družbi, obdani z različnimi sistemi (npr. družinski in sosedski), ki 
nam omogočajo živeti življenje. Teh pa navadno ne moremo izbirati. 

Po pregledovanju literature lahko najdemo kar nekaj strokovnjakov (npr. Stojič 1995, 24) in 
organizacij (npr. FEANTSA b. l.), ki so raziskovali vzroke brezdomstva v tujini in prišli do 
približno enakih ugotovitev. Razpotnik in Dekleva (2007, 19) ugotavljata, da se vzroki delijo 
na strukturne, institucionalne, odnosne in individualne. Strukturni so revščina, nezaposlenost 
in stanovanjska politika, ki jih povzročajo dolgovi, finančna stiska in izselitev. Institucionalni 
so institucionalizacija, bivanje v rejništvu ali druge zunajdružinske oblike vzgoje, izkušnja 
zapora in izkušnja vojske, ki jo povzročajo zapustitev inštitucije, zapustitev oblike skrbi, 
odpust iz zapora ali vojske. Odnosni so izkoriščevalski odnos v otroštvu, izkoriščevalski 
odnos s partnerjem in razpad družine, ki jih povzročajo zapustitev doma staršev, pobeg iz 
izkoriščevalskega odnosa in posameznik ostane sam. Individualni so duševna bolezen, motnja 
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v duševnem razvoju, odvisnost od drog, odvisnost od alkohola, ki jih povzročajo slabšanje 
stanja, konec podpornega odnosa in zloraba substanc. Pri vsem tem je pomembna preventiva, 
usmerjenost v stanovanja in v oskrbo ter reintegracija. Navedeni razlogi za brezdomstvo 
razjasnijo, kaj vse se z osebo dogaja, preden izgubi streho nad glavo. Brezdomci, ki so dlje 
časa brez doma, izgubijo čut za lastno vrednost, upanje na boljšo prihodnost in težko 
osmišljajo svoje življenje. Počutijo se odrezani in odtujeni od družbe. Hrepenenje po sreči in 
boljšem življenju pa je precej povezano z odvisnostjo od alkohola, nedovoljenih drog in z 
drugimi omamnimi sredstvi. Prihodnost človeka, ki trpi ekonomsko ali osebno pomanjkanje, 
je odvisna od sredstev, s katerimi razpolaga v danem trenutku (Stojič 1995, 24). Na podlagi 
zgornjih ugotovitev (tujih in domačih raziskovalcev) lahko rečemo, da so vzroki za 
brezdomstvo v RS naslednji (Razpotnik in Dekleva 2007, 19): 
– stanovanjska problematika, 
– zdravstvena problematika (psihološke in druge bolezni), 
– nezaposlenost, 
– »socialno-demografske spremembe 
– socialno-varstveni in podporni sistemi, 
– dezinstitucionalizacija zdravstvenih, socialnih in vzgojnih ustanov«. 

Na kratko bomo opisali zgoraj omenjene vzroke. Ko se dotaknemo tematike o stanovanju, se 
vprašamo, kako lahko oseba pride do stanovanja. Lahko ga kupi ali pa vzame v najem. Za 
oboje je treba imeti denar, ki pa ga brezdomec nima. Razpotnik in Dekleva (2007, 13) pišeta, 
da so k nastajanju brezdomstva verjetno pripomogle temeljne spremembe v zahodnem svetu v 
zadnjih treh desetletjih, v RS pa v zadnjem desetletju in pol, in sicer: 
– hitra privatizacija stanovanjskega sektorja, ki je bila v deželah v tranziciji ponekod 

izjemno hitra. To je povzročilo veliko zmanjšanje deleža javnih stanovanj (pri nas prej 
družbena stanovanja) in v splošnem tudi upad deleža najemniških stanovanj, kar je 
povzročilo relativni porast višine najemnin. Število najemniških stanovanj je upadlo, s 
čimer so bili prizadeti predvsem mladi. 

– Hkrati je potekal trend dezinvestiranja v stanovanja za socialno šibke najemnike (tako 
imenovana socialna stanovanja). 

– Ta trend je spremljal tudi trend rasti standardov gradnje, kar je spet manjšalo fond slabših 
in cenejših stanovanj. Tako so se višale cene na stanovanjskem trgu. 

Problem je postal viden in pereč v državah v tranziciji, saj je tisoče gospodinjstev z razpadom 
velikih družbenih sistemov – kot so nekdanja sovjetska vojska, savhozi in vojni begunci – 
izgubilo tudi stanovanje (Mandič 2007, 134). Spremembe na področju dostopnosti stanovanj 
so se pričele v devetdesetih letih. Veber (2003, 25) piše, da sta proces privatizacije družbenih 
stanovanj z odkupi in hkrati proces denacionalizacije (ob svojih večinoma pozitivnih učinkih) 
močno prizadela socialno najšibkejši del slovenske populacije. Tako tudi v Sloveniji poznamo 
primere brezdomstva zaradi denacionalizacije. 
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Razpotnik in Dekleva (2007, 20) glede trga dela in zaposlovanja ugotavljata, da so se v 
sedemdesetih letih začeli dolgotrajni trendi gospodarske recesije. Končali sta se ekonomska 
rast in ideja brezmejne rasti. Ta obrat je spremljal prihod večjega števila oseb (zaradi 
povečanega števila rojstva) na trg dela, oboje pa je sprožilo rast nezaposlenosti, še posebej 
mladih. Mladi so tako nosili nesorazmerno velik delež bremena nezaposlenosti in marsikje 
predstavljali tretjino ali še večji delež vseh brezposelnih. V zadnjem času se temu trendu 
pridružuje pojav fleksibilizacije zaposlovanja, ki prinaša novo negotovost in dodatne težave 
pri prehajanju mladih v svet dela. 

Socialno-demografske spremembe so povezane s problemom osamljenosti. Vedno več je 
razpadlih socialnih mrež, vedno več je samskih oseb, pojavljajo se različne nove oblike 
družinskega življenja (npr. enostarševske družine). Mandičeva (2007, 147) ugotavlja, da se tip 
gospodinjstva spreminja. Prej je veljala podoba moža in žene z otroki, zdaj pa se veča število 
in delež nedružinskih gospodinjstev (npr. samskih, enostarševskih in parov brez otrok). 
Naraščanje deleža enostarševskih družin ter samskega načina življenja pomeni, da močno 
narašča povpraševanje po majhnih stanovanjih. Vendar pa stanovanjski trg ne sledi hitro 
naraščajočim potrebam po samostojnih stanovanjskih enotah (Razpotnik in Dekleva 2007, 
20). Kot posledica se pojavlja pomanjkanje stanovanj in višanje najemnin. 

Za brezposelne in revne obstajajo v različnih evropskih državah različni sistemi 
stanovanjskega subvencioniranja in drugih oblik socialne pomoči. Razpotnik in Dekleva 
(2007, 21) menita, da ekonomsko recesijo spremljajo dolgoročni trendi zmanjševanja 
socialnih pomoči, ki se prav v sedanjem času še intenzivirajo (npr. v zahodni Evropi). 
Ugotovila sta, da so nekatere raziskave pokazale na povezavo med nižanjem ravni socialnih 
pomoči in povečanjem števila ljudi, ki spijo zunaj.  

Razloge za brezdomstvo lahko najdemo tudi na strani države, npr. onemogočeno pridobivanje 
stanovanj za najrevnejše, negotovost zaposlitev, preprečevanja socialne izključenosti, težko 
dostopne zdravstvene storitve za revne in pomanjkanje solidarnosti v skupnosti. Radikalne 
družbene spremembe, ki jih je pogojevala sprememba družbene ureditve, so prinesle svobodo, 
vendar tudi vrsto negativnih učinkov, in sicer v smislu visoke stopnje nezaposlenosti, 
povečane ekonomske migracije in hitre rasti življenjskih stroškov (Kosec 1995, 4; Mandič in 
Filipovič Hrast 2008, 133). Problem je postal viden v državah v tranziciji, saj je tisoče 
gospodinjstev z razpadom velikih družbenih sistemov (npr. nekdanja sovjetska vojska in 
savhozi in vojni begunci) izgubilo stanovanje (Mandič 2007, 134). 

Crane (1999, 60–70) ugotavlja podobne vzroke za brezdomstvo, h katerim doda še razlog 
dolgoletne odsotnosti od družine, prijateljev zaradi narave dela (npr. sezonska dela, delo v 
turizmu, delo na ladjah). Ta ugotovitev je bolj razširjena v Veliki Britaniji in Ameriki in je pri 
nas ni bilo zaslediti. Gre za starejše ljudi, ki nimajo podpore družine. Te osebe niso poročene 
in nimajo partnerjev in ponavadi tudi stikov z družino ne.  
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Dekleva in Razpotnik (2007, 22) ugotavljata, da so z brezdomstvom (pretežno odkritim, 
cestnim in ne z drugimi, bolj skritimi oblikami tega pojava) povezani predvsem  naslednji 
vidiki: »revščina, obubožanost, zadolženost, osamljenost in pomanjkanje socialnih mrež, 
odsotnost statusov, pomanjkanje družbene moči, dolgotrajna nezaposlenost, izključenost iz 
trga dela, izkušnje institucionalizacije, zlorabe v otroštvu, travmatični dogodki, 
medgeneracijsko vztrajanje izključenosti in/ali brezdomstva, demoraliziranost, zdravstvene 
težave (kronične bolezni, invalidnost, težave z duševnim zdravjem, zasvojenostjo, dvojnimi 
diagnozami), mnoge sekundarne posledice brezdomskega načina življenja (npr. slabše 
zdravstveno stanje, slabša dostopnost zdravstvenih in drugih storitev, kriminaliziriranost, 
viktimiziranost, odsotnost izhodišča za urejanje statusov, izboljševanje dostopnosti)«. 

Eden od vzrokov za brezdomstvo naj bi bila tudi brezposelnost, kar bomo poskušali v 
nadaljevanju še ugotoviti. Brezposelnost je v zadnjih letih, še posebej v času svetovne krize, 
eden največjih evropskih problemov. Evropske države se srečujejo z visoko stopnjo 
brezposelnosti in nizko stopnjo ustvarjanja novih delovnih mest (Novoa 2007, 146). V času 
krize, ko propadajo podjetja določenih vrst (npr. gradbena), prevladuje množična 
brezposelnost, ki je tudi najtežja. Kavar Vidmar (1993, 99–100) piše, da delimo brezposelnost 
na več vrst, in sicer po vzroku nastanka in posledicah, ki jih povzroča. Ugotavlja, da poznamo 
še strukturno, sezonsko in prikrito brezposelnost. Strukturna brezposelnost se pojavi zaradi 
neskladja v strukturi ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Sezonska brezposelnost se 
pojavlja v določenih obdobjih, vezanih na delovni proces. Latentna ali prikrita brezposelnost 
pa se pojavi, kadar je zaposlenih več delavcev, kot bi bilo na zahteve delovnega procesa 
potrebno.  

Brezposelna oseba je iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na ZRSZ in 
izpolnjuje določene pogoje (ZUTD 2010, 5. člen). Dolgotrajno brezposelna oseba je oseba, ki 
je eno leto ali več prijavljena na ZRSZ v evidenci brezposelnih oseb (Bras 2010, 5). Na ZRSZ 
se lahko prijavijo tudi drugi iskalci zaposlitve, ki se po ZUTD ne štejejo za brezposelne osebe, 
in sicer zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju 
zaposlitve. Oseba, ki je brezposelna, je lahko zmožna ali pa začasno nezmožna za delo (v 
primeru bolezni ali poškodbe). Brezposelna oseba, ki zaradi težav z odvisnostjo, težav v 
duševnem zdravju, večjih socialnih težav in drugih podobnih težav ni zmožna za delo, se šteje 
za začasno nezaposljivo (Zakon o urejanju trga dela – ZUTD 2010, 9. člen). Na ZRSZ 
brezposelni prejmejo denarno nadomestilo zaradi izgube plače oziroma dohodka. V primeru, 
da brezposelni izgubi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, jim pomoč zagotovi 
CSD, kjer so brezposelni upravičeni do denarne pomoči. Vendar pa do denarne socialne 
pomoči ni upravičena vsaka brezposelna oseba (Zakon o socialnem varstvu – ZSV 2007, 20.–
24. člen) 

Brezposelnost je eden izmed dejavnikov, ki lahko povzroči brezdomstvo. Z brezposelnostjo in 
brezdomstvom so se na Slovenskem srečevali že v zgodovini (takoj po prvi svetovni vojni in 
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ob krizi v 30-ih letih). Zaviršek in Leskošek (2006, 104) ugotavljata, da so od druge polovice 
19. stoletja dalje brezposelnost pogosto povezovali s postopaštvom, potepuštvom, z 
brezdelneži in delomrzneži. Brezposelnih je bilo veliko ljudi, ki so bili brez vsega. Bili so 
brezdomci, ki so šli »s trebuhom za kruhom« v mestna in industrijska središča, kjer niso imeli 
ničesar, niti stanovanja niti osnovnih pogojev za življenje (Zaviršek in Leskošek 2006, 119). 
Borze dela so takrat gradile delavska zavetišča in samske domove. Brezposelnim in 
brezdomcem v delavskih zavetiščih so omogočale pomoč pri iskanju službe, hrano, 
prenočišče, dnevni prostor, čakalnico za preživetje dneva in kopalnico.  

Brezposelnost je ena izmed največjih prizadetosti brezdomcev. Veliko brezdomcev spada med 
dolgotrajno brezposelne osebe in v kategorijo brezposelnih, ki jih na ZRSZ označujejo kot 
težko zaposljive (Trbanc idr. 2003, 7). »Dolgotrajna brezposelnost je v osnovi posledica 
razlik med ponudbo in povpraševanjem po delu.« (Bras 2010, 8) Dolgotrajna brezposelnost je 
pogosto razlog, zaradi katerega brezdomci po določenem času ne iščejo več sebi primerne 
zaposlitve. Posledica je pogosto apatija, izguba zanimanja, občutek nekoristnosti, razvijanje 
negativne samopodobe in prepričanje, da niso več zaposljivi in da zanje ni nobene rešitve. 
Veber (2003, 24) meni, da dolgotrajno brezdomstvo in brezposelnost prinaša s seboj tudi 
znižanje moralne občutljivosti. Gre za znižanje zavesti o odgovornosti do sebe in drugih ter 
sprejemanje nekaterih manj sprejemljivih oblik vedenja. Ker jih je sram, se še socialno 
izolirajo, pri čemer jih strokovni delavci CSD in uradov za delo v tem prepričanju pogosto 
celo utrjujejo (Varuh človekovih pravic RS 2010, 279). Brezdomci se pogosto zatekajo k 
prosjačenju, h krajam in tudi k nasilnim dejanjem, ker trpijo zaradi stalnega pomanjkanja 
sredstev. Nekatere osebe pa so v beračenje prisiljene, da se lahko preživijo. Vse to pa 
povzroči dodatno stigmo in poveča prepad med njimi in družbo. Lahko bi rekli, da je 
brezposelnost stalen pojav, presežek delavcev stalna značilnost gospodarskega sistema ne 
glede na obdobje rasti.  

Težave posameznikov so zelo kompleksne in se med sabo razlikujejo: problem odvisnosti 
(npr. alkohol, droge), težave v duševnem zdravju, izkušnje nasilja. V primeru dalj časa 
trajajoče odsotnosti iz sfere dela pa pride do izgube ali do okrnjenih delovnih sposobnosti, 
poklicnih znanj, spretnosti in delovnih navad. Ware, Martinez in Rio (2008, 180) so ugotovili, 
da je veliko ljudi, ki so postali brezdomci, v preteklosti delalo. Vendar pa so za njih značilne 
ponavljajoče se izgube zaposlitve zaradi določenih ovir in okoliščin, ki možnosti zaposlitve še 
poslabšajo. Bras (2010, 7) opozarja, da so možnosti za ponovno zaposlitev brezposelnih oseb 
vedno manjše, kolikor dlje je oseba brezposelna. Delodajalci jih zaradi predolge odsotnosti z 
dela praviloma nočejo zaposlovati. Gre namreč za to, da taka oseba na trgu dela nima 
možnosti opravljati dela, za katerega se je usposobila. V oktobru 2010 je povprečna čakalna 
doba vseh brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRZS, znašala 19,8 mesecev (Bras 2010, 7). 

Zaradi kompleksnosti težav brezdomcev kaže, da so za reševanje njihovih težav potrebni 
programi z dolgotrajnejšimi ukrepi (npr. motiviranje, ponovno vključevanje v družbo) in 
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celovit ter poglobljen pristop (Trbanc idr. 2003, 11). Opozarjajo (prav tam), da je 
posameznikom treba reševati najbolj akutne probleme (npr. bivališče, zdravljenje odvisnosti 
pri odvisnikih, fizični umik iz situacije nasilja za žrtve nasilja). Dekleva in Razpotnik (2006, 
295) ugotavljata, da pri delu z brezdomci hitrega napredka ne moremo pričakovati, je pa kljub 
temu dejavno sodelovanje brezdomcev mogoče razviti (npr. s cestnim časopisom). Podobno 
ugotavlja tudi Kavar Vidmar (1993, 110), in sicer, da je s posebnimi metodami mogoče 
uspešno zaposliti tudi težje zaposljive osebe. Meni, da je projekt Zaposlovanje po meri 
(Tailor-made Method), izveden na Nizozemskem, intenziven način posredovanja 
zaposlovanja, usmerjen k posamezniku, pri čemer ima velik pomen socialno vodenje pred 
zaposlitvijo in po njej. V nacionalnem poročilu o strategijah socialne zaščite in socialnega 
vključevanja (MDDZS 2008, 12) smo zasledili, da se izboljšuje stanje na področju 
subvencioniranega zaposlovanja brezposelnih dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih 
pomoči. Kljub temu pa je treba upoštevati dejstvo, da dolgotrajna brezposelnost in trajna 
odvisnost od podpore za brezposelne večata kontingent revnih (Mandič 1999, 24). Dolgotrajni 
brezposelnosti so najbolj izpostavljene osebe, starejše od 50 let, nizko izobražene osebe s 
prvo in drugo stopnjo izobrazbe, ena četrtina invalidov, osebe s poklici za preprosta dela, ki 
zahtevajo nižjo izobrazbo, iskalci prve zaposlitve in osebe z delovno dobo od 20 do 30 let in 
več (Bras 2010, 29–32). Bras (prav tam) navaja nekaj pomembnih ugotovitev glede 
dolgotrajno brezposelnih oseb:  
– spol ne vpliva na dolgotrajno brezposelnost, ampak so pomembnejši kazalci potrebe na 

trgu dela. 
– Povečalo se je število mladih med dolgotrajno brezposelnimi osebami. 
– Med dolgotrajno brezposelnimi osebami je čedalje več višje in visoko izobraženih oseb 

(pomembna postaja ne samo visoka izobrazba, ampak tudi smer). 
– Glede na izobrazbo še vedno prevladujejo nižje izobraženi, vendar se na drugi strani med 

delodajalci kaže največ potreb po poklicih z nizko stopnjo izobrazbe.  
– Najpogostejši vzroki za prijavo na ZRSZ so pomanjkanje delovnih mest, stečaji in 

presežki, nezaposlenost zaradi izteka pogodbe za določen čas ter iskanje prve zaposlitve; 
iskalci prve zaposlitve so še posebej ranljivi zaradi pomanjkanja izkušenj s trga dela. 

– Največ oseb ima delovno dobo od 20 do 30 let, nato sledijo osebe z delovno dobo 30 let in 
več ter z delovno dobo od 10 do 20 let.  

– 43,8 % dolgotrajno brezposelnih oseb se je odjavilo iz evidence brezposelnosti zaradi 
zaposlitve. 

– 27 % dolgotrajno brezposelnih oseb od vseh brezposelnih je bilo napotenih na prosta 
delovna mesta, z daljšanjem brezposelnosti pa se število napotovanja zmanjšuje. 

– Te osebe potrebujejo več pomoči pri iskanju zaposlitev in jih je treba bolj aktivirati. Za 
njih so na voljo ukrepi APZ. Dejavnosti v okviru APZ za te osebe so v veliki meri 
uspešno zaključene (80,3 %), medtem ko je delež izhodov v zaposlitev nekoliko manjši 
(18,4 %). 
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– Od leta 1994 je opazen trend, da ko skupna brezposelnost pade, se delež dolgotrajne 
brezposelnosti poveča. To pomeni, da delodajalci raje zaposlujejo tiste, ki niso tako dolgo 
odsotni s trga dela.  

– Vključevanje teh oseb v APZ je ena izmed boljših potez iskanja zaposlitve, saj se jih na ta 
način veliko bolje aktivira. 

– Najbolj pozitivni program so javna dela, ki je bil ustrezna rešitev zato, ker se je država 
organizirala, zavedala in reševala problem brezposelnosti vse od najnižjih ravni (vasi, 
občin, regij). 

– Predvsem pa je treba aktivirati obe strani – delodajalce in dolgotrajno brezposelne osebe.  
– Na ZRSZ je bilo glede na trajanje brezposelnosti prijavljenih največ dolgotrajno 

brezposelnih oseb. V povprečju je bilo do oktobra 2010 takih oseb 42,1 %. V oktobru 
2010 je bilo na ZRSZ prijavljenih 46.691 dolgotrajno brezposelnih oseb (preglednica 2). 
Največ je bilo teh oseb v kategoriji brezposelnih od enega leta do dveh let (25.071), 
sledijo osebe s čakalno dobo dveh let (7.185), tri in štiri leta (6.291) ter od pet do osem let 
(4.289). Najmanj je tistih, ki so osem let in več brez zaposlitve, vendar pa je številka 
3.846 še vedno visoka in se v letu 2008, 2009 in 2010 bistveno ni spremenila. 

Preglednica 2: Dolgotrajno brezposelne osebe  

 december oktober 
Trajanje brezposelnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 leto  16.983 16.006 12.460 10.849 14.780  25.071 
2 leti  8.794 7.588 7.038 5.575 5.956  7.185 
3 in 4 leta  8.133 7.634 6.879 6.245 5.848  6.291 
od 5 do 8 let  4.175 4.153 4.329 4.306 4.176  4.298 
8 let in več  4.832 4.286 4.032 3.776 3.685  3.846 
Dolgotrajno brezposelni  42.917 39.667 34.738 30.751 34.445  46.691 

Vir: Bras 2010, 9. 

Največ dolgotrajno brezposelnih je na področju OS Murska Sobota (preglednica 3). Razlog je 
predvsem v manjšem razvoju mest, kjer ni možnosti novega zaposlovanja in vlaganja v razvoj 
in napredek. Najmanjši delež dolgotrajno brezposelnih je v OS Kranj in OS Koper zaradi 
boljših naravnih pogojev, ki vplivajo na večje možnosti razvoja različnih panog (promet, 
turizem, storitvene dejavnosti). Izmed dvanajstih OS je Maribor na četrtem, Celje na petem, 
Ljubljana na devetem in Koper na enajstem mestu. 

Izguba zaposlitve predstavlja na začetku šok za posameznika (Bras 2010, 29). Bras (prav tam) 
ugotavlja, da nezmožnost najti zaposlitev lahko vodi tako do težav na finančnem področju kot 
tudi povzroči zdravstvene in psihične težave, izgubo socialnih stikov in zmanjša 
samospoštovanje. Ljudje postajajo obupani, pasivni, jezni, apatični in vdani v usodo. Največja 
značilnost brezposelnih so materialne, socialne in emocionalne težave. Brezposelne osebe se 
srečujejo z občutki zapostavljenosti, nekoristnosti, izoliranosti, neenakosti v družbi (Kavar 
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Vidmar 1993, 102), predvsem pa jih je strah, da bodo za večno ostale brez zaposlitve. V tem 
primeru postanejo pomembnejše osnovne človeške potrebe (npr. hrana, obleka, plačilo 
računov, najemnine). Prehod k bolj skromnemu načinu življenja lahko vodi k večjim 
prepirom v družini, težjemu vzdrževanju otrok in nagibanju k negativnim občutkom ob 
stalnem pomanjkanju denarja.  

Preglednica 3: Dolgotrajno brezposelne osebe po območnih službah (OS) ZRSZ, 
oktober 2010 

Območna služba Brezposelni Povprečno trajanje 
bp (v mes.) 

Dolgotrajno 
brezposelni 

Št. DBO 
v % 

OS Celje  11.073 20,7 5.260 47,5
OS Koper  5.789 15,1 2.232 38,6
OS Kranj  7.534 11,5 2.704 35,9
OS Ljubljana  24.750 17,7 10.774 43,5
OS Maribor  14.714 22,0 7.106 48,3
OS Murska Sobota 9.577 29,9 5.301 55,4
OS Nova Gorica  4.328 18,3 1.849 42,7
OS Novo mesto  4.898 27,7 2.443 49,9
OS Ptuj  4.577 16,7 2.016 44,0
OS Sevnica  4.009 24,8 2.079 51,9
OS Trbovlje  3.374 16,0 1.499 44,4
OS Velenje  8.060 17,8 3.428 42,5
Skupaj  102.683 19,8 46.691 45,5

Vir: Bras 2010, 11. 

Kern in Simič (2002, 377) ugotavljata, da na slabo motivirane brezposelne osebe najpogosteje 
vpliva slab socialno-ekonomski status, dolga odsotnost iz procesov izobraževanja in učenja, 
odločitev za izobraževanje izključno na podlagi svetovanja ZRSZ, ocena o nadaljnjih 
zaposlitvenih možnosti, prenizka predhodna izobrazba, neprilagojenost izobraževalnega 
programa potrebam, izkušnjam in predznanju ter negativne predhodne izobraževalne izkušnje. 

Kavar Vidmar (1993, 103) ugotavlja, da imajo malo možnosti za zaposlitev težje zaposljive 
osebe, kot so Romi, osebe brez poklica, alkoholiki, invalidi, duševno manj razviti, dolgotrajno 
brezposelni, starejši delavci, iskalci prve zaposlitve in vsi tisti, ki imajo kakršnekoli ovire ali 
odstopajo od povprečja. Velika verjetnost je, da dolgotrajno brezposelne osebe zaradi svojega 
položaja postanejo tudi težje zaposljive.  
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2.5 Prednosti in slabosti življenja na cesti  

2.5.1 Prednosti 

Dekleva in Razpotnik (2007, 57) ugotavljata naslednje prednosti življenja na cesti v Ljubljani 
(od najbolj pomembne do najmanj pomembne): »biti sam svoj gospodar, obleka zastonj, 
hrana zastonj, ne-odgovornost, družba/prijateljstvo, ne-plačevanje računov, ni treba nikogar 
ubogati, pitje, kadar hočem, uporabljanje drog, kadar hočem, in ni treba delati«. Rezultati 
ankete kažejo, da je največja prednost življenja na cesti neodvisnost ter zastonj obleka in 
hrana. Vse skupaj kaže na umik iz vpetosti v socialni svet, ki se povezuje z mnogimi 
socialnimi pritiski in občutki neuspešnosti.  

2.5.2 Slabosti 

Težave ali problemi življenja na cesti v Ljubljani so (od najbolj pomembne do najmanj 
pomembne): »mraz, pomanjkanje zasebnosti, negotova prihodnost, pomanjkanje ljubezni, 
dolgočasnost, slab odnos drugih ljudi, pomanjkanje denarja in prisiljenost v beračenje, 
zaprtost življenjskih priložnosti, zdravstvene težave, občutek nekoristnosti, lakota, 
pomanjkanje spolnosti, občutki krivde, zasvojenost z drogami, težave s policijo, zasvojenost z 
alkoholom, občutek, da je slab za otroke in družino, in skrivanje pred znanci in sorodniki« 
(Dekleva in Razpotnik 2007, 58). Rezultati ankete v Ljubljani kažejo, da je mraz glavni 
problem življenja na cesti, kar je lahko tudi posledica zimskega časa izvedbe anketiranja. 
Naslednjih pet težav po rangu je čustvene in socialne narave. Avtorja ugotavljata, da z 
alkoholom in drogami niso zasvojeni vsi brezdomci, teh je vsakih okoli 30 % vseh 
anketirancev. Brezdomsko življenje pa ni za vse enako: medtem ko nekaterim obleka in hrana 
nista problem, drugim sta.  

2.6 Začetek brezdomstva 

Med revnejše skupine prebivalstva sodijo »ranljive skupine« (brezdomci, invalidi, ljudje s 
težavami v duševnem zdravju, zasvojenci, žrtve nasilja in Romi). Revščina se kaže predvsem 
v brezposelnosti, neizobraženosti in slabem zdravju. Brezdomstvo je povezano z dohodkovno 
revščino in izključenostjo iz pomembnih družbenih razmerij. Mandičeva (1999, 17) navaja tri 
ključne dimenzije povezovanja posameznikov in skupin v socialno življenje: država, trg 
delovne sile in civilna družba (NVO). Brezdomstvo je posledica socialne izključenosti na 
vseh treh ravneh.  

Oseba lahko postane brezdomec v vseh življenjskih obdobjih. Dekleva in Razpotnik (2007, 
52) sta ugotovila, da je največ oseb, ki sta jih zajela v raziskavo, prvič postalo brezdomec v 
zgodnjem mladostništvu (med 15. in 18. letom), skoraj polovica oseb pa do 25. leta. Iz tega 
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sledi, da je brezdomstvo povezano s težavami življenja v družini (npr. nezadovoljstvo, 
konflikti, izkoriščanje, zanemarjanje, zlorabljanje) oziroma zunajdružinske vzgoje (v 
mladinskih domovih, vzgojnih zavodih ali prevzgojnem domu). Tukaj so predvsem mišljeni 
neuspešni prehodi iz družine oziroma vzgojnih zavodov. Kaže se tudi razpad socialnih mrež, 
ti ljudje so samski. Eden od zaključkov analize, kar se tiče družin brezdomcev, je, da je 
življenje v družini nevarno (Dekleva in Razpotnik 2007, 49). 

Obdobje prvega brezdomstva lahko traja manj kot teden dni in več kot deset let (Dekleva in 
Razpotnik 2007, 51). Dekleva in Razpotnik (prav tam) ugotavljata, da je malo brezdomcev 
živelo za krajši čas oziroma manj kot eno leto kot brezdomec in da brezdomci spijo zunaj. S 
spanjem zunaj pa so povezane težave v duševnem zdravju in zgodnje brezdomsko življenje. 
Po daljšem času brezdomstva postane ta stil utrjen in življenje na cesti obvladljivo, kar 
pomeni, da je morda brezdomcu teže ponuditi motivacijsko zanimive alternative za 
izboljšanje stanja.  

2.7 Stanje na področju brezdomstva 

V Evropi in tudi pri nas je brezposelnost vse večja. V resnici doživljamo zgodovinsko 
preobrazbo v tretjo industrijsko revolucijo in se vedno bolj približujemo svetu skoraj brez 
delavcev (Rifkin 2007, 422). Večinoma je v uporabi računalniška in programska oprema. 
Hiter tempo sprememb postaja travma za večino prebivalstva. Vse več ljudi ni zmožnih 
sprejeti nenehnega spreminjanja svoje podobe sveta in vse življenje zagotavljati najvišje 
storilnosti. Zaposlitev za nedoločen čas postaja vse večja redkost. Ljudje brez izobrazbe imajo 
vedno manj možnosti na trgu dela, enostavnih del je vedno manj oziroma so slabo plačana 
(običajno ne pomagajo prestopiti praga revščine). »Funkcionalni ekvivalent nerevščine je 
zaposlenost.« (Novak 1994, 28) 

2.7.1 Zaposlovanje  

Zaposlitev za posameznika pomeni ekonomsko stabilnost, na podlagi katere lahko gradi svoje 
nadaljnje življenje, prav tako predstavlja možnost samouresničevanja, samostojnega 
odločanja, daje nova znanja in občutek samozavesti in širi naše socialno omrežje (Bras 2010, 
29). Za nekatere pa zaposlitev predstavlja tudi terapevtski učinek, kar pomeni, da lahko 
prepreči ponavljanje določenih vzorcev pri posameznikih, ki imajo težave z odvisnostjo ali v 
duševnem zdravju. 

Ko govorimo o brezdomcih in zaposlovanju, večina ljudi dobi predstavo, da gre za kategorijo 
prebivalstva, ki sploh noče delati. Takšne predstave pa negativno vplivajo na delodajalce 
(takšne osebe delodajalec ne bo zaposlil) in tudi na strokovne osebe (strokovna oseba, ki 
verjame, da brezdomci nočejo delati, lahko pripomore, da brezdomec dejansko ne bo prišel do 
dela, tudi če bi si to želel). Rihter in Boškić (2005, 200) ugotavljata, da bi se večina 
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brezdomcev takoj zaposlilo, če bi imeli to možnost. Zato je pomembno, da so strokovne 
osebe, ki prihajajo v stik z brezdomci, ustrezno poučene o tovrstni problematiki in o tem, 
kako z brezdomci ravnati.  

Vsak delodajalec gleda, da bo zaposlil najboljše ljudi. V primeru, da delodajalec ve, da ima v 
postopku brezdomca, ga ne bo zaposlil, saj si že vnaprej predstavlja, da gre za osebo, ki zna 
biti problematična oziroma zna povzročati težave in je tudi manj delovna oziroma manj 
zmožna za delo. Delodajalci v manjših okoljih te osebe navadno poznajo kot brezdomce in jih 
zaradi tega nočejo zaposliti. Trbanc idr. (2003, 59) ugotavljajo, da izkušnje svetovalcev ZRSZ 
tudi kažejo, da so delodajalci v RS precej nezaupljivi do ukrepov subvencij ob zaposlitvi 
težko zaposljive osebe, saj ocenjujejo, da je tveganje kljub subvenciji preveliko. 

Brezdomci se uvrščajo med ranljive skupine ali marginalne kategorije prebivalstva oziroma 
ogrožene skupine prebivalstva, ki so bolj izpostavljene tveganjem socialne izključenosti in 
revščine (MDDSZ 2006, 5; MDDSZ 2008, 6). Trbanc idr. (2003, 4) ugotavljajo, da se pojem 
skupina (občutek pripadnosti skupini in stabilni vzorci medsebojnih interakcij) vedno bolj 
uporablja za množice oseb s pomembnimi skupnimi značilnostmi, ki nimajo nujno občutka 
pripadnosti skupini in niso med seboj v interakcijah. Marginalna kategorija pa predstavlja 
relativno majhen delež celotnega prebivalstva, ki je tudi težko dostopen. Trbanc idr. (2003, 5) 
v naslednjih stavkih opredeljujejo ranljive skupine. Z ranljivimi skupinami označujemo 
skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, 
izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (npr. 
zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih 
lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin ali pripisane stigme, pogosto manj 
fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in 
manj konkurenčne na trgu delovne sile in na drugih področjih, ki delujejo po načelih 
tekmovalnostih in kjer so viri omejeni. Te skupine so zelo pogosto odrinjene na družbeno 
obrobje (marginalizirane) ter ogrožene s socialno izključenostjo. Marginalnost se reproducira 
znotraj posameznih socialnih skupin. Veliko posameznikov, ki so v odvisnosti in nasilju, je po 
večini doživljalo podobno v izvorni družini. Trbanc idr. (2003, 60) ugotavljajo, da ima večina 
intervjuvanih oseb otroke. Obstaja nevarnost, da se ti vzorci prenašajo naprej. Zato je še 
toliko bolj pomembno, da se posameznikom prek različnih programov omogoči ponovna 
ekonomska in socialna vključitev v družbo.  

Na ZRSZ brezdomce uvrščajo med dolgotrajno brezposelne oziroma težko zaposljive osebe. 
Pri prijavi v register brezposelnih oseb ZRSZ ne ugotavlja, ali je oseba brezdomec. Posebni 
programi za brezdomce ne obstajajo (Trbanc idr 2003, 15). V večini primerov se te osebe 
vključijo v psihosocialno (npr. v program osebnostnega razvoja) in poklicno rehabilitacijo 
(npr. obnovitev delovnih sposobnosti, znanj). Zaposlovanje je za brezdomce precej 
dolgotrajen proces, saj zahteva vključevanje v različne daljše programe, sodelovanje in pomoč 
različnih inštitucij ter visoko motivacijo njih samih. Dosedanje izkušnje kažejo, da je izhodov 
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v zaposlitev pri tej populaciji zelo malo (Trbanc idr. 2003, 15). Delavci CSD in ZRSZ menijo, 
da gre za življenjski stil, ki ni združljiv z delom in zaposlitvijo. Brezdomci se večinoma 
prijavijo kot iskalci zaposlitve zato, da dobijo pravico do denarne pomoči. Problem 
brezdomcev je, da večinoma nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Največkrat se 
obračajo na CSD ali ZRSZ. Največ jim strokovni delavci pomagajo pri pisanju prošenj in 
iskanju delovnih mest. Brezdomci menijo, da jih nekatere svetovalke iz ZRSZ večkrat 
napotijo k istemu delodajalcu, za katerega »vsi vedo«, da zaposlenih ne prijavi, ali pa da jim 
uslužbenci ustreznih inštitucij nočejo pomagati pri obrazcih ali drugih opravilih, povezanih z 
birokracijo (Trbanc idr. 2003, 17). Po mnenju strokovnih služb za brezdomce delo ne 
predstavlja visoke vrednote, tako kot za ostalo populacijo. V primeru, da brezdomci ne želijo 
spreminjati svoje življenjske situacije, delavci iz CSD ne zahtevajo, da so prijavljeni na ZRSZ 
kot iskalci zaposlitve. Na ZRSZ so učinkoviti naslednji programi: program psihosocialne 
rehabilitacije, program prekvalifikacij, izobraževanj in možnosti za dokončanje šole, program 
poklicne rehabilitacije, subvencije zaposlitev oseb z zaposlitvenimi ovirami, usposabljanje na 
delovnem mestu (z delovnim razmerjem ali brez njega), programi, namenjeni zaposlovanju 
invalidov (kadar ima oseba pridobljeno oceno invalidnosti), in program javnih del. Programi 
so uspešni na ravni pridobivanja delovnih izkušenj, ohranitve delovnih navad, obnavljanja 
poklicnih znanj, ne pa na ravni izhoda v zaposlitev (Trbanc idr. 2003, 67). 

Na slab položaj ranljivih skupin na trgu delovne sile vpliva več, pogosto prepletajočih se, 
dejavnikov (Trbanc idr. 2003, 56–59): 
– specifične težave posameznikov iz ranljivih skupin, zaradi katerih je njihova 

delazmožnost zmanjšana ali okrnjena; 
– pogosto nizka izobrazba in težave s funkcionalno pismenostjo; 
– pogosto daljša odsotnost iz sfere dela; 
– apatičnost in nizka motiviranost za iskanje dela in zaposlitve; 
– pripisana stigma in nezaupanje delodajalcev. 

Posamezniki, ki so dalj časa odsotni iz običajnih načinov življenja, sodelovanja v družbi, sfere 
dela in izobraževanja (npr. zaradi zdravljenja, brezdomstva), se pogosto težko ponovno 
vključijo v običajne življenjske vzorce. Na primer: osebi, ki je zasvojena in zaposlena, je 
težko obdržati zaposlitev, saj ima zaradi abstinenčnih kriz in potrebe po drogi zmanjšane 
delovne sposobnosti (Rihter in Boškić 2005, 203). Za zasvojence so primerne fleksibilne 
oblike dela, in sicer tam, kjer osebo poznajo (npr. družinska podjetja). Pri brezdomcih, ki so 
dlje časa brezposelni, pride do okrnitve delovnih veščin oziroma spretnosti, upada delovnih 
sposobnosti, zastaranja poklicnih znanj, spretnosti, zato je tudi zelo malo možnosti, da dobijo 
zaposlitev, oziroma če jo dobijo, je delo zelo slabo plačano. Kakšno vlogo imajo življenjske 
spretnosti za brezdomce, ki se vključujejo v zaposlovanje, je ugotavljala raziskovalka 
Lownsbrough (2005, 1–8). Delodajalci so pri zaposlovanju oseb, ki imajo dolgotrajni delovni 
premor, zelo previdni. Na podlagi tega zavedanja je pomembno, da se izvajajo programi, ki so 
namenjeni posebej ranljivim skupinam oziroma brezdomcem, oziroma da se brezdomci 
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vključujejo v zaposlitev, ki je za njihovo stopnjo primerna. Pri tem potrebujejo še 
individualno pomoč za pravo opredelitev delovnih veščin in pravo motivacijo. Na tak način 
bodo lažje razvijali svoje veščine. Identifikacija brezdomstva, vključujoč brezdomce in 
družine, bi morala postati standardni del raziskave (Long, Rio in Rosen 2007, 26). Luby in 
Welch (2006, 14) ugotavljata, da vlaganje v učenje in delovne spretnosti brezdomcev prinaša 
za brezdomce in za vlado številne koristi. Investicija se ne bo obrestovala samo na 
posameznikih, ampak bo imela politični in ekonomski profit za vlado in širšo družbo.  

Ko gre za iskanje in potem ohranjanje zaposlitve, se brezdomci srečujejo z ovirami, kot so 
predsodki delodajalcev o zaposlitvi takšne osebe in v primeru zaposlitve odnos do te osebe. 
To pomeni, da se jih drži stigma. Naslednja ovira je diskriminacija. Mnogi delodajalci namreč 
napačno razumejo, da tisti, ki trpijo zaradi težav v duševnem zdravju, niso sposobni opravljati 
polnega delovnega časa (Lownsbrough in Hacker 2005, 7). Nizka motiviranost posameznikov 
za iskanje dela in zaposlitve je lahko posledica slabih izkušenj, nezaupanja v lastne možnosti 
ali v morebitne priložnosti ali pa posledica življenjskih stilov, ki so jih posamezniki razvili ob 
svojih težavah in življenjskih okoliščinah in ki so težko združljivi s kolikor toliko redno 
zaposlitvijo (Trbanc idr. 2003, 58). Seveda pa je o pravi motivaciji težko govoriti, saj lahko 
posamezniki na primer v primeru odvisnosti zmanjšujejo njen pomen. Trbanc idr. (2003, 58) 
ugotavljajo, da posamezniki niso motivirani za zaposlitev, ker lahko s kombinacijo denarne 
socialne pomoči in drugih prejemkov (npr. otroških dodatkov, subvencij) ter občasnega 
priložnostnega dela in dela na črno dosežejo višje prihodke kot z zaposlitvijo. Razlogi, zakaj 
se nekateri brezdomci ne želijo zaposliti (Trbanc idr. 2003, 17):  
– način življenja se jim je tako spremenil, da ne bi zdržali delati osem ur; 
– denarna socialna pomoč zadostuje, če zmanjka denarja, pa lahko pomagajo pri različnih 

delih na črno; 
– ni vsako delo dovolj dobro; 
– z »žicanjem« se več zasluži, 
– slabo zdravje. 

Posamezniki, ki uspejo premagati svoje težave, so običajno visoko motivirani, imajo visoka 
pričakovanja in merila glede zaposlitve, ki jo želijo. Problem pa predstavlja nizka izobrazba, 
pretrgana delovna zgodovina in pomanjkanje delovnih izkušenj, zato so se pogosto prisiljeni 
soočiti z neuspehom. Da bi se povečala njihova motivacija, bi bilo treba spremeniti iskanje 
zaposlitve teh oseb in tudi pri vključenost v različne psihosocialne programe. Trbanc idr. 
(2003, 66) ugotavljajo, da naj bi socialna aktivacija vključevala različne oblike prostovoljnega 
dela, dela v NVO ali pa delo na samoorganizaciji skupin z določenimi skupnimi lastnostmi 
oziroma težavami.  

Večina posameznikov ranljivih skupin ima izkušnje iz sfere dela (npr. zaposlitev, priložnostna 
dela, siva ekonomija). Brezdomci v večini primerov opravljajo bolj priložnostna dela, kot so 
pomoč na kmetijah, sezonska dela, čiščenje, delo na tržnici. Pri priložnostnih delih pa 
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delodajalci dostikrat ne podpisujejo pogodb, neredno izplačujejo plače, prekinejo zaposlitev 
zaradi porodniških in bolniških odsotnosti. Osebe iz ranljivih skupin se takrat pogosto ne 
znajdejo in ne prijavijo kršitve delodajalcev. V takih primerih bi tem osebam bilo treba 
zagotoviti ustrezno pravno pomoč in podporo. 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve glede zaposlovanja brezdomcev, ki jih je pridobil Kosec 
(2006, 108). Večina je rada opravljala svoj poklic in si želi delati, vendar je zmožnost 
brezdomcev za delo zaradi slabega zdravstvenega stanja vprašljiva. Tudi tisti, ki mislijo, da so 
sposobni za delo, so zaradi dolge odsotnosti iz delovne sfere izgubili delovne navade, kar jim 
omogoča malo možnosti za povratek. Kosec (2006, 68) je tudi ugotovil, da je med 
sedeminsedemdesetimi anketiranci, ki so brezposelni že več kot deset let, trinajst upokojenih. 
Od enaintridesetih, ki so brezposelni manj kot eno leto, pa jih sedem še ni bilo nikoli 
zaposlenih. Navadili so se živeti od socialne pomoči in dela na črno. Vzroki za prekinitev 
zaposlitve so lahko naslednji: zdravstvene težave, nizka plača, težave z nadrejenimi, alkohol, 
zaposlitev za določen čas, stanovanjski problemi, stečaj, tehnološki višek, stanovanjski in 
družinski problemi, prestajanje zaporne kazni in propad lastnega podjetja.  

Povečuje se število tistih, ki sploh še niso bili redno zaposleni, povečuje pa se tudi delo na 
črno, ki je za nekatere edini način preživetja (Kosec 2006, 64). Delo so si našle mlajše osebe, 
redko pa tudi osebe po petdesetem letu starosti. Povečalo se je število tistih, ki so brez 
delovne dobe, in tistih z delovno dobo nad trideset let, med njimi je tudi kar nekaj 
upokojencev. Za nas koristen podatek je tudi ugotovitev, da jih največ preživlja dneve tako, 
da gledajo televizijo, se sprehajajo, berejo časopis, knjige in poslušajo radio. Največ jih meni, 
da imajo v življenju smolo in da se jim je zgodila krivica, počutijo se osamljene, razočarani so 
nad ljudmi, nervozni, imajo občutek manjvrednosti, počutijo se odrinjene, pretirano so 
občutljivi, jih je strah, razmišljajo o samomoru ter s seboj nosijo občutek krivde. Trbanc idr. 
(2003, 13) ugotavljajo, da intervjuvani brezdomci kot največje ovire pri iskanju dela in 
zaposlitve navajajo predvsem: 
– svoj videz (neurejenost, zanemarjenost), 
– govorico (slabo znanje slovenskega jezika, slabo obvladanje lastne predstavitve), 
– zdravje (sposobnost za delo), 
– pogoje dela (premajhna plača, nepoštenost pri plačilu, nepoštenost delodajalcev, premalo 

prostih dni).  

Večina brezdomcev ima kar nekaj let delovne dobe. Pomembna ugotovitev (Trbanc idr. 2003, 
14) je, da jim v mladosti ni bilo težko najti zaposlitve in da so se problemi pojavili kasneje. 
Zaradi načina življenja so zboleli za kroničnimi boleznimi in mnogih del ne morejo več 
opravljati ali pa so pri iskanju zaposlitve diskriminirani zaradi starosti in videza. Brezdomci 
nimajo razvitega socialnega omrežja, prav tako so slabo funkcionalno pismeni (npr. pisanje 
prošenj, branje navodil in voznih redov) in ne znajo uporabljati računalnika.  
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Na delovnem mestu se zahteva vedno večja fleksibilnost, hitro prilagajanje in učenje za nova 
dela, hiter tempo in drugo. Težje zaposljive osebe težko zadovoljijo zahteve takega delovnega 
okolja. Ko pa je njihova učinkovitost iz različnih vzrokov znižana, ne morejo več zadostiti 
zahtevam v običajnih inštitucijah. Ko so izčrpane različne možnosti usposabljanja, 
podaljšanja pa niso več mogoča, ker v učinkovitosti ni več napredka, ti ljudje ostanejo 
praviloma pasivni prejemniki pomoči pri CSD (Črnko 2004, 145). Črnko (prav tam) 
ugotavlja, da so za takšno populacijo ljudi potrebni dodatni programi, ukrepi in pomoč pri 
vključevanju na trg dela. Tisti, ki so invalidi, se lahko zaposlijo v invalidskih delavnicah. 
Tistim, ki pa v invalidskih podjetjih ne zmorejo delati, so na voljo različni programi. MDDSZ 
je v zadnjih letih v sodelovanju z raznimi inštitucijami pripravilo nekaj dokumentov za lažje 
reševanje omenjene problematike: Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v RS do 
leta 2002, Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, Strateški cilji razvoja trga 
dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje (Črnko 2004, 
145). Nasprotno pa Jerman (2004, 167) meni, da je pri vključevanju deprivilegiranih skupin 
treba razmišljati o zaposlovanju v običajnih delovnih okoljih, v navadnih podjetjih in na čisto 
vsakdanjih delovnih mestih. Ugotavlja, da vse ostale oblike (npr. drugačna invalidska 
podjetja, delovni centri) pomenijo novo izključevanje in stigmatizacijo in da bi bilo za državo 
bolje, da sredstva nameni podpornemu zaposlovanju na običajnih delovnih mestih.  

Da bi spodbudili delodajalce k zaposlovanju oseb iz ranljivih skupin, so potrebni mehkejši 
pristopi (npr. prikaz primerov dobrih praks v Sloveniji in tujini, predstavitev socialne 
odgovornosti podjetja, sodelovanje med delodajalci in sindikati). Zaposlovanje oseb iz 
ranljivih skupin je odgovornost države, podjetij, sindikatov. Zato reševanje zaposlovanja 
motiviranih posameznikov ne more biti le problem vključevanja v programe zaposlovanja, 
ampak morajo biti programi zanje zastavljeni širše, bolj kompleksno ali pa morajo biti pred 
vključevanjem v programe zaposlovanja na voljo še drugi programi (reintegracijski in 
motivacijski). Ker so posamezniki v različnih situacijah, ni mogoče na splošno reči, kakšne 
vrste ali oblike zaposlitve bi bile zanje najprimernejše (Kobal in Oreški 2005, 392). Dekleva 
in Razpotnik (2006, 289) ugotavljata, da je za zmanjšanje brezdomstva pomembno delo na 
terenu ter razvijanje predvsem nizkopražnih programov, lajšanje negativnih učinkov 
brezdomstva oziroma nudenje možnosti čim bolj kakovostnega življenja, pa čeprav na cesti. 
Posamezniki, ki imajo zaradi svojih težav manjše možnosti dela, pogosto potrebujejo bolj 
fleksibilne oblike zaposlitev (npr. s skrajšanim delovnim časom, z bolj fleksibilnim delovnim 
časom, delo na domu, delitev delovnega mesta), samozaposlovanje teh oseb v obliki 
kooperativ, ki so v nekaterih državah zelo uspešne, socialno podjetništvo za osebe, ki so v 
postopku reševanja svojih težav ali pa jih ne morejo trajno rešiti (npr. ulični časopis). Krek 
idr. (2010, 7) menijo, da bi morali po večjih slovenskih mestih razpeljati mrežo socialnih 
delavcev, psihologov ali prostovoljcev, ki bi po svojih najboljših močeh v brezdomcih skušali 
spodbuditi delovno vnemo in sposobnost soočenja z vsakodnevnimi težavami. Menijo, da bi 
se država z vrnitvijo brezdomcev na delovno mesto rešila te problematike, hkrati pa bi po 
določenem času vloženi trud in kapital dobila povrnjen. Ravnik (2009, 78) ugotavlja, da bi 
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bilo treba problem brezdomstva reševati tudi v smislu iskanja novih načinov za reintegracijo 
in ne le v smislu zadovoljevanja nujnih življenjskih potreb. Predlaga, da se prostovoljno delo 
razširi v nove oblike dela z brezdomci (iskanje primernega dela in izobraževanje), dnevni 
centri in ostale organizacije pa bi lahko nudile možnost za vključevanje brezdomcev v 
različne konstruktivne dejavnosti. Osebe, ki so uspele odpraviti svoje težave in nimajo 
zdravstvenih posledic, se bodo po vsej verjetnosti uspešno vključile v zaposlitev. V Sloveniji 
je reševanje akutne problematike ranljivih skupin sorazmerno dobro rešeno (Trbanc idr. 2003, 
67).  

Pomembno vlogo pri reševanju problematike ranljivih skupin imajo tudi NVO. Drobnič 
(2009, 278) ugotavlja, da celotni nevladni sektor zaposluje okrog štiri tisoč ljudi in da bolje 
vodi različne programe (npr. motivacijske in socialno integracijske programe) kot bi jih neka 
javna inštitucija, saj se lahko posameznikom bolj približajo in jih obravnavajo celostno. 
Povezovanje javnih inštitucij in NVO je dobro (Trbanc idr. 2003, 61). Dokaz za to so številni 
projekti, ki jih preko vladnih inštitucij ali v sodelovanju z njimi izvajajo NVO.  

Trbanc idr. (2003, 68) ugotavljajo, da demografske napovedi kažejo, da se bo RS v nekaj letih 
verjetno soočila s pomanjkanjem delovne sile (vsaj v nekaterih segmentih trga) in da bo 
potrebovala vso delovno silo, ki bo na razpolago in zaposljiva. Predvidevajo, da se bodo 
delodajalci v razmerah pomanjkanja delovne sile bolj pogosto odločali za zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb in bodo pri zaposlovanju pripravljeni na večjo fleksibilnost. 
Predpostavljamo, da bo kljub ukrepom določen del oseb iz ranljivih skupin v svojem 
delovnem obdobju ostal izločen iz zaposlitve (lastna nezmožnost po zagotovitvi dela ali 
pomanjkanje motivacije za zaposlitev) in odvisen od prejemkov DSP. Pozornost bi bilo treba 
nameniti socialnim pravicam in dolžnostim brezposelnih ter socialno ogroženih oseb. Ob tem 
bi omenili Zakon o urejanju trga dela (ZUTD 2011), ki povečuje socialno varnost iskalcev 
zaposlitve, povečuje učinkovitost ukrepov in uvaja tudi nove ukrepe APZ.  

2.7.2 Izobraževanje 

Za RS so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino drugih držav članic 
EU, kar pomeni, da se prebivalstvo stara, narava trga se zelo hitro spreminja, prav tako se 
hitro spreminja in razvija informacijska in druga tehnologija, proces globalizacije pa povzroča 
nenehno spreminjanje pogojev dela in življenja. Predvsem pa je vidna tudi vse večja socialna 
razslojenost. Te razlike je mogoče zmanjšati prav z izobraževanjem in usposabljanjem, kar bi 
posameznikom omogočilo osebno rast, zaposlitev, blaginjo in večjo socialna varnost, družbi 
pa razvoj, napredek in socialno kohezijo.  

Izobraževanje in usposabljanje ne pomagata vzdrževati samo ekonomske kompetitivnosti in 
zaposljivosti skozi vse življenje, temveč je to tudi najboljši način boja proti socialni 
izključenosti (Evropska komisija 2000). Zaposljivost je očitno ključni rezultat uspešnega 

29 



učenja, toda za socialno vključenost je potrebno še kaj več kot samo plačano delo. Država naj 
bi omogočila, da bo prav vsak posameznik dosegel, izpopolnil in obdržal dogovorjeni prag 
spretnosti. Izobraževanje in usposabljanje sta najpomembnejša ukrepa za izboljšanje 
kakovosti delovne sile (Kern in Simič 2002, 371; SVLR 2008, 22), ki ima kot ključni 
dejavnik proizvodnje svojo ceno, odvisno od ponudbe in povpraševanja in od vlaganj v njen 
razvoj (npr. z dodatnim izobraževanjem in tudi v obliki pridobitve različnih dodatnih znanj, 
spretnosti). Pri tem so ljudem na voljo različni programi izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja. Brezposelni se programov izobraževanj in usposabljanj lahko udeležijo v 
okviru ZRSZ (npr. usposabljanje za delo in poklic in formalno izobraževanje) (ZRSZ 2011a) 
in drugih inštitucij (npr. Ljudska univerza Kranj je za ranljive skupine izvajala projekt 
Predsodki kot naša ogledala) (Kovačič b. l., 11). 

Izobraževanje se lahko izvaja kot neformalno in formalno. Namen neformalnega 
izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za 
vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je večanje 
zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. Izobraževanje je pomembno za 
brezdomce in tudi za zaposlene, ki prihajajo v stik z brezdomci. Za delo z brezdomci naj bi 
bili strokovni delavci dodatno izobraženi. Špindler (2001, 82) zato predlaga, da se zaposleni 
vključujejo v seminarje, ki zajemajo delo z alkoholiki in zasvojenci s prepovedanimi drogami, 
ki obravnavajo delo z agresivnimi strankami in učenje veščin komunikacijskih tehnik, 
vključno s preprečevanjem in reševanjem konfliktov. 

Nizka izobrazba je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na slabši položaj na trgu delovne sile. 
Brezdomci v večini primerov nimajo dobre izobrazbe (Trbanc idr. 2003, 18), kar je eden od 
vzrokov za slabšo zaposlitev. Ljudem z nizko izobrazbo so navadno na voljo slaba, 
neprivlačna, pogosto fizično naporna in slabo plačana dela. To pomeni nestabilne zaposlitve, 
to je stalno nevarnost, da bo oseba izgubila zaposlitev. Torej so za brezdomce na voljo dela, 
ki jih zelo težko opravljajo. Tako je motivacija zaposlovanja še slabša. Trbanc idr. (2003, 57) 
ugotavljajo, da ima velika večina oseb (zajetih v raziskavo) iz ranljivih skupin zaključene le 
dvo- ali triletne srednješolske poklicne programe, osnovno šolo ali niti teh (kar polovica vseh 
ima le zaključeno ali nezaključeno osnovno šolo). Kosec (2006, 59) glede izobrazbe 
brezdomcev (zajetih v raziskavo) ugotavlja, da ima večina brezdomcev dokončano le osnovno 
šolo, nekaj jih ima celo nezaključeno osnovnošolsko izobraževanje, dobra tretjina pa ima 
poklicno izobrazbo. 

Brezdomci imajo težave tudi s funkcionalno pismenostjo (npr. z branjem, izpolnjevanjem 
obrazcev, pisanjem, računanjem, uporabo računalnika). Nekatere osebe uspešno zaključijo 
zdravljenje in so tudi visoko motivirane, da bodo dobile zaposlitev. Vendar glede na njihovo 
slabo izobrazbo kasneje spoznajo, da nimajo dosti možnosti za dobro zaposlitev. Luby in 
Welch (2006, 11) ugotavljata, da se brezdomci pri izobraževanju srečujejo z naslednjimi 
osebnimi ovirami: zaskrbljenost zaradi negativne samopodobe, slabe pretekle izkušnje učenja 
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in izobraževanja, strah pri povezovanju z drugimi učenci, občutek sramu zaradi slabih 
osnovnih veščin, težave s koncentracijo in tudi obvezo glede rednega učenja, pomanjkanje 
medsebojne podpore, pomanjkanje znanja o priložnostih, ki so na voljo, in prepričanje, da ni 
nobene finančne koristi od dela. Trbanc idr. (2003, 62) ugotavljajo, da osebe iz ranljivih 
skupin pogosto poudarjajo, da si želijo več možnosti za izobraževanje ali da bi se želele 
vključiti v kakšen program za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo ipd. Menijo, da so mlajše 
osebe bolj motivirane za izobraževanje kot starejše. Posledica staranja prebivalstva je vedno 
daljša delovna doba, s tem pa tudi večja potreba po izobraževanju (Čepar in Bojnec 2007, 38). 
Ob vsem tem pa bi bilo treba podporo nuditi posameznikom ves čas od začetka in do konca 
izobraževanja, če jo potrebujejo.  

2.8 Prenehanje brezdomstva 

Brezdomstvo naj bi bilo v EU odpravljeno do leta 2015 (Evropski parlament 2008, 1), in sicer 
tako, da posebna komisija oblikuje okvirno opredelitev brezdomstva, zbere primerljive in 
zanesljive statistične podatke ter vsako leto poroča o sprejetih ukrepih in napredku v državah 
članicah pri odpravljanju brezdomstva. V EU namreč vsako zimo nekaj ljudi umre zaradi 
podhladitve, saj ni na voljo dovolj zasilnih bivališč in prav tako ne služb, ki bi poskrbele za 
potrebe brezdomcev. Dostopnost primernega bivališča je temeljna človekova pravica. Dostop 
do zavetišča je pogosto prvi korak k primerni in trajnostni stanovanjski rešitvi za ljudi, ki 
živijo v skrajni revščini in so izključeni iz družbe. V državah po svetu in v EU se razvijajo 
razni programi in izvajajo razni ukrepi z namenom zmanjšanja oziroma prenehanja 
brezdomstva.  

FEANTSA (2008, 8) je na enem izmed seminarjev glede odprave brezdomstva zaključila, da 
še nima dovolj natančnega znanja o brezdomstvu na vseh ravneh, in sicer na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni. Meni, da so zato potrebni kvalitativni in kvantitativni 
podatki, da prav tako še vedno obstajajo zadržki ljudi do brezdomcev po vsej Evropi in pa 
tudi nezaupanje brezdomcev do različnih organizacij in organov. Ključni element za odpravo 
brezdomstva je partnerstvo med vsemi zainteresiranimi stranmi – državo, nevladnim 
sektorjem in brezdomci. 

Dekleva in Razpotnik (2007, 63) na podlagi raziskave v Ljubljani ugotavljata, da si velika 
večina brezdomcev (88 %) želi v prihodnosti z brezdomstvom prekiniti, nekaj (11 %) pa si jih 
želi v prihodnosti ostati brezdomec. Pravita, da si želi brezdomstvo prekiniti kar nekaj (64 %) 
uporabnikov alkohola in vsi (100 %) uporabniki prepovedanih drog in da ti odstotki 
odgovarjajo na tezo, da je brezdomstvo vedno stvar lastne odločitve. Zanimiv podatek pa je, 
da le redki anketiranci menijo, da bi potrebovali pomoč pri duševnih stiskah ali zasvojenosti, 
potrebovali pa bi denar, stanovanje in službo (Dekleva in Razpotnik 2007, 63). 
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V zgodovini so se problematike brezdomstva lotevali z različnimi oblikami represivnih 
ukrepov. Ti ukrepi so se v veliki meri obdržali do danes, čeprav v vseh družbenih sistemih 
ugotavljajo, da ne prinašajo pravih rešitev in ne zmanjšujejo brezdomstva (Kosec 2006, 15). 
Pickett-Schenk idr. (2002, 210) pišejo, da lahko zaposlitvena rehabilitacija igra ključno vlogo 
pri odstranjevanju posameznikov iz brezdomstva in izboljšanju kakovosti njihovega življenja.  

RS je sprejela dva zakona, ki med drugim rešujeta tudi problem brezdomstva, in sicer Zakon o 
prijavi prebivališča (ZPPreb 2001) in Stanovanjski zakon (SZ-1 2003). Na MDDSZ 
nameravajo v prihodnje pozornost usmeriti v vzpostavitev vsaj še enega zavetišča odprtega tipa 
v Ljubljani (vsaj 20 mest) in zavetišča za ženske ter v problematiko namestitev za ostarele, 
bolne in onemogle brezdomce. To vprašanje bodo reševali skupaj z drugimi pristojnimi 
ministrstvi. Ukrepi, ki jih izvajajo za zmanjšanje brezdomstva, so  naslednji (Ferlan Istinič 
2010, 2): 
– omogočanje čim večjemu številu prebivalcev možnost zaposlitve, ki jim bo zagotovila 

socialno varnost. 
– povečevanje ponudbe socialnih in neprofitnih stanovanj, 
– dodeljevanje denarnih socialnih pomoči tistim, ki jo nujno potrebujejo za preživetje, 
– načrtno razvijanje novih socialnovarstvenih programov, ki bodo omogočali širše 

vključevanje posameznikov po celotni državi s poudarkom na zagotavljanju programov za 
osebe s specifičnimi potrebami, 

– v okviru novih socialnih programov povečevanje kapacitete nastanitev za brezdomce,  
– podpiranje nacionalne zveze ter različnih drugih združenj in izvajalcev izven javne službe, 

ki svoje programe usmerjajo v pomoč brezdomcem, preko razpisov in javnih natečajev. 

2.9 Brezdomstvo v Sloveniji 

V RS so, še posebej v času ekonomske in finančne krize, nastale razmere, v katerih se vse več 
ljudi spopada z vse večjo revščino (npr. brezposelnost, ekonomska prikrajšanost, razpadanje 
družinskih vezi), ki je lahko tudi podlaga za prehod v brezdomstvo. Mnogi prebivalci 
vzhodnoevropskih držav, ki so leta 2004 postale članice EU, so se v iskanju boljšega zaslužka 
odpravili v druge države, da bi s svojim delom lahko preživljali tudi svojce v domovini. Ker 
pa je pred letom dni nastopila ekonomska in finančna kriza, so se gospodarske razmere 
močno zaostrile in veliko jih je izgubilo službo, zaradi česar so zdaj prisiljeni živeti na ulici. 

Brezdomstvo po eni strani odraža stanje revščine, po drugi strani pa lahko visoki izdatki (npr. 
za stanovanje) revščino tudi povzročijo (Smonker 2002, 304). V vseh večjih mestih lahko 
opazimo kakšnega človeka, ki prosi za denar na ulici. Ob tem so se nam pojavili isti 
pomisleki, kot jih zabeležil že Dekleva (2007, 6–7): ali je klošar poklic? Nekateri so videti 
zdravi, močni, celo dobro oblečeni, verjetno so preveč leni, da bi delali in raje prosijo na cesti. 
Nekateri so tako umazani, da motijo ugled okolice – ali to država res dovoli?  
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Da brezdomstvo pomeni v RS resen družbeni problem, ki ga je nujno treba začeti 
sistematično obravnavati in poiskati primerne rešitve, je opozoril že nekdanji varuh 
človekovih pravic RS, in sicer v enajstem poročilu (Varuh človekovih pravic RS 2006, 98). 
Ugotavlja, da so tudi brezdomci del nas, del družbene realnosti in imajo pravico do varovanja 
svojih življenjskih pravic in dostojanstva. V letnem poročilu varuha človekovih pravic RS 
(Varuh človekovih pravic RS 2010, 279) pa lahko zasledimo, da varuh opozarja državo glede 
napredka izvajanja dejavnosti in ugotavlja: materialnih stisk je vsako leto več; materialne 
težave, posebno brezposelnost in revščina, so čedalje pogosteje vzrok nesposobnosti 
plačevanja računov, posledica pa je izvršba oziroma deložacija iz stanovanja, v katerem 
prebivajo posameznik ali družina; težave in stiske posameznikov se, čeprav so zanje 
soodgovorni tudi sami, ne bodo rešile z deložacijami; negativna stanja posameznikov bi lahko 
preprečili; nihče se ne odloči prostovoljno za brezdomstvo, ampak ga v to prisilijo takšne ali 
drugačne osebne okoliščine. Za reševanje problematike brezdomstva bi bilo dobro poznati 
oceno števila brezdomcev, kakovost njihovega življenja ter različne možnosti pomoči. Na 
podlagi pregledane literature o brezdomstvu smo ugotovili, da se o brezdomstvu govori 
čedalje več, vendar še vedno premalo. S to problematiko se ukvarja vedno več ljudi, ki 
brezdomcem skušajo pomagati. Preko javnih občil (npr. objava člankov, knjig, intervjujev) pa 
lahko najbolj spoznamo, kakšna je kakovost življenja brezdomcev. Na temo brezdomstva je 
bilo narejenih že kar nekaj raziskav. Na podlagi spodaj predstavljenih ugotovitev sklepamo, 
da je tipičen brezdomec moški, star 50 let, samski in z dokončano srednjo šolo.  

Razpotnik in Dekleva (2009, 105) pišeta, da so ljudje postali brezdomci v povprečju pri 33,1 
letu; polovica jih je imela končano srednjo šolo, večina je bila samskih in velika večina od 
njih pa že kdaj redno zaposlena. 

Špindler (2001, 81) podaja naslednje zaključke: brezdomci praviloma niso agresivni ljudje in 
v konfliktnih situacijah večina izmed njih ne reagira agresivno; brezdomci večinoma niso 
pripravljeni pomagati drugim ljudem, prav tako pa niso pripravljeni sprejemati pomoči zase; 
stopnja motivacije za pridobitev zaposlitve je veliko višja pri brezdomcih, ki bivajo v samskih 
domovih; le nekaj več kot 40 % brezdomcev je storilo vse, kar je v njihovih močeh, da bi 
pridobili stanovanje; skoraj 50 % brezdomcev je zadovoljnih s svojim socialnim položajem. 

Kosec (2006, 102) ugotavlja: število brezdomcev v RS, predvsem pa v Ljubljani, narašča; 
90 % brezdomcev je pripadnikov avtohtone populacije; 96 % jih ima slovensko državljanstvo; 
povprečna starost je 50 let; 93 % vidne populacije brezdomcev je moškega spola; korelacija 
med alkoholizmom staršev in otrok je očitna; samo 42 % brezdomcev je sposobnih za delo; 
43 % je brezposelnih že več kot deset let; povprečno imajo dvajset let delovne dobe; 66 % se 
jih preživlja s socialno pomočjo; 30 % je bilo zaprtih zaradi kaznivih dejanj; 50 % 
brezdomcev ni bilo nikoli poročenih in nima otrok; dneve največkrat preživijo s 
sprehajanjem; 58 % jih meni, da imajo v življenju smolo; večina je prepričana, da svoje 
socialne pravice dobro pozna, slaba polovica pa meni, da je socialna služba premalo 
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učinkovita; največ jih ima na osebnem dokumentu svoj prejšnji naslov; 27 % brezdomcev je 
brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, 40 % pa brez dopolnilnega.  

Ravnik (2009, 77) ugotavlja: brezdomstvo se veča in je najbolj razširjeno v večjih mestih; v 
RS ni inštitucije, ki bi bila zadolžena za evidentiranje brezdomstva, posledično tudi ni 
zbiranja podatkov o brezdomstvu; starostna struktura intervjuvanih brezdomcev se giblje od 
25 do 52 let; 40 % oseb je postalo brezdomcev v poznem mladostništvu (med 16. in 25. 
letom), prav tako jih je 40 % postalo brezdomec med 26. in 35. letom; brezdomci imajo 
urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, vendar jim ta ne zagotavlja predpisanih 
zdravstvenih storitev in zdravil; za brezdomce ni urejeno področje zobozdravstva; v Ljubljani 
je dovolj organizacij, ki brezdomcem razdeljujejo hrano in garderobo; premalo je prenočišč, 
ki bi bila prostornejša in cenovno bolj dostopna ter bi zagotavljala večjo zasebnost; večina 
brezdomcev si v stiski pomaga z alkoholom; preživljajo se z beračenjem, s socialno pomočjo 
in s pomočjo dobrodelnih organizacij; glavna ovira, da si brezdomci ne uredijo pravnega 
statusa, so dolgovi in ostale obveznosti iz tega naslova. 

2.9.1 Brezdomstvo v Ljubljani, Celju, Kopru in Mariboru  

V Ljubljani, Celju, Kopru in Mariboru je za brezdomce dokaj dobro preskrbljeno. Razne 
inštitucije brezdomcem omogočajo prebivališče, hrano, higiensko oskrbo, brezplačno 
zdravstveno in socialno oskrbo. Zobozdravstvena storitev je na voljo samo v Ljubljani in v 
Mariboru. Ljubljana, ki je največje slovensko mesto, glede na problematiko brezdomstva 
izstopa, saj ima največ brezdomcev (podrobnejša obrazložitev sledi v nadaljevanju). 
Razpotnik in Dekleva (2009, 39) pišeta, da je organizacijska mreža na področju brezdomstva 
najbolj razvita v Ljubljani, v zadnjih nekaj letih pa se razvija tudi v Mariboru, Celju, Kopru, 
Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Kranju.  

2.9.2 Ocena števila brezdomcev  

Prve ocene števila brezdomcev v RS sežejo v začetek devetdesetih let: leta 1990 naj bi bilo 
okrog 320 brezdomcev, v letu 1994 pa že okrog 550 (Veber 2003, 25). Ugotavlja, da 
brezdomstvo predstavlja problem v večjih urbanih središčih, kot so Ljubljana, Maribor in 
Celje, saj v njih nastaja največ tovrstnih primerov, hkrati pa so večja mesta s svojo gostoto 
bolj privlačna za brezdomce (Dragoš 2005, 159). Najnovejši podatki o številu brezdomcev v 
RS se gibljejo med 800 in 1500 oseb (Ferlan Istinič 2010, 1), od tega jih naj bi v Ljubljani 
živelo okoli 600 (Krek idr. 2010, 6).  

Dekleva idr. (2010, 45) glede obsega odkritega in skritega brezdomstva v RS ugotavljajo, da 
je število oseb brez strehe nad glavo od nekaj sto do nad tisoč, število oseb brez stanovanja 
pa od dva tisoč do nekaj tisoč, število brezdomnih oseb z negotovo nastanitvijo (tretja ETHOS 
kategorija) se lahko meri v tisočih, število oseb v neprimernem stanovanju (definiranih kot 
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tisti, ki nimajo kopalnice v stanovanju, ter osebe, ki bivajo v nekonvencionalnih oblikah 
nastanitve) je v RS po popisanih podatkih iz leta 2002 vsaj 76.144. Opozarjajo, da gre za zelo 
okvirne ocene in da izvedena študija ni dala številčno določene ocene obsega celotnega 
brezdomstva v RS, saj ni bilo mogoče pridobiti vseh relevantnih podatkov.  

V RS namreč natančne ocene o številu brezdomcev ni. Problem je v tem, da ne obstajajo 
uradne evidence o številu brezdomcev ne v RS in tudi ne drugih državah. Dekleva idr. (2010, 
40) opozarjajo, da v RS obstaja premalo znanja oziroma da imamo premalo informacij o 
brezdomstvu, o različnih pojavnih oblikah, procesih in prehodih, prav tako manjka 
sistematičen način zbiranja podatkov o tej problematiki ter jasna določitev indikatorjev in 
virov. Ugotavljajo, da je za pripravo in implementacijo politik, ki bi uspešno reševale problem 
brezdomstva, bistveno poznavanje in razumevanje pojava ter njegovo količinsko 
ovrednotenje. Pri ugotavljanju števila brezdomcev namreč naletimo na ovire, ki izhajajo iz 
same narave brezdomstva. Problem je v vidnosti tega pojava. Mnogi namreč ne želijo biti 
identificirani kot brezdomci, čeprav sprejemajo pomoč, ki je namenjena brezdomcem. Zaradi 
»prikritega« brezdomstva je težko oceniti dejansko število brezdomcev.  

2.9.3 Stroški države za enega brezdomca 

Stroški države za enega brezdomca so različni in odvisni od tega, v kakšnem stanju je 
brezdomna oseba. Nekateri brezdomci prejemajo samo denarno socialno pomoč, nekateri 
(zelo redki) denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, nekateri pa koristijo še 
psihosocialno pomoč in prehrano v javni kuhinji. Nekateri brezdomci pa ne koristijo nobene 
od pomoči, ki jih ponujajo inštitucije, in živijo na ulici, kar ima v primeru zdravstvenih težav 
za posledico večje stroške, saj običajno nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Po 
Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) država z denarno socialno pomočjo (uveljavlja se na 
CSD) upravičencem zagotavlja sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. Osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. julija 2010 znaša 
229,52 EUR (MDDSZ b. l.).  

V primeru, da se oseba, ki je bila pred tem zaposlena, prijavi na ZRSZ kot aktivni iskalec 
zaposlitve, prejme denarno nadomestilo za prve tri mesece 80 %, naslednje mesece pa 60 % 
prejemnikove povprečne plače zadnjih osem mesecev, pri čemer sta tako spodnja kot zgornja 
meja omejeni. Prav tako je omejeno trajanje nadomestila, in sicer glede na to, koliko časa smo 
bili zavarovani za primer brezposelnosti. Izplačano denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 
350 EUR in ne višje od 1.050 EUR. Brezposelna oseba lahko ob hkratni ohranitvi pravice do 
denarnega nadomestila v nespremenjeni višini opravlja omejen obseg dela do 200 EUR 
mesečno zaradi ohranitve stika s trgom dela (MDDSZ 2010b, 3). 

Koliko stane leto človeškega življenja? Država za področje brezdomstva financira in 
sofinancira programe in projekte glede nastanitve, prehrane in psihosocialno pomoč. Nekatere 
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od teh storitev pa mora brezdomec tudi delno plačati (npr. prebivanje v zavetišču). Mnenje 
Odbora regij (2011, 43) je, da so stroški izvajanja preventivnih programov v primerjavi s 
celotnimi stroški, ki jih povzroča brezdomstvo, zelo nizki. Kosec (2006, 108) meni, da se 
brezdomstvo za državo splača, ker na eni strani varčuje na stanovanjskem področju, na drugi 
strani pri pokojninah, do katerih brezdomci običajno ne pridejo, na tretji strani pa preko 
alkohola in cigaret z njimi zasluži. Ugotavlja, da se del sredstev sicer vrne skozi socialne 
denarne pomoči, vendar se to zdi zelo poceni oziroma kot nekakšen magični socialni transfer, 
po katerem država človeku iz enega žepa vzame, zato da mu položi v drugega, vmes pa veliko 
izgine neznano kam. Več podatkov o stroških brezdomstva bomo navedli ob izjavah 
intervjuvancev v empiričnem delu. Ob tem bomo upoštevali še podatek, da v RS stane leto 
človeškega življenja 13.000,00 EUR, to je toliko, kot znaša bruto nacionalni dohodek na 
prebivalca (Zakotnik in Piškur 2008, 2). 

2.9.4 Inštitucije, ki skrbijo za brezdomce 

Za brezdomce skrbijo vladne in nevladne inštitucije. Vladne inštitucije so tiste, ki jih ustanovi 
in financira vlada in delujejo v javnem interesu. Nevladne organizacije (NVO) so tiste 
organizacije, ki jih ni ustanovila država in so neodvisne od vlade. NVO so v začetku 
pojavljanja brezdomstva zagotavljale bolj storitve, manj pa so osredotočale na ugotavljanje 
vzrokov za pojav revščine in brezdomstva, kar pa ni dovolj za zmanjšanje brezdomstva. NVO 
imajo pri reševanju problematike brezdomstva različne prioritete: na prvem mestu je 
zadovoljitev osnovnih potreb brezdomcev, na drugem zagotavljanje informacij, na tretjem 
mestu reintegracija brezdomcev na trg delovne sile in v vsakdanje življenje (s tem se ukvarja 
več kot 50 % organizacij) ter ozaveščanje in informiranje javnosti o problemu brezdomstva, 
vključno z iskanjem virov za njegovo reševanje (s tem se ukvarja slaba petina organizacij) 
(Ravnik 2009, 27). 

Država implementira ukrepe z ustrezno socialno politiko v vsakdanje življenje, in sicer preko 
sistema ustanov, ki izvršujejo sprejete ukrepe. Materialna pomoč, zavodi, zavetišča in 
prenočišča lahko pomenijo pomoč, nikakor pa ne odgovora na pojav brezdomstva (Stojič 
1995, 66). Ena izmed najpomembnejših ustanov za področje socialne varnosti je zagotovo 
CSD. Zagotavljanje prebivanja brezdomcev omogočajo zavetišča za brezdomce. Za njihovo 
delovanje skrbijo občine, neposredno delo v zavetiščih pa opravljajo zaposleni v programih, 
ki jih v večini primerov sofinancira MDDSZ v okviru javnih razpisov (Ferlan Istinič 2010, 1). 
Brezdomci imajo v večini zavetišč možnost nastanitve in prehrane. Pod okriljem Karitas 
(Domžale, Štepanja vas, Maribor, Koper) v sprejemališčih za brezdomce brezdomcem nudijo 
zlasti osnovni obrok in higiensko oskrbo (kopanje, možnost menjave perila, striženje in 
podobno). V nekaterih drugih slovenskih mestih deluje le razdelilnica hrane. Izvajata se tudi 
dva programa, in sicer Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog v Ljubljani, ki ima 
na razpolago štirinajst postelj, in Zavetišče za brezdomne uživalce drog v Mariboru, ki ju 
sofinancira MDDSZ. Ker je med brezdomci tudi mnogo takih, ki si zaradi različnih razlogov 
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ne želijo urejati potrebnih dokumentov, je bila ustanovitev zavetišč zelo potrebna (Krek idr. 
2010, 6). Kosec (2006, 44) že več let opozarja na potrebo po negovalni bolnišnični ustanovi 
za reveže, ki potrebujejo podaljšano bolniško oskrbo, pa nimajo urejenega zavarovanja in 
dokumentov.  

Obstaja nekaj primerov brezdomcev, ki ne želijo prejemati pomoči inštitucij in organizacij, 
zato tudi ne pridejo z njimi v stik. Razlogi so naslednji: del brezdomnih oseb se težko 
prilagaja zahtevnim vstopnim pogojim nekaterih servisov, nekateri ne želijo imeti stigme 
brezdomca, državni in drugi ponudniki socialnih storitev ne ponujajo toliko, da bi programi 
dosegli brezdomne osebe oziroma da bi se tem splačalo pristopiti k obstoječim programom 
(Dekleva idr. 2010, 40–41). Ugotavljajo, da je problem tudi v tem, da če že obstajajo 
programi za brezdomce, pa ponudbe niso tako široke, da bi lahko dosegle večji del 
brezdomnih, in ne obstaja politična volja in možnosti, da bi se začelo dosegati tudi bolj 
prikrite skupine. 

V Ljubljani za brezdomce skrbijo naslednje inštitucije: Zavetišče za brezdomce Poljanska, 
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – 'pro bono', Zavetišče 
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 
Stigma, Vincencijeva zveza dobrote, Karitas, župnijska Karitas Štepanja vas, Marijino 
vnebovzetje, škofijska Karitas Ljubljana, Območno združenje Rdečega križa Ljubljana, 
Zavetišče božjega usmiljenja, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 
Center za socialno delo in Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Če na kratko 
povzamemo delo zgoraj navedenih inštitucij, lahko brezdomci dobijo prenočišča, prehrano, 
zdravniško oskrbo in skrb za osebno higieno, preskrbo z obleko in obutvijo, posredovanje 
občasnih del ter svetovalno in animacijsko delo. Prostovoljci jim pomagajo z individualnimi 
in neformalnimi pogovori. Kosec (2006, 44) ugotavlja, da bi država morala donatorstvu 
posvetiti več pozornosti v smislu, da bi zagotovila ustrezne davčne olajšave. Pomembno je 
tudi delovanje ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja (Pro 
Bono). Ambulanta je namenjena predvsem osebam brez stalnega prebivališča in osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja ter tistim, ki sicer imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, nimajo 
pa kot tujci, begunci oziroma azilanti pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, a 
potrebujejo nujno še druge oblike pomoči (Krek idr. 2010, 5). Poleg ambulante delujejo tudi 
posvetovalnice (splošna, otroška, za žene in nosečnice). Centri za socialno delo poskušajo 
pomagati pri zagotavljanju prenočišča oziroma prebivališča, pri urejanju statusnih zadev 
(dovoljenje za stalno prebivanje, začasno prebivanje, zdravstveno zavarovanje itd.) in pri 
urejanju pokojnin, brezdomcem svetujejo v njihovih stiskah, pomagajo z oblačili in obutvijo 
ter pri urejanju dokumentov za pridobitev denarne socialne pomoči. Zaradi njihovega 
neurejenega življenja (npr. alkoholizem) denarno socialno pomoč velikokrat izplačajo v obliki 
naročilnic za prehrano ali plačila bivališča. Omenili bi tudi zapor kot ustanovo za izvrševanje 
kazenskih sankcij, vendar pa zapor za nekatere brezdomce predstavlja tudi izhod v sili. Tam 
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dobijo prenočišče (še posebej pozimi), kjer se lahko najejo, spočijejo in preživijo nekaj dni 
brez alkohola.  

2.9.5 Nastanitev 

Brezdomci si ponoči najdejo različne oblike nastanitev (zabojniki, bivalne prikolice, stare in 
zapuščene hiše, koče, kleti, stopnišča stanovanjskih blokov), podnevi pa se gibljejo predvsem 
v središču mesta ali parkih, v bližini trgovin, železniške postaje, kjer je pretok ljudi večji. Za 
prebivanje so zagotovljena zavetišča za brezdomce v Ljubljani (73 ležišč), v Mariboru (60 
ležišč), Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Kranju in Žalcu, Kočevju in na Jesenicah. Za 
delovanje zavetišč skrbi država in občine. Kozar in Jurančič Šribar (2008, 437) ugotavljata, da 
so nastanitvene možnosti in programi za brezdomne v RS zaradi relativno novega pojava 
množičnega brezdomstva v primerjavi z drugimi evropskimi državami na začetni stopnji. 
Menita, da se vzpostavljajo začasne namestitve za brezdomne, medtem ko gredo evropski 
trendi v smeri vzpostavljanja bolj trajnih oblik namestitev in razvoja celostnih programov 
nastanitvene podpore (v angleškem jeziku: resettlement) za brezdomne ljudi. Že v letu 1999 
so bile oblikovane pripombe na Evropsko socialno listino, ki obvezuje članice Sveta Evrope, 
da vodijo tako stanovanjsko politiko, s katero bodo pospeševale dostopnost stanovanja 
zadostne kakovosti, preprečevale in zmanjševale brezdomstvo s ciljem, da ga postopno 
odpravijo ter da oblikujejo cene stanovanj tako, da bodo dostopna tudi ljudem brez zadostnih 
lastnih sredstev (Smonker 2002, 305). 

Na podlagi ugotovitev iz raznih raziskav smo lahko videli, da je brezdomcev, ki imajo težave 
v duševnem zdravju, kar nekaj. Ena od možnih začasnih nastanitev za brezdomce so tudi 
stanovanjske skupine, ki jih v okviru programov izvajajo razne nevladne organizacije po RS 
(npr. Novi Paradoks, Šent, Ozara). Stanovanjske skupine so namenjene stanovalcem s 
težavami v duševnem zdravju, obeh spolov in različnih starosti, ki iz najrazličnejših razlogov 
ne morejo ali nočejo živeti doma ali doma nimajo (Vrečer 2005, 108). Vrečer (prav tam) 
ugotavlja, da je neinstitucionalna oblika življenja, kjer imajo brezdomci vedno, kadar je 
potrebno, strokovno oporo in jim je omogočena vsa potrebna skrb za življenje, za te osebe 
bistveno prijetnejša oblika življenja, za državo pa ekonomsko cenejša. Na primer: društvo 
Novi Paradoks izvaja, poleg ostalih programov, program stanovanjskih skupin, ki je namenjen 
psihosocialni rehabilitaciji in resocializaciji ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju. V stanovanjski skupini lahko bivajo polnoletne osebe s težavami v duševnem 
zdravju, ki nimajo urejenih bivalnih razmer, same ne zmorejo samostojno živeti in nimajo 
nikogar, ki bi zanje skrbel (Tancek idr. 2008, 40). Vključitev v program je dostopna vsem 
brezplačno oziroma je odvisna od dohodka oziroma plačilne sposobnosti. Osnovni cilj 
programa je, da uporabniki zaživijo samostojno življenje in se tako naučijo živeti s svojo 
boleznijo. 
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Smonker (2002, 305) ugotavlja, da so bile v letu 1999 oblikovane pripombe na Evropsko 
socialno listino, ki obvezuje članice Sveta Evrope, da vodijo tako stanovanjsko politiko, s 
katero bodo pospeševale dostopnost stanovanj, preprečevale in zmanjševale brezdomstvo s 
ciljem, da ga postopno odpravijo, ter da oblikujejo cene stanovanj tako, da bodo dostopna tudi 
ljudem brez zadostnih lastnih sredstev. 

2.9.6 Socialno-pravni status brezdomcev 

Zakonodaja ima pomemben vpliv na življenje brezdomcev, ker omogoča, da se zagotovijo na 
primer temeljne pravice za zagotavljanje socialne varnosti, socialnovarstvene storitve (npr. 
prva socialna pomoč). Za področje brezdomstva zakonski okvir (predstavljeno v prilogi 8) 
tvorijo Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o varstvu 
javnega reda in miru in Stanovanjski zakon. Kot dopolnitev k tem zakonskim aktom sta 
pomembna še Nacionalni program boja proti revščini in socialni izključenosti in Resolucija o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010. Vendar pa samo 
zakonodaja različnih socialnih problemov ne more rešiti, temveč so za to potrebne ustrezne 
inštitucije, ki izvajajo ustrezne programe. Dragoš (2005, 159) opozarja, da so potrebni ukrepi 
socialne politike (na občinski, mestni in regionalni ravni) in da je represivna zakonodaja 
neustrezna za reševanje brezdomstva.  

2.10 Izvajanje slovenskih in programov EU za brezdomce v Sloveniji  

RS je z vstopom v EU postala polnopravna članica EU, ki ima pravico do črpanja denarja iz 
evropskih skladov. Trenutno se nahajamo v novi finančni strategiji 2007–2013. Nova 
finančna strategija je strateški javnofinančni dokument EU. Sredstva se razdeljujejo preko 
centraliziranih in decentraliziranih programov. Razlika je v tem, da centralizirane programe 
upravlja EU (npr. PROGRESS, LIFE+, Vseživljenjsko učenje, Media 2007), decentralizirane 
programe pa nacionalne inštitucije (npr. EQUAL, Evropski socialni sklad). Izmed množice 
programov, ki se izvajajo in omogočajo izboljšanje položaja ranljivih skupin, bi izpostavili 
Evropski socialni sklad (ESS) in program PROGRESS. ESS je strukturni sklad, ki je 
namenjen povečanju zaposlovanja ljudi, izboljšanju veščin in spretnosti, potrebnih na 
delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k dvigu izobrazbe in poklicne usposobljenosti. 
PROGRESS pa je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost in deluje vzporedno z 
ESS. Namenjen je za izvajanje analiz, za mrežna povezovanja in kampanje.  

Programi s področja zaposlovanja, izobraževanja in socialnega vključevanja sledijo 
naslednjim ciljem: vlaganje v trg dela, krojenje meril dejavnega trga dela za zadovoljevanje 
potreb tistih z največjimi problemi pri zaposlovanju, omogočiti dostop do stanovanja, 
kakovostnega zdravstva ter možnosti vseživljenjskega učenja, skušati zmanjšati revščino in 
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socialno izključevanje. Programi in projekti se izvajajo na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni. Na primer, v Ljubljani, kjer je največje število brezdomcev, Mestna občina Ljubljana 
(MOL) za zmanjševanje posledic revščine oziroma za njeno preprečevanje poleg programov, 
ki jih sofinancirajo, dodatno namenjajo še več kot milijon evrov za neposredne denarne 
pomoči socialno najbolj ogroženim (Klančar 2011, 5). Klančar (prav tam) ugotavlja, da se iz 
leta v leto večajo namestitve brezdomcev, spodbuja se razvoj novih programov zanje, 
predvsem v smislu omogočanja namestitve v manjših enotah ob strokovni podpori. Nosilec in 
sofinancer večine programov, ki se izvajajo v zvezi z obravnavano problematiko, je MDDSZ.  

Odbor regij (2011, 45), ki je razpravljal o boju proti brezdomstvu, predlaga, da se na lokalni 
in regionalni ravni omogoči priprava programov za vključevanje brezdomcev v družbo in na 
trg dela, in sicer tako, da se delodajalcem ponudi spodbude za zaposlovanje brezdomcev. 
Lokalna in regionalna raven lahko ravno tako spodbuja vključevanje z izobraževalnimi 
pobudami s ciljem, da bi brezdomci našli svoje mesto v družbi. Potrebno je obsežnejše 
seznanjanje z dobrimi izkušnjami na tem področju. 

Na kratko opisujemo nekaj programov, ki so pomembni za področje brezdomstva, 
zaposlovanja in izobraževanja. S področja zaposlovanja Program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in Program javnih del; s področja izobraževanja Program izobraževanja za 
brezposelne osebe 2010/2011; s področja socialnega vključevanja pa Program nastanitvene 
podpore za brezdomne.  

2.10.1 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja  

APZ je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju 
brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti 
delodajalcev (ZUTD 2010, 28. člen). Program ukrepov APZ, ki ga sprejme Vlada RS, je 
strateški dokument, ki določi strateške cilje programa, vrste ukrepov APZ, cilje in 
pričakovane rezultate ukrepov, dejavnosti in kazalce spremljanja po posameznih ukrepih ter 
vire financiranja (MDDSZ 2011, 2). Program je pripravljen za obdobje 2007–2013. Program 
je usklajen z Operativnim programom razvoja človeških virov 2007–2013 in je podlaga za 
črpanje evropskih sredstev. Tako se program financira iz sredstev državnega proračuna in tudi 
iz ESS. Bolj podrobno so ukrepi zapisani v Katalogu APZ, ki ga je pripravil ZRSZ (ZRSZ 
2011b, 4). Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve se lahko vključijo v posamezno dejavnost 
APZ na podlagi zaposlitvenega načrta.  

Nov ZUTD med drugim uvaja tudi nove ukrepe APZ. Eden od poglavitnih ciljev je povečanje 
uspešnosti in učinkovitosti izvajanja ukrepov APZ. Gre za uresničevanje naslednjih ciljev: 
uvajanje novih ukrepov APZ (npr. job rotation in job sharing), uvajanje novih izvajalcev teh 
ukrepov, širitev storitev karierne orientacije kot prvega koraka na poti do zaposlitve, 
vključevanje socialnih partnerjev na lokalni ravni in sistematično spremljanje in evalvacija 
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ukrepov APZ. Programi APZ v zadnjih desetih letih niso bili deležni evalvacij od neodvisnih 
inštitucij, v katerih bi se ocenjeval vpliv posameznega programa na verjetnost zaposlitve 
(SVLR 2008, 28). 

Javna dela predstavljajo eno izmed dejavnosti ukrepa za povečanje socialne vključenosti 
Programa ukrepov APZ za obdobje 2007–2013 (MDDSZ 2010c, 1). Program Javna dela za 
leto 2011 je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni 
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih 
delovnih mest. Program se uresničuje z izborom in izvajanjem lokalnih in nacionalnih 
programov javnih del, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih 
del v RS za leto 2011.  

2.10.2 Programi, namenjeni obravnavanju problematike brezdomcev 

Namen programov, ki se izvajajo v okviru socialnega varstva, je preprečevanje revščine in 
povečevanje socialne vključenosti. Izvajanje socialno-političnih ukrepov je odvisno od 
razpoložljivih virov vsake družbe. Obseg revščine se spreminja s spreminjanjem vzorcev 
potrošnje ter z gospodarsko rastjo in družbenim napredkom. Revščina je družbeni pojav, ki je 
postal predmet političnega, institucionalnega in raziskovalnega interesa. Revščina ni zasebna 
zadeva ljudi, temveč skrb države, ki izvaja socialno varnost.  

Za reševanje problematike brezdomcev država oziroma MDDSZ od leta 2000 do leta 2010 
namenja vsako leto več sredstev. Programi zajemajo zavetišča, sprejemališča, pomoč 
brezdomcem (ponovna vključitev v družbo), individualizirano in celovito nastanitveno 
podporo brezdomnim ljudem (v angleškem jeziku: resettlement), dnevne centre, higiensko 
oskrbo in svetovanje, terensko delo z brezdomnimi. Če primerjamo podatke zadnjih treh let v 
spodnji tabeli (preglednica 4), se je število programov za brezdomce bistveno povečalo, in 
sicer z devet na devetnajst. Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da se je število 
brezdomcev povečalo. 

Preglednica 4 v tretjem stolpcu prikazuje nominalne vrednosti zneskov višine sofinanciranja s 
strani MDDSZ. Ker smo želeli pridobiti tudi realne vrednosti zneskov, smo podatke 
deflacionirali z namenom, da smo izključili inflacijo. Rezultati kažejo, da se je vrednost 
zneskov višine sofinanciranja MDDSZ v letih 2000–2010 iz leta v leto povečevala tako 
nominalno kot realno. 

V letu 2010 je MDDSZ sofinanciralo devetnajst programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce. V letu 2010 je bilo za omenjene programe namenjenih 1.572,927 EUR, od tega so 
izvajalci prejeli 547.484,5 EUR (Smolej idr. 2011, 79). Največ sredstev so za omenjene 
programe namenile občine, sledijo MDDSZ, prispevki uporabnikov, članarine, sredstva 
članov izvajalskih organizacij, sredstva ZRSZ, sredstva Fundacije za financiranje invalidskih 
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in humanitarnih organizacij v RS, prispevki donatorjev in ostali viri. Programe so v največji 
meri izvajali javni zavodi (CSD), sledijo humanitarne organizacije (Karitas in Rdeči križ) in 
društva. Programi so se izvajali v Ljubljani, Mariboru, Kočevju, Jesenicah, Celju, Murski 
Sobota, Senovem, Piranu, Slovenj Gradcu, Kopru.  

Preglednica 4: Programi, ki so namenjeni reševanju problematike brezdomcev 

Leto Število 
programov

Višina 
sofinanciranja 

MDDSZ v EUR 
(letno) 

Indeks cen 
življenjskih 
potrebščin 

(letno) 

Višina sofinanciranja/Indeks 
cen življenjskih potrebščin 

(letno) 

1 2 3 4 5=3:4/100
2000 4 19.250,39 76,5 251,64
2001 3 30.093,01 83,0 362,57
2002 4 84.785,90 89,2 950,51
2003 7 105.523,77 94,2 1.120,21
2004 9 168.543,97 97,6 1.726,88
2005 9 213.716,00 100,0 2.137,16
2006 9 253.427,02 102,5 2.472,46
2007 9 280.336,85 106,2 2.639,71
2008 12 319.844,81 112,2 2.850,67
2009 17 582.101,20 113,3 5.137,70
2010 19 670.609,50 115,3 5.816,21
Skupaj 102 2.728.232,42 1.090 25.465,72

Vir: Ferlan Istinič 2010, 2; Smolej idr. 2011, 79; Statistični urad RS 2011.  

MDDSZ je v letu 2010 sofinanciralo tudi tri programe sprejemališč in zavetišč za brezdomne 
uživalce drog. Za omenjene programe je bilo na voljo 357.036.7 EUR, od tega so izvajalci 
prejeli 123.125,00 EUR (Smolej idr. 2011, 107). Največ sredstev so programi prejeli od 
občin, sledijo MDDSZ, ZRSZ, sredstva uporabnikov, članarine, donatorji, drugi javni in 
nejavni viri. Programe so izvajala društva v Ljubljani in Žalcu.  

Trenutno so programi za brezdomce usmerjeni predvsem v kratkoročno odpravljanje in 
lajšanje posledic brezdomstva. Ni izdelane celovite nacionalne strategije, ki bi bila usmerjena 
v odpravo brezdomstva ter razvoj preventivnih ukrepov za njegovo preprečevanje. Da bi 
razvijali ustrezne ukrepe socialne politike je pomembno videnje in štetje brezdomstva kakor 
tudi upoštevanje kulturnih in socialnopolitičnih ekonomskih pogojev (Dekleva in Razpotnik 
2007, 13).  

Pri razvijanju programov za brezdomce Dekleva idr. (2010, 41–42) z namenom zmanjšanja 
obsega brezdomstva predlagajo, da je treba razviti občutljivost za prepoznavanje in 
evidentiranje cestnega brezdomstva (brez strehe nad glavo) in razviti programe prehajanja iz 
začasnih in kratkoročnih oblik nastanitve v oblike samostojnega življenja, bodisi s 
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specializirano podporo ali brez nje. Pri razvijanju občutljivosti za prepoznavanje gre za 
razvijanje nizkopražnih programov sprejemanja in podpore brezdomnim (npr. nočna 
zavetišča, dnevni centri, razdeljevalnice hrane, specializirane točke celovite pomoči in 
podpore) ter razvijanje programov nekoliko bolj zahtevnih, a še vedno kratkoročnih 
programov namestitve in podpore, s katerimi bo možno cestne brezdomce pritegniti in 
zadržati, tako da jim ne bo več treba spati zunaj. Pri evidentiranju cestnega brezdomstva gre 
za razvoj sistema štetja uporabnikov, ki so vključeni v organizacijske ponudbe, in tudi štetje 
brezdomnih, ki so manj vključeni v programe organizacij. Trenutno se nahajamo v začetni 
fazi, in sicer pri povečevanju občutljivosti za pojav brezdomstva (Dekleva idr. 2010, 41–42). 

2.10.3 Program izobraževanja za brezposelne osebe 2010/2011 

S programom izobraževanja za brezposelne osebe država brezposelnim osebam omogoča 
vključitev v izobraževanje zaradi povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti (MDDSZ, MŠŠ 
in ZRSZ 2010a, 3). Program omogoča pridobitev osnovnošolske, srednješolske (poklicne, 
splošne in strokovne), višje ter visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe ter vključitev v 
druge splošne javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ki prispevajo k ponovnemu 
socialnemu vključevanju skupin s posebnimi potrebami in pri udeležencih spodbujajo 
nadaljnje možnosti za učenje in vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje. Program je 
namenjen vsem brezposelnim osebam brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe, 
brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami, osebam, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo kot presežnim delavcem, brezposelnim osebam s poklicno in strokovno izobrazbo, 
ki na tem področju ne morejo dobiti zaposlitve in so pri ZRSZ prijavljeni več kakor en mesec, 
in brezposelnim osebam nad petinštirideset let.  

Glede na ugotovitve o izobraževanju brezdomcev ponavadi ti ne dosegajo ravni (glede na 
bolezenska in druga stanja), da bi se prijavili na ZRSZ, če pa se že, potem je to izključno 
zaradi denarja, saj že vnaprej vedo, da zaposlitve ne bodo dobili. Poročilo programa 
izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/2009 (MDDSZ, MŠŠ in ZRSZ 2010b, 
23) navaja, da je bilo v program vključenih 2409 udeležencev, od tega 2220 oseb v programe 
za pridobitev formalne izobrazbe. Program je v šolskem letu 2008/2009 do 15. februarja 2009 
uspešno zaključilo 1148 udeležencev. Kako uspešni so pri tem pripadniki ranljivih skupin, kot 
so brezdomci, smo povprašali na inštitucijah. Za osebe iz ranljivih družbenih skupin ter 
marginalnih družbenih okolij so na voljo še drugi programi (npr. vseživljenjsko učenje – 
sektorski program Grundtvig), ki pa jih zaradi preobsežnosti naloge ne bomo posebej 
predstavljali.  
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2.11 Izvajanje slovenskih in projektov EU za brezdomce v Sloveniji  

V RS se v okviru raznih programov izvajajo projekti, ki pomembno vplivajo na izboljšanje 
zaposlovanja, izobraževanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin. Ključno vlogo pri 
tem imajo razne inštitucije (npr. MDDSZ, ZRSZ), ki objavljajo razpise (v novi finančni 
perspektivi 2007–2013 so to na primer Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva, Javni razpis nove možnosti zaposlovanja, usposabljanja in socialnega 
vključevanja in Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, 
prejemnikov denarne socialne pomoči), preko katerih inštitucije ali izbrani prijavitelji izvajajo 
projekte, ki izboljšujejo stanje ranljivih skupin prebivalstva. 

2.11.1 Projekt Kralji ulice  

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna 
humanitarna organizacija, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Njeni cilji so 
nepridobitni. Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in 
posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z osebami, ki brezdomstvo doživljajo. 
Skrbijo za proučevanje, spoznavanje in raziskovanje brezdomstva, za preprečevanje 
brezdomstva, za izboljševanje življenjskih pogojev brezdomcev in brezdomk, za razvoj 
praktičnih oblik dela na področju brezdomstva ter za publicistično dejavnost na tem področju. 
Izvajajo programe, ki so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam 
prebivalstva. Brezdomnim nudijo strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in 
neformalne oblike pomoči ter omogočajo in povečujejo dostopnost do družbenih virov.  

Društvo izvaja razne programe in projekte. V dnevnem centru izvajajo različne delavnice, 
razdeljujejo podarjene dobrine (npr. oblačila, kozmetiko, hrano), nudijo hladne in tople 
napitke ter prigrizke. Uporabnikom nudijo informacije, kje lahko še dobijo pomoč in koristijo 
storitve, jih spodbujajo in spremljajo pri urejanju osebnih dokumentov. Tiste, ki so zagrešili 
kak prekršek in ga ne morejo odplačati (večinoma gre za kršitve Zakona o varstvu javnega 
reda in miru), jih motivirajo, da v okviru društva opravljajo družbena koristna dela in s tem 
odslužijo svojo kazen. Zainteresirani uporabniki se lahko vključijo tudi v program 
Usposabljanje na delovnem mestu. Z uporabniki prirejajo izlete, čistilne akcije, dneve odprtih 
vrat, filmske večere in druge družabne dogodke. Društvo spodbuja in udejanja udejstvovanje 
brezdomcev v javnosti, od udeležb na kongresih, medijskih dogodkih, do prostovoljnega 
sodelovanja, stojnice rabljenih predmetov na Prešernovem trgu, izobraževalnih in kulturnih 
projektov (npr. Šola pod zvezdami in gledališka skupina Pluribus unum).  

V Društvu so leta 2008 začeli izvajati projekt Razvijanje praktičnega modela in politike 
nastanitvene podpore za brezdomce v RS. Projekt je usmerjen k razvoju celotnih oblik 
nastanitvene podpore za brezdomne in poleg nastanitve vključuje še druge oblike podpore 
strokovnih delavcev in delavk, kot je podpora pri prilagajanju na novo nastanitveno situacijo, 
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pri zaposlovanju, urejanju dokumentov in podpora pri urejanju zdravstvene situacije (Kozar in 
Jurančič Šribar 2008, 438).  

Inovativen program Kralji ulice, ki deluje sicer z nizkopražnim pristopom, spodbuja možnost 
za prenehanje brezdomstva in se izvaja od leta 2005. Je poskus vključevanja brezdomcev v 
širšo javnost. Osnovna dejavnost društva je izdajanje cestnega časopisa Kralji ulice (primer je 
predstavljen s sliko 2), ki ga soustvarjajo in prodajajo na ulici brezdomci in drugi socialno 
ogroženi ljudje. Ta nova oblika dela, brezdomski oziroma cestni časopis, se pojavlja v več 
državah. Cilj je inovativnost, pristop nizkega praga, razvijanje pozitivnih vizij ter hkratno 
naslavljanje brezdomcev in širše družbe, obenem pa tudi predstavljanje oblike ekonomske 
integracije brezdomcev (Razpotnik in Dekleva 2005, 264). Najbolj znani in razširjeni cestni 
časopis v Evropi je Velika izdaja (v angleškem jeziku: The Big Issue). Brezdomcem 
prodajanje časopisa tako omogoča pridobivanje dohodka na zakonit način in z lastnim delom. 
Društvo pa ima od leta 2006 odprt Distribucijski dnevni center Kralji ulice, ki je namenjen 
distribuciji časopisa, nastajanju prispevkov, reševanju vsakodnevnih težav brezdomcev, 
konstruktivnemu preživljanju prostega časa brezdomcev, izvajanju izobraževalnih in 
socialno-kulturnih delavnic ter interesnih skupin. V okviru društva živi deset brezdomcev z 
namenom čimprejšnje osamosvojitve. Prodajanje časopisa brezdomcem dvigne samozavest in 
poveča motivacijo za spremembo življenja, zato posledično manj pijejo, imajo življenje in čas 
bolj izpolnjena in manj pogosto spijo na ulicah (Dekleva 2005, 7; Razpotnik in Dekleva 2005, 
275). 

 

Slika 2: Primer revije Kralji ulice 

Vir: Lamovšek 2006, 1. 
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2.11.2 Drugi projekti 

Na MDDSZ se v okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva zelo 
uspešno izvaja devet projektov socialnega podjetništva. Rezultati projektov kažejo na 
pozitivne učinke, saj se je po končanem usposabljanju v okviru nekaterih projektov kar nekaj 
brezposelnih oseb tudi zaposlilo (od 103 se jih je zaposlilo 32) (MDDSZ 2011, 2). V projekte 
so vključene posebno ranljive skupine, in sicer: mlade in starejše težje zaposljive osebe, 
dolgotrajno brezposelni, Romi, invalidi in druge prikrajšane skupine. Med zanimivimi 
projekti socialnega podjetništva se izvaja Reuse center za predelavo odpadkov, gostilna, ki 
zaposluje mlade z motnjami vedenja, turistična agencija s prilagojenimi programi za osebe s 
posebnimi potrebami, zeliščarska delavnica, ekološka predelava živil, specializirana mobilna 
služba za pomoč osebam na domu in izdelava umetniških predmetov iz odpadnega materiala, 
trgovina – posredovalnica rabljenega blaga. 

Oblika socialnega podjetništva je prva posredovalnica rabljenih predmetov v RS, projekt pa 
se imenuje Stare stvari v novem obtoku. Posredovalnico vodijo humanitarne organizacije z 
namenom socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetij je nuditi zaposlitev 
ter možnost vključitve na odprti trg delovne sile težje zaposljivim osebam ter posledično 
zmanjšanje socialne marginalnosti. Z zaposlovanjem v socialnem podjetju se omogoča 
reintegracija socialno izključenih skupin, tako v polje plačanega dela kot tudi v širšo družbo.  

Že dlje časa na slovenskem prostoru delujejo invalidska podjetja (npr. Podjetje za 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva), ki že vsebujejo določene segmente socialnega 
podjetništva. Drobnič (2009, 278) ugotavlja, da je v RS v invalidskih podjetjih zaposlenih več 
kot šest tisoč invalidov, v okviru socialnega podjetništva v EU pa 8,1 odstotka delovne sile. 
Če bi na Slovenskem dosegli takšen delež, bi bilo na področju socialnega podjetništva lahko 
zaposlenih med 40 tisoč in 50 tisoč ljudi. 

Na ZRSZ so uspešno izvedli javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, 
prejemnikov denarne socialne pomoči. Sklenjenih je bilo 150 pogodb o dodelitvi subvencije 
za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri CSD. Za nedoločen čas 
so bile sklenjene 103 pogodbe, za določen čas najmanj enega leta pa 47 pogodb. Največ 
pogodb o dodelitvi subvencije je bilo sklenjenih pri območnih službah Celje (45 pogodb ali 
30 % vseh), Murska Sobota (19 pogodb ali 13 % vseh) in Maribor (17 pogodb ali 11 % vseh) 
(ZRSZ 2011c).  

Materialne stiske ljudi se poleg nacionalnih sistemskih rešitev (socialni transferji) poskuša 
blažiti tudi z vključevanjem v projekte na ravni EU, na primer v Projekt razdeljevanja hrane iz 
intervencijskih zalog EU, h kateremu je RS pristopila leta 2006. Sodelovanje pri projektu se je 
nadaljevalo tudi v letih 2007 in 2008. Sloveniji je bilo v sodelovanju z AKTRP, MDDSZ, 
RKS in slovensko Karitas v letu 2006 razdeljenih 640 ton hrane in preko 2 milijona litrov 
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mleka za skoraj 100.000 oseb. V letu 2007 in začetku 2008 pa so bile namesto predvidenih 
dveh dobav izvedene tri dobave hrane končnim upravičencem (MDDSZ 2008, 12). 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Raziskovalni problem 

Brezdomstvo je kompleksen družbeni pojav, ki v naši družbi narašča. Pri brezdomcih se v 
večini primerov pojavlja več težav, ki zajemajo nastanitev, njihovo zdravstveno stanje (npr. 
odvisnosti od drog, alkohola), razpad socialne mreže in brezposelnost. Inštitucije z namenom 
preprečevanja brezdomstva izvajajo razne programe za brezdomce. Vsako leto država nameni 
vedno več sredstev za področje brezdomstva. Zato smo želeli analizirati inštitucije, ki se 
srečujejo s problematiko brezdomstva, kakšen je njihov pogled na brezdomstvo (npr. vzroki 
in posledice, stroški brezdomstva), vključujoč zaposlovanje in izobraževanje.  

Pri analiziranju odgovorov posameznih intervjuvancev iz določenih inštitucij, kjer smo 
ugotavljali razlike med že narejenimi analizami, zakonodajo, strateškimi dokumenti in 
raziskavami na področju brezdomstva, smo podali ugotovitve glede vzrokov in posledic 
brezdomstva, trenutnega položaja brezdomcev v RS pri zaposlovanju in izobraževanju, 
sprememb na področju brezdomstva po vstopu v EU, učinkovitosti državnih programov za 
brezdomce tudi pri zaposlovanju in izobraževanju ter možnosti izboljšanja vključevanja 
brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje.  

3.2 Izbira metode zbiranja podatkov 

3.2.1 Vprašalnik za pripravo na polstrukturiran intervju  

Vprašalnik smo vnaprej pripravili zato, ker smo želeli pridobiti odgovore na točno določena 
vprašanja. Predvidevali smo tudi, da več zaposlenih v inštitucijah lahko pokriva isto vsebino, 
polstrukturiran intervju pa smo želeli opraviti samo z eno osebo iz določene inštitucije. To 
pomeni, da se je intervjuvana oseba znotraj inštitucije uskladila s stališči ostalih in na podlagi 
tega podala čim bolj izčrpne informacije. Vprašanja (dostopno v prilogah 2–5) so bila 
sestavljena za vseh pet vrst inštitucij posebej (podrobno so inštitucije opisane v poglavju 1.2 
Izbira metode dela). 

Na začetku vprašalnika smo pripravili spremno besedilo, v katerem smo opredelili namen 
raziskave in način izvedbe polstrukturiranega intervjuja. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh 
delov (I. in II. del). Vprašanja v prvem delu so bila enaka za vse predvsem zaradi lažje 
primerjave med inštitucijami (npr. vrsta inštitucije, število zaposlenih, oblika nudenja pomoči 
brezdomcem, sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi inštitucijami v RS in tujini), v 
drugem delu pa deloma različna z namenom, da pridobimo podatke, ki bodo zadostili ciljem 
raziskave (npr. ZRSZ smo postavili vprašanje glede vodenja evidenc o brezposelnih 
brezdomcih in njihovem izobraževanju, MDDSZ smo vprašali o učinkovitosti programov, ki 
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jih sofinancirajo za brezdomce). Glede na to, da so bila vprašanja v prvem delu vprašalnika 
pripravljena vnaprej, zapisana, zastavljena vsem vprašanim enako in da so bili odgovori že 
vnaprej pripravljeni, lahko govorimo tudi o izvedbi strukturiranega intervjuja (Tratnik 2002, 
53). Ker je bistven poudarek na izvedbi polstrukturiranega intervjuja, bomo v nadaljevanju 
predstavili samo ta način.  

Vprašanja smo sestavili na osnovi štirih tematskih področij oziroma tem, ki smo jih želeli 
raziskati, in sicer na podoben način, kot ga je uporabil Grcić (2008, 173). Prvi sklop vprašanj 
je bil vezan na področje vzrokov in posledic. Zanimalo nas je, kako intervjuvanci vidijo 
problematiko brezdomstva. V prvem sklopu smo oblikovali 11 podkategorij: stanje 
brezdomstva v Sloveniji, vzroki za brezdomstvo, posledice brezdomstva, vpliv EU na 
brezdomstvo, vpliv trenutne krize na brezdomstvo, tuji brezdomci v Sloveniji, preprečevanje 
brezdomstva, stroški za brezdomstvo, delovanje in sodelovanje inštitucij, izobraževanje 
zaposlenih na področju brezdomstva in stanovanjska politika. V drugem sklopu, ki je zadeval 
programe in ukrepe na področju brezdomstva, nas je zanimalo, kateri programi se izvajajo za 
reševanje problematike brezdomstva. S tretjim sklopom vprašanj o zaposlovanju in 
izobraževanju smo želeli spoznati trenutni položaj brezdomcev v RS na tem področju. V 
četrtem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako državni programi pomagajo brezdomcem pri 
zaposlovanju in izobraževanju. Kategorije in podkategorije smo oblikovali z namenom 
lažjega razvrščanja podatkov oziroma preglednosti (na podoben način kot Trnavčevič 2007, 
18–20).  

3.2.2 Polstrukturiran intervju 

Raziskavo smo izvedli s polstrukturiranimi intervjuji, ki smo jih po vsebini vprašanj razdelili 
na dva dela. Prvi del je vključeval vprašanja, ki so bila za vse vprašane oziroma za vse 
inštitucije enaka (standardizirana zaprta vprašanja, kjer je vprašani izbral enega ali več 
odgovorov) in na katera so vsi vprašani odgovarjali enako, drugi del pa je vključeval 
vprašanja, ki niso bila enaka za vse inštitucije (nestandarnizirana vprašanja odprtega tipa), 
odgovori pa niso bili pripravljeni vnaprej. Vnaprej pripravljenim vprašanjem smo dodajali 
tudi podvprašanja glede na potek pogovora. Polstrukturirane intervjuje smo beležili z 
zvokovno snemalno napravo, za kar smo vprašane prosili za dovoljenje, naknadno pa smo 
naredili njihov prepis (transkript). Intervjuvanci so podali svoja mnenja, predloge, stališča in 
zamisli, ki so nam bili v pomoč pri ugotavljanju vzrokov in posledic brezdomstva.  

3.3 Postopek obdelave  

Zbiranje podatkov je potekalo tako, da smo si vnaprej pripravili okvirna vprašanja za pripravo 
na polstrukturiran intervju (vprašalnik). Telefonirali smo pristojnim zaposlenim na izbranih 
inštitucijah, ki problematiko brezdomstva najbolj poznajo. Z njimi smo se dogovorili, da jim 
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po elektronski pošti pošljemo uvodno predstavitev, namen izvedbe polstrukturiranega 
intervjuja in vprašalnik, ki naj bi služil kot pomoč pri pripravi na polstrukturiran intervju. Po 
približno enem tednu smo vsem inštitucijam telefonirali in jim poslali sporočilo prek 
elektronske pošte ter se z njimi dogovorili za datum intervjuja. Datume smo dokaj hitro 
uskladili.  

Glede na veliko število vprašanj je bil odziv inštitucij zelo dober. Od 17 predvidenih 
polstrukturiranih intervjujev, smo jih izvedli 16. Iz CSD Celje v raziskavi niso mogli 
sodelovati zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu. Ker MDDSZ ne pokriva hkrati vseh 
vsebin (brezdomstvo, zaposlovanje, izobraževanje) na enem mestu (Direktorat za socialne 
zadeve), smo za podatke s področja zaposlovanja in izobraževanja zaprosili Direktorat za trg 
dela in zaposlovanje. Podatkov z njihove strani nismo prejeli. V istih krajih smo lahko 
opravili vse intervjuje v enem dnevu, razen z eno inštitucijo v Ljubljani, kar nam ni 
povzročilo preveč dodatnega dela in vzelo preveč časa.  

Opravili smo osebne pogovore med vprašanci in spraševalcem. Pri vsakem polstruktiriranem 
intervjuju smo si zapisali bistvene ugotovitve. Polstrukturirane intervjuje smo snemali z 
zvokovno snemalno napravo in na koncu naredili njihov prepis (transkript). Prepis smo 
poslali intervjuvanim osebam v pregled, če se z napisanim besedilom strinjajo. Od 16 
poslanih intervjujev smo prejeli sedem popravljenih intervjujev, kar pa ni bistveno vplivalo na 
prvotno vsebino teksta. Prepisu intervjujev je sledila analiza in interpretacija. Vsak 
polstrukturiran intervju je trajal približno eno uro. Intervjuvanci so podali svoja stališča, 
mnenja in predloge, ki so nam bili v pomoč pri iskanju vzrokov in posledic brezdomstva. 
Izvajanje polstrukturiranih intervjujev je potekalo od 18. maja do 13. junija 2011, izvedba 
celotne magistrske naloge pa od septembra 2009 do marca 2012.  

3.4 Vrsta raziskave 

V naši raziskavi smo izhajali iz domneve, da so človeški interesi glavni pogon znanosti 
oziroma da »resničnost« določajo ljudje, ne pa objektivni in zunanji dejavniki. Na podlagi 
tega smo dobili nove ideje za prakso in razvoj teorije. S filozofskega stališča v tem primeru 
govorimo o socialnem konstrukcionizmu, o novi paradigmi, ki so jo razvili filozofi v zadnji 
polovici dvajsetega stoletja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 48). Povezavo z novo 
paradigmo vidimo v tem, da smo kot voditelji intervjujev bili del opazovanega in da smo 
izbrali maloštevilne primere (inštitucije, ki se srečujejo s problematiko brezdomstva), ki so 
bili izbrani za posebne namene proučevanja brezdomstva.  

Raziskava v tej magistrski nalogi je kvalitativna, glede ustreznosti njenega izbora pa smo 
dobili potrditev pri različnih avtorjih (Tratnik 2002, 79; Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 
2005, 109; Mesec 1998, 19–20, 25–26), ki menijo, da je nekatere probleme in procese bolje 
obdelati kvalitativno (opisno) kot kvantitativno (številčno). Kljub temu, da je raziskava v 
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osnovi kvalitativna, nam je uspelo nekaj podatkov prikazati kvantitativno. Ker so bile 
določene raziskave na temo brezdomstva že obdelane tako kvalitativno (intervjuji) kot 
kvantitativno (ankete), je bilo za nadgradnjo v našem primeru najbolj smiselno uporabiti 
polstrukturiran intervju. Glavna značilnost intervjuja je osebni pogovor med vprašancem in 
spraševalcem (Tratnik 2002, 52). S polstrukturiranimi intervjuji smo želeli pridobiti 
poglobljeno razumevanje situacije (Trnavčevič 2007, 2) na področju brezdomstva, ki zajema 
tudi področje zaposlovanja in izobraževanja. Zanimalo nas je stališče in prepričanje 
intervjuvancev glede obravnavane problematike. Tako naj bi bolje razumeli, kako na 
problematiko brezdomcev gledajo inštitucije. Pri pridobivanju odgovorov smo poskušali 
ostati indiferentni kljub dejstvu, da človeškega faktorja ni možno stoodstotno izključiti 
(Tratnik 2002, 39). Za našo raziskavo je bil primeren majhen, nenaključen in namenski vzorec 
(Tratnik 2002, 30), ki je v našem primeru zajemal 16 oseb in raziskovalna vprašanja. 
Ugotovitve raziskave so uporabne za reševanje socialnih problemov ljudi (Mesec 1998, 29), 
ker prispevajo k preprečevanju brezdomstva v RS. Tako kot je značilno za kvalitativno 
raziskovanje, je bilo zbiranje podatkov zelo zahtevno, analiza podatkov težka in tudi ne 
poceni. 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV  

4.1 Uvodni del analize 

Analizo smo razdelili na dva dela. V uvodnem oziroma prvem delu analize (podpoglavja 4.2 
Podatki o intervjuvancih in 4.3 Podatki o ustanovah, vključenih v raziskavo) so predstavljeni 
splošni podatki o intervjuvancih. Podatke smo analizirali in predstavili odgovore na 
raziskovalna vprašanja, ki smo jih kvantitativno obdelali (grafični prikazi). Drugi del analize 
smo razdelili na dva dela. V prvem delu (podpoglavje 4.4 Analiza intervjujev – I. 
kvantitativna obdelava podatkov) smo predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo 
jih kvantitativno obdelali, v drugem delu (podpoglavje 4.5 Analiza intervjujev – II. 
kvalitativna obdelava podatkov) pa odgovore, ki smo jih kvalitativno obdelali. Odgovori so 
razvrščeni glede na kategorije in podkategorije (predstavljene so v poglavju 3.2.1 Vprašalnik 
za pripravo na polstrukturiran intervju). Najprej je navedeno vprašanje, nato ključne izjave 
intervjuvancev in naše ugotovitve. Nekateri odgovori na vprašanja niso prinesli posebnih 
ugotovitev (kljub temu smo jih želeli predstaviti), zato smo jih dali v prilogo (priloga 7). Od 
17 (100 %) predvidenih polstrukturiranih intervjujev na določenih inštitucijah smo opravili 
intervjuje z 16 (90 %) intervjuvanci. V tem primeru je v raziskavi sodelovalo 75 % ali devet 
vladnih inštitucij in 25 % ali tri nevladne inštitucije.  

Pri polstrukturiranih intervjujih so bila nekatera vprašanja postavljena tako, da so že 
vsebovala odgovor oziroma je intevjuvanec odgovoril samo z da ali ne. Pri kodiranju se 
namreč pod določeno kodo vnašajo samo kratki deli odgovorov oziroma najpomembnejši 
stavki. Zato so ponekod vprašanja povzeta in preoblikovana v vsebino ter ločeno zapisana 
naprej in nato v naslednji vrstici odgovor (primer je predstavljen v prilogi 6). Drugače je bilo 
namreč nemogoče prepoznati, pod katero vprašanje spada odgovor.  

V eni izmed inštitucij so pripravili skupne odgovore za vse OS, vsaka intervjuvana oseba pa 
je podala še dodatne informacije in primere iz prakse, ki se nanaša samo na njihove območne 
službe. Razlog za pripravo skupnih odgovorov, s katerimi so se vse intervjuvane osebe 
strinjale, je bil odgovoriti na vprašanja, na katera bi vse intervjuvane osebe enako odgovorile 
in s tem skrajšati čas intervjuja (npr. kakšna je razlika med nadomestilom za brezposelnost in 
denarno socialno pomočjo). Ker intervjuvane osebe pokrivajo več področij pri svojem delu, bi 
bile kljub temu primorane pridobiti podatke znotraj lastne inštitucije, zato je bila priprava 
nekaterih skupnih odgovorov smiselna.  

Zaradi lažjega urejanja podatkov smo analizo intervjujev oblikovali v štirih fazah, in sicer na 
podoben način, kot ga je uporabil Grcić (2008, 174): 
1. faza: razporeditev odgovorov na vprašanja po tematsko raziskovanih področjih. 
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2. faza: navedba ključnih izjav v vsakem sklopu odgovorov posameznega tematskega 
področja, ki smo jih zaradi preglednosti umestili v razpredelnico (primer je predstavljen v 
prilogi 6). 

3. faza: reduciranje besedila. 
4. faza: pridobitev urejenih podatkov in združevanje konkretnih izjav vseh intervjuvancev 

po kategorijah in podkategorijah.  

4.2 Podatki o intervjuvancih 

V uvodnem, prvem delu analize navajamo naslednje podatke o intervjuvancih: spol, starostna 
struktura, delovno mesto in čas trajanja ukvarjanja s problematiko brezdomstva. Ti podatki 
nam kažejo osnovne značilnosti ciljne populacije oziroma izbranega vzorca. V nadaljevanju 
so predstavljeni kvantitativni odgovori. 

4.2.1 Spol 

Intervjuvani so bili v inštitucijah izbrani namensko, in sicer tisti, ki najbolj poznajo 
problematiko brezdomstva. Od 16 izvedenih intervjujev je bilo 75 % (12 predstavnic) 
ženskega spola in 25 % (štirje predstavniki) moškega spola. Od štirih moških je eden iz 
Ljubljane, dva iz Maribora in eden iz Kopra. Podatki kažejo, da se s problematiko 
brezdomstva najbolj ukvarjajo ženske. 

4.2.2 Starost 

Pri starostni strukturi (slika 1) je bilo največ intervjuvanih oseb v starostni skupini od 41 do 
50 let (38 % ali šest oseb), nadalje pa v starostnih skupinah od 31 do 40 let (31 % ali pet oseb) 
in 51 in več let (31 % ali pet oseb). Nobeden od intervjuvancev ni pripadal starostni skupini 
do 20 let (0 %) in od 21 do 30 let (0 %). S problematiko brezdomstva se najbolj ukvarjajo 
zaposleni na inštitucijah, ki so stari od 31 let naprej.  
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Slika 3: Starost intervjuvancev 

4.2.3 Delovno mesto intervjuvancev 

Pri izvedbi intervjuja smo delovna mesta razdelili na ravni (slika 2), kjer smo k direktorici 
dodali še predsednico in dodali novo raven vodje (zavetišča, oddelka, programov, urada in 
službe). Največ intervjuvanih oseb je zasedalo mesto vodje (44 % ali sedem oseb). Na drugem 
mestu so uradniki/strokovni delavci, ki delajo na področju brezdomcev (38 % ali šest oseb). V 
to skupino smo uvrstili tudi osebo, ki sicer ne dela na področju brezdomcev, vendar se s 
problematiko brezdomstva srečuje. Sledita jim direktorica, predsednica (13 % ali dve osebi). 
Pod drugo smo uvrstili odgovorno in izvršno urednico (6 %).  

 
Slika 4: Delovno mesto intervjuvancev 
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4.2.4 Čas trajanja ukvarjanja s problematiko brezdomstva  

Najdlje časa, štiri leta in več, se s problematiko brezdomstva v okviru sedanje inštitucije 
ukvarja 69 % ali 11 oseb, na drugem mestu se od 1 leta do 2 let ukvarja 19 % ali tri osebe, ena 
oseba (6 %) se s problematiko brezdomstva ukvarja od 2 do 3 let (slika 5). Ena oseba pa se s 
problematiko brezdomstva ne ukvarja, vendar je informacije zbrala na inštituciji kot vodja od 
svojih zaposlenih. Treba je omeniti, da intervjuvane osebe večinoma delajo še na drugih 
področjih in ne pokrivajo samo brezdomstva. Nekatere osebe pa so zelo malo v stiku z 
brezdomci zaradi dela, ki ga opravljajo, ali pa so bile prej v stiku z brezdomci, tako da 
poznajo problematiko. Najdlje se s problematiko brezdomstva ukvarja večina intervjuvanih 
oseb, iz česar sklepamo, da imajo več izkušenj in so zato lahko podale bolj natančne in 
podrobne podatke za našo raziskavo.  

od 3 do 4 let do 1 letadrugo 
0 % 0 %6 %

od 2 do 3 let 
6 %

 od 1 leta do 2 let 
19 % 

4 leta in več
69 %

  
Slika 5: Čas trajanja ukvarjanja s problematiko brezdomstva  

4.3 Podatki o ustanovah, vključenih v raziskavo 

4.3.1 Naziv in naslov inštitucije 

V raziskavo so vključene državne oziroma vladne in nevladne inštitucije v RS, ki so bolj ali 
manj povezane s področjem brezdomstva. Naziv in naslov inštitucij je prikrit (v skladu z etiko 
raziskovanja oziroma zakonom o varovanju podatkov). Glede na vrsto inštitucije je bilo v 
raziskavo vključenih 75 % ali 12 vladnih inštitucij in 25 % ali štiri nevladne inštitucije. Ta 
rezultat je relevanten v primeru, če gledamo vsako intervjuvano inštitucijo posebej. Nekatere 
inštitucije pa so v sklopu drugih inštitucij oziroma niso samostojne, ampak so del drugih 
inštitucij (npr. CSD v Mariboru ima program Zavetišče za brezdomce). V tem primeru je v 
raziskavi sodelovalo 75 % ali devet vladnih inštitucij 25 % ali tri nevladne inštitucije.  
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4.3.2 Število zaposlenih v inštituciji 

Največ inštitucij (šest ali 38 %) po številu zaposlenih sodi v kategorijo do 20 (slika 6). Sledijo 
štiri (25 %) inštitucije s kategorijo od 21 do 50 zaposlenih oseb. Od 81 do 120 zaposlenih 
oseb imajo tri (19 %) inštitucije. Dve (13 %) inštituciji imata 121 in več zaposlenih oseb. V 
kategorijo od 51 do 80 zaposlenih pa se je uvrstila ena (6 %) inštitucija. Želeli smo se 
prepričati, da če je v intervjuvanih inštitucijah več zaposlenih, naj bi to pomenilo, da se bolj 
ukvarjajo z zmanjšanjem problematike brezdomstva. Ugotovili smo, da to ni odvisno od 
števila zaposlenih, temveč od interesa in zmožnosti (npr. finance, znanje, zakonodaja) 
inštitucije.  

121 in več 
13 % 

do 20 
37 % 

od 81 do 120 
19 % 

od 51 do 80 
 6 % 

od 21 do 50
 25 %

 
Slika 6: Število zaposlenih v inštituciji 

4.4 Analiza intervjujev (I. kvantitativna obdelava podatkov) 

4.4.1 Tematsko področje »Vzroki in posledice« 

1. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in sicer 
tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno je, če je 
človek aktiven? 

Da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in sicer tako, da bi na 
primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno je, če je človek aktiven, 
meni deset inštitucij (62 %), dve (13 %) se s tem ne strinjata, štiri (25 %) od skupno 16 
intervjuvanih inštitucij pa so ostale neopredeljene. Primerjava po krajih je pokazala, da se v 
Ljubljani od petih intervjuvanih inštitucij štiri inštitucije (80 %) strinjajo z ozaveščanjem, ena 
(20 %) pa se ni opredelila. Ena izmed inštitucij je opozorila, da »morda ne bi uporabila izraza, 
kako škodljivo je brezdomstvo«. Dve inštituciji (67 %) od treh v Celju se strinjajo z 
ozaveščanjem, ena (33 %) pa se ne strinja. V Mariboru od štirih inštitucij dve (50 %) 
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podpirata ozaveščanje, dve (50 %) pa sta ostali neopredeljeni. Ozaveščanje v Kopru podpirata 
dve inštituciji (50 %) od štirih, ena inštitucija (25 %) se ne strinja z ozaveščanjem, ena (25 %) 
pa je ostala neopredeljena. Ena inštitucija, ki se ne strinja z ozaveščanjem, v tem ne vidi 
možnosti zmanjšanja problematike brezdomstva: »… ampak bi lahko dosegli večjo 
občutljivost političnih struktur, ki skrbijo za stanovanjsko problematiko, tako na lokalni kot 
na državni ravni …« Večina inštitucij (mnenja inštitucij znotraj krajev se razlikujejo) meni, da 
bi lahko zmanjšali brezdomstvo z ozaveščanjem prebivalstva, kar bi posledično prispevalo k 
odpravljanju vzrokov brezdomstva.  

2. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo?  

Da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo, menita dve (13 %) od 16 inštitucij, devet 
(56 %) jih meni, da niso sami krivi, pet (31 %) pa jih je situacijo različno komentiralo. 
Mnenja so  naslednja: »Včasih ja, včasih ne.«, »Težko je določiti krivca, vzrokov je vedno 
več, vendar v veliki večini primerov za brezdomstvo niso krivi »drugi«, ampak osebe, ki so se 
za tak način življenja same odločile oziroma so si to same izbrale iz takšnega in drugačnega 
razloga.«, »Prvič me moti izraz krivi zaradi tega, ker kriv je tisti, ki je nekaj narobe naredil. V 
kolikor je to odločitev posameznega človeka, da tako živi in nase prevzame posledice 
takšnega načina življenja, ne moremo govoriti o krivdi.« Če primerjamo podatke po krajih, 
ugotovimo, da v Ljubljani tri inštitucije (60 %) od petih menijo, da brezdomci niso sami krivi 
za nastalo situacijo, dve (40 %) pa sta podali drugo mnenje od predlaganega (včasih so sami 
krivi in da so si takšno življenje sami izbrali). Dve inštituciji (67 %) od treh v Celju menita, 
da brezdomci niso sami krivi, ena (33 %) pa meni, da ne moremo govoriti o osebni krivdi, če 
se oseba ni uspela na bolj konstruktiven način soočiti s težavami v življenju. V Mariboru 
samo ena inštitucija (25 %) od štirih meni, da so brezdomci sami krivi, dve (50 %) se ne 
strinjata, ena (25 %) pa meni, da včasih so sami krivi. Da so brezdomci sami krivi, meni tudi 
ena inštitucija (25 %) od štirih iz Kopra, dve (50 %) menita, da niso sami krivi, ena (25 %) pa 
je mnenja, da so si takšno življenje sami izbrali. Ena izmed inštitucij je opozorila, da je 
problem v tem, da država misli, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo: »V bistvu pa 
niso … Ne rečem, da kdo ni. Vedno v vsaki, tudi v družini mogoče kak otrok štrli ven, pa tu 
tudi, pri nas, mogoče med zaposlenimi. Veste, ampak niso vsi, ki ne bi želel delat oziroma ki 
so sami postali brezdomci. … pa jih je sistem, … pustil na cedilu, ne. … pri nas brezdomstvo 
pridobiva na vidnosti, obsegu … hočemo ali nočemo.« V določenih primerih so osebe same 
krive za nastalo situacijo, meni intervjuvanka iz Celja: »… klošarji, … Oni živijo življenje, ki 
so se ga odločili. Mi smo tudi naredili večkrat obhode pa jih pozvali, … na železniški postaji, 
avtobusni postaji, pa sva šli z direktorico na obhod, sva jim malo predstavile naš program, pa 
jih pozvale, da bi se pri nas nastanil. Pa so odgovoril, ne, ne, ne, vemo, kako je pri vas. Pri vas 
se je treba umivat, pri vas se je treba držat hišnega reda, mi pa tega ne želimo, ker smo se pač 
odločili za drug način življenja ...«. Večina inštitucij (mnenja inštitucij znotraj krajev se 
razlikujejo) meni, da brezdomci niso sami krivi za nastalo situacijo, kar pomeni, da se večina 
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intervjuvancev zaveda, da so vzroki za brezdomstvo tudi kje drugje (npr. v državnem sistemu, 
ki bi moral omogočati predhodno preprečevanje brezdomstva).  

3. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 

Da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva meni šest (37 %) od 16 
inštitucij, deset inštitucij (63 %) se ne strinja s tem. Tiste inštitucije, katerih odgovor je bil 
pozitiven, so komentirale: »… bi bilo super, ker bi res ta zakon mogoče čisto specifično na 
brezdomstvo osredotočal.«, »Tako kot Romi, čeprav Romov je veliko …«, »… ker sploh ni z 
zakonom, mislim, ne obstaja neka splošna strategija in vsak nekaj dela po svoje, če bi pa 
država povezala na različnih nivojih delovanja, potem bi lahko bolj usmerjeno delovali tudi, 
bi se tudi dejansko vedel, pač sredstva, kam so namenjena.« Tisti, ki so menili, da poseben 
zakon za področje brezdomstva ni potreben, pa so komentirali: »… vsake problematike ni 
mogoče reševati z zakoni. Marsikaj pa lahko reši medsebojno sodelovanje institucij.«, »… ta 
obstoječa zakonodaja v tem trenutku ponuja dovolj nam in brezdomcem in konec koncev tudi 
državi RS ..., da bi se ta problem komot reševal.« »Vsak od nas s svojim zgledom lahko 
prispeva, v kolikor si prizadeva za strpnost, razumevanje do brezdomcev ter ne vidi v njih 
osebne krivde.« »Posebnosti ali pa izjeme so vedno napaka. Stvari morajo biti enake za vse, 
to je demokracija, za vse enaka dostopnost do vsega. … sociala ni rešitev, rešitev je ustrezna 
stanovanjska politika, zaposlovalna politika, gospodarska politika, izobraževalna politika, ki 
bo ljudi naredila take, da bodo lahko poskrbeli zase.« Pri primerjavi podatkov po krajih smo 
ugotovili, da so v Ljubljani štiri (80 %) od petih inštitucij podale negativno mnenje, le ena 
inštitucija (20 %) pa pozitivno mnenje. Situacija je drugačna v Celju, kjer sta se dve (67 %) 
od treh inštitucij opredelili za zakon, ena (33 %) pa proti. V Mariboru je mnenje deljeno: dve 
inštituciji (50 %) od štirih sta za zakon, dve (50 %) pa proti posebnemu zakonu. V Kopru so 
tri inštitucije (75 %) od štirih proti, ena (25 %) pa za. Večina inštitucij (mnenja inštitucij 
znotraj krajev se razlikujejo) meni, da ni treba pripraviti posebnega zakona za področje 
brezdomstva, kar pomeni, da obstoječa zakonodaja omogoča zmanjšanje problematike 
brezdomstva v RS.  

4. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (npr. znotraj neke 
inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva?  

Da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (npr. znotraj neke inštitucije) za 
reševanje problematike brezdomstva, meni 11 (68 %) od 16 inštitucij, pet (32 %) se jih ne 
strinja s tem. Tiste, ki so za predlog, so podale naslednje komentarje: »Da, znotraj neke 
institucije. Na pomoč bi bilo potrebno priskočiti, preden oseba zaide v brezdomstvo, ker je 
takrat že prepozno za kvalitetno reševanje težav.«, »Ja, vsak se samo z določenim delom 
ukvarja ali pa z določenim področjem, recimo CSD delijo pomoč samo, mogoče za 
brezdomce …, pa niso obravnavani celostno bomo rekli.«, »Tako, da zelo bi bilo fajn, samo 
spet se bojim, da ne bi bilo tako … ozko.«, »Ampak ne na oddelku znotraj institucije, ampak 
na nivoju države … Ministrstvo bi moralo imeti en oddelek za področje brezdomstva, ki bi 
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sprejemal vse te obstoječe zakonske podlage, ki že sedaj v tem trenutku obstajajo, in vodit 
eno smiselno ciljno stanovanjsko politiko za našo Republiko Slovenijo.«. Primerjava 
podatkov po krajih je pokazala, da se tri (60 %) od petih inštitucij v Ljubljani strinjajo, da bi 
se morala ustanoviti posebna služba, medtem ko se dve (40 %) ne strinjata. V Celju se z 
ustanovitvijo posebne službe strinjata dve (67 %) od treh inštitucij, ena (33 %) pa se ne 
strinja. Z ustanovitvijo posebne službe se v Mariboru strinjajo tri (75 %) od štirih inštitucij, 
ena (25 %) je proti z navedbo komentarja: »… dodatne programe pa ja.« V Kopru je rezultat 
isti kot v Mariboru, kjer se z ustanovitvijo posebne službe strinjajo tri (75 %) od štirih 
inštitucij, ena (25 %) je proti. Večina inštitucij (mnenja inštitucij znotraj krajev se razlikujejo) 
meni, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (npr. znotraj neke inštitucije) 
za reševanje problematike brezdomstva. Tako bi lažje predhodno preprečevali brezdomstvo.  

5. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva?  

Da so za reševanje brezdomstva odgovorni vsi skupaj (država, brezdomci in socialne službe), 
meni osem (50 %) od 16 inštitucij. Dve (12 %) menita, da je odgovorna samo država, ostalih 
šest inštitucij pa je podalo (38 %) različne odgovore, ki smo jih upoštevali pod drugo. 
Primerjava po krajih je pokazala, da v Ljubljani tri (60 %) od petih inštitucij menijo, da so 
odgovorni vsi, dve inštituciji (40 %) pa sta vsaka zase podali različna odgovora: »Več 
organizacij v povezavi s socialno službo.« in »država in brezdomci«. Različna mnenja z vseh 
treh inštitucij so podali v Celju, in sicer: »Država, socialne službe«, »Vsi skupaj«, »… vsak 
od nas na nek način, predvsem pa tista soseska, v kateri človek živi (socialno okolje).« V 
Mariboru dve (50 %) od štirih inštitucij menita, da so odgovorni vsi skupaj, ena inštitucija 
(25 %) meni, da je odgovorna država, druga inštitucija (25 %) pa: »… ker se ne more 
pričakovat, da si bo on sam rešil. Vsak bi moral svoj delež dat, pa bi se mogoče nekaj 
spremenilo.« Podoben rezultat smo dobili v Kopru, kjer dve (50 %) od štirih inštitucij menita, 
da so odgovorni vsi skupaj, ena inštitucija (25 %) meni, da je odgovorna država, druga 
inštitucija (25 %) pa, da so odgovorne »Družina, socialne službe, humanitarne 
organizacije …«. Mnenja inštitucij (znotraj krajev se razlikujejo) glede odgovornosti za 
reševanje brezdomstva so deljena. Odgovornost bo moral sprejeti vsak sam (država, 
brezdomci, socialne službe, družba) in se usmeriti k odpravljanju vzrokov in posledic 
brezdomstva.  

4.4.2 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju brezdomstva« 

1. Ali menite, da v RS obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k zmanjšanju 
problematike brezdomcev?  

Od 16 inštitucij jih osem (50 %) meni, da v RS obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki 
prispevajo k zmanjšanju problematike brezdomcev, šest (37,5 %) jih meni, da ne obstajajo, 
dve inštituciji (12,5 %) pa se nista opredelili. Če pogledamo podatke po krajih, ugotovimo, da 
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v Ljubljani tri inštitucije (60 %) od petih menijo, da ne obstajajo učinkoviti programi, dve 
(40 %) pa menita, da obstajajo in ob tem komentirata: »Že obstajajo nekateri programi, 
nezadostni.« in »Da, vendar veliko premalo. Država je v zadnjih letih sicer povečala število 
programov, namenjenih reševanju tovrstne problematike.« Ena (33 %) od treh inštitucij v 
Celju je podala pozitivno mnenje, dve (67 %) pa pozitivno mnenje, od katerih je ena 
inštitucija poudarila: »Potrebnih bi bilo še več programov reintegracije brezdomnih nazaj v 
družbo.« V Mariboru se dve inštituciji (50 %) od štirih nista opredelili, od drugih dveh pa ena 
(25 %) meni, da ne obstajajo učinkoviti programi, druga (25 %) pa meni, da obstajajo: »Da, 
vendar veliko premalo.« Ena inštitucija (25 %) od štirih v Kopru je podala negativno mnenje: 
»Treba jih je nadgraditi«, ostale tri (75 %) pa pozitivno mnenje: »Da, vendar veliko premalo«, 
»… edini učinkovit program in ukrep, ki prispeva k zmanjšanju problematike brezdomstva so 
Kralji ulice.« Mnenja inštitucij (znotraj krajev se razlikujejo) glede učinkovitosti programov 
in ukrepov v RS, ki prispevajo k zmanjšanju problematike brezdomcev, so deljena. Predvsem 
bi bilo programe treba nadgraditi oziroma izvajati programe, ki omogočajo reintegracijo 
brezdomnih v družbo. 

4.4.3 Tematsko področje »Zaposlovanje in izobraževanje« 

1. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in koliko 
se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

V Ljubljani se dve inštituciji (40 %) od petih intervjuvanih strinjata s tem, da bi vodili 
evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in koliko se jih vključi v izobraževanje, medtem ko 
se tri inštitucije (60 %) s tem ne strinjajo. Z vodenjem evidenc se v Celju strinjata dve 
inštituciji (67 %) od treh intervjuvanih, ena (33 %) pa ne. V Mariboru so bile intervjuvane 
štiri inštitucije, od tega se tri (75 %) strinjajo s potrebo vodenja evidenc, ena (25 %) inštitucija 
pa ne. Deljeno mnenje je tudi v Kopru, kjer so bile skupno intervjuvane štiri inštitucije, od teh 
se polovica (50 %) strinja z vodenjem evidenc, druga polovica (50 %) pa se ne strinja. Če 
primerjamo vseh 16 inštitucij, ugotovimo, da se jih devet strinja, sedem pa ne strinja z 
vodenjem evidenc. Pri odgovorih smo upoštevali dodatna mnenja nekaterih intervjuvancev, in 
sicer v smislu, da ne bi bilo smiselno, da bi evidenco vodila njihova inštitucija, lahko pa bi pa 
jo vodila druga inštitucija: »Verjetno bi bilo smiselno, da neka institucija tudi tovrstno 
evidenco vodi …«. Večina inštitucij (mnenja inštitucij znotraj krajev se razlikujejo) meni, da 
bi bilo smiselno, da bi vodili evidenco o tem, koliko brezdomcev se zaposli in koliko se jih 
vključi v izobraževanje. Pregled stanja bi pokazal, ali se stanje na področju zaposlovanja in 
izobraževanja brezdomcev izboljšuje.  

2. Ali se vaša inštitucija se ukvarja tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in izobraževanje 
brezdomcev?  
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S tematikami, kot je zaposlovanje in izobraževanje brezdomcev, se od 16 intervjuvanih 
inštitucij ukvarja osem inštitucij (50 %), sedem (44 %) se jih ne ukvarja, ena inštitucija (6 %) 
pa se ukvarja le deloma. Če primerjamo podatke po krajih, ugotovimo, da se v Ljubljani od 
petih intervjuvanih inštitucij tri (60 %) ukvarjajo, dve (40 %) pa se ne ukvarjata z zgoraj 
omenjenimi tematikami. V Celju se od treh inštitucij dve (67 %) ukvarjata z omenjenimi 
tematikami, ena (33 %) pa ne. Od štirih intervjuvanih inštitucij v Mariboru se tri inštitucije 
(75 %) ne ukvarjajo z omenjenimi tematikami, ena inštitucija (25 %) pa se ukvarja. in je ob 
tem omenila: »… vklopimo vsaj enega brezdomca vsako leto v APZ in potem ga zaposlimo 
za eno leto, … 25 % vseh naših zaposlenih je bivših uporabnikov.« V Kopru se od skupno 
štirih intervjuvanih inštitucij dve (50 %)ukvarjata z omenjenima tematikama, ena (25 %) se 
ukvarja deloma, ena (25 %) pa se ne ukvarja. Poudariti je treba, da se nekatere inštitucije ne 
ukvarjajo samo z zaposlovanjem in izobraževanjem brezdomcev, ampak tudi drugih ciljnih 
skupin. Nekatere inštitucije pa se neposredno z zaposlovanjem in izobraževanjem brezdomcev 
ne ukvarjajo, ampak se z brezdomci srečujejo v okviru različnih postopkov: »Ne, so pa tudi 
naše stranke; posebej se v naši instituciji ne ukvarjamo.« S tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev, se ukvarja polovica intervjuvanih inštitucij. V vsakem kraju je 
vsaj ena inštitucija, ki se ukvarja z zaposlovanjem in izobraževanjem brezdomcev. Posledice 
brezdomstva bi lahko reševali z vključitvijo brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje, 
zato pa so potrebni ustrezni programi države, ki bi to omogočali oziroma bi bili učinkoviti.  

3. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev brezdomca 
za eno leto, ali menite, da bi ga zaposlili? 

Od 16 izvedenih intervjujev 12 inštitucij (75 %) meni, da bi delodajalec zaposlil brezdomca 
za eno leto, če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja, medtem ko dve 
inštituciji (12,5 %) menita, da ne bi prišlo do zaposlitve, dve inštituciji (12,5 %) pa se nista 
opredelili. Primerjava odgovorov po krajih je pokazala, da so tri inštitucije (60 %) od petih 
intervjuvanih v Ljubljani podale pozitivno mnenje, ena (20 %) negativno mnenje, ena 
inštitucija (20 %) pa je ostala neopredeljena. V Celju se ena inštitucija (33 %) od skupno treh 
intervjuvanih ne strinja z zaposlitvijo, dve (67 %) se pa strinjata. Ob tem je ena inštitucija 
podala naslednji komentar: »Še ena dodatna klavzula za delodajalce, da jih potem ne bi takoj 
po enem letu odpustili.« Z zaposlitvijo se v Mariboru strinjajo tri (75 %) inštitucije od štirih 
intervjuvanih, medtem ko je ena (25 %) inštitucija ostala neopredeljena. Ena izmed inštitucij, 
ki je podala pozitivno mnenje je podarila: »Da, ne pa v vseh primerih, ni dovolj samo 
finančna pomoč, potrebno je spremljava.«. Vse štiri (100 %) intervjuvane inštitucije iz Kopra 
so podale pozitivno mnenje. Ena izmed inštitucij, pa je podala podoben komentar kot 
inštitucija iz Maribora. Večina inštitucij (mnenja inštitucij znotraj krajev se razlikujejo) meni, 
da bi delodajalec zaposlil brezdomca za eno leto, če bi država subvencionirala delodajalcu na 
primer 80 % denarja. Tako bi lahko država z določenimi ukrepi omogočala, da bi se lahko 
brezdomci čim prej vključili nazaj v družbo.  

61 



4.5 Analiza intervjujev (II. kvalitativna obdelava podatkov) 

V drugem delu analize navajamo odgovore intervjuvancev na podlagi nestandardiziranih 
odprtih vprašanj. Pridobljene podatke smo kvalitativno obdelali.  

4.5.1 Tematsko področje »Vzroki in posledice« 

Podkategorija 1 »Stanje brezdomstva v Sloveniji« 

1. Kako je v RS urejeno brezdomstvo? 

Brezdomstvo v RS predstavlja resen družbeni problem, ki ga je po besedah varuha človekovih 
pravic RS (2006, 100) nujno treba začeti sistematično obravnavati in poiskati primerne 
rešitve. V zadnjih letih se vedno več časa posveča problematiki brezdomstva, kar je razvidno 
iz izvedenih študij, raziskav, objavljenih člankov in tudi iz vse večjega števila programov, ki 
jih sofinancira MDDSZ. Potrebne bi bile spremembe predvsem v smislu že predhodnega 
preprečevanja brezdomstva, kar potrdi izjava intervjuvanke iz Ljubljane, ki meni, da je v RS 
brezdomstvo urejeno: »Pretežno na ravni kurative oziroma lajšanja posledic.« Za reševanje 
problematike brezdomstva je treba oblikovati ustrezne programe, kar je kritično potrdil 
intervjuvanec iz Ljubljane: »… za mnoge bi bili primerni kakšni drugačni programi, ki bi to 
preprečevali …, … zavetišče ni rešitev, sociala ni rešitev. To je le zdravilo za družbeno 
patologijo. V bistvu ves čas popravljamo napake v družbi. Predvsem politične napake.« V RS 
nimamo natančne definicije, kaj brezdomstvo je. V literaturi in praksi se najbolj uporablja 
definicija, ki jo je oblikovala FEANTSA (glej poglavje 2.1 Opredelitev pojma brezdomstvo in 
njegove značilnosti). Brezdomci si lahko s pomočjo raznih inštitucij (npr. Rdeči križ, Kralji 
ulice) uredijo dokumente, na podlagi katerih prejemajo denarno socialno pomoč in se tudi 
osnovno in dodatno zdravstveno zavarujejo. V nekaterih inštitucijah, kot so Kralji ulice in 
Rdeči križ Koper, se brezdomcu na njegovo željo dodeli oseba, ki mu pomaga urediti vso 
dokumentacijo tako, da gre z njim na pristojne organe državne uprave. Te oblike pomoči so 
za brezdomce brezplačne oziroma jih sofinancira država, občina ali donatorji. Iz intervjujev je 
razvidno, da nekateri brezdomci v nekaterih primerih ne želijo sprejeti pomoči, kar potrjuje 
naslednja izjava intervjuvanca iz Ljubljane »… ampak nekatere pač ne moremo toliko 
spodbudit ali pa nočejo …, pač raje ostane na tem, saj presoja posameznik.« Drugi problem 
je, da si nekateri ne morejo urediti statusnih zadev, tudi če bi si hoteli, ker imajo sistemske 
težave. Predvsem so tukaj mišljeni izbrisani, kar potrjuje intervjuvanec iz Ljubljane: »Ja, 
veliko jih je, seveda, čeprav uradno ne obstajajo. … Poskusi si predstavljati, … zboliš in greš 
zdravniku pa nimaš nobenega dokumenta, skratka ničesar, ker ne obstajaš. … to je zgolj ena 
od teh skrajnih kategorij, ki so v najbolj grozljivi situaciji. Popolnoma brez moči.« Na podlagi 
zgoraj navedenih izjav intervjuvancev menimo, da je brezdomstvo v RS dobro urejeno v 
primeru lajšanja posledic brezdomstva, ne pa tudi v smislu preprečevanja brezdomstva. Med 

62 



brezdomci se omenjajo tudi izbrisani, zato bi bilo treba pri reševanju problematike upoštevati 
tudi to ciljno skupino. Nekateri brezdomci ne želijo prejemati pomoči inštitucij, kar pomeni, 
da bo vedno obstajal najmanj en odstotek brezdomcev, ki ne bo želel sprejemati nobene 
pomoči.  

Zanimalo nas je tudi, ali se ljudje sami odločijo, da bodo brezdomci. Po mnenju 
intervjuvancev se nobeden ni sam odločil za brezdomstvo. »No, tako odklonilno stališče do 
klošarjev poznajo po vsem svetu in mu pravijo nimbi efekt, ki pomeni ne na mojem 
dvorišču … Gre za to, da se vedno najdejo ljudje, ki zahtevajo, da se klošarjem pomaga in nas 
ali kolege kličejo, naj kaj naredimo. Potem pa rečeš, glejte tule zraven vas je prazna hiša pa 
bomo tule zavetišče naredili. Ja, to pa ne. To jim pa ni všeč. Naj pomagajo drugi nekje drugje. 
… Tukaj se vidi slaba vest naše družbe, to pomeni, da nekaj ne funkcionira. Saj ni nobeden 
ponosen, da mora priti jesti v zavetišče,« pojasnjuje intervjuvanec iz Ljubljane. Če na primer 
nekaterim ljudem grozi deložacija in nato brezdomstvo, se bodo nekateri namesto prisilne 
izselitve raje prej izselili sami. Iz tega lahko razberemo, da se niso sami odločili za 
brezdomstvo. V brezdomstvo ljudi pripeljejo različne situacije (npr. razveza zakonske zveze, 
izguba stanovanja, zaposlitve oz. dela, nezmožnost pridobitve državljanskih pravic) in so se 
zaradi še hujših posledic prisiljeni podati oziroma vdati v brezdomstvo, ker jim ne preostane 
drugega. Intervjuvanec iz Maribora prav tako ne verjame v prostovoljni izhod v brezdomstvo: 
»… ali je bil uporabnik pijan, ali se je norce delal … Jaz ne verjamem, da je mesec januar, pa 
–15 stopinj, pa bi eden prišel, jaz sem pa rad, ker to ni res. Če je pa to tisto, da se ga en dan 
napiješ pa pri dragi prespiš, to pa ne moram jaz ga klasificirat kot brezdomca.«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev menimo, da se brezdomci niso sami 
odločili za izhod v brezdomstvo, temveč so bili v to prisiljeni oziroma jim ni preostalo 
drugega zaradi določenih situacij (npr. razveza zakonske zveze, izguba stanovanja, zaposlitve 
oz. dela, nezmožnost pridobitve državljanskih pravic). 

2. Koliko brezdomcev je po vašem mnenju trenutno v RS in koliko v vašem mestu? 

V RS ne obstaja uradna evidenca, ki bi omogočala napoved števila brezdomcev. Intervjuvanci 
večinoma ocenjujejo število brezdomcev v svojem kraju na podlagi svojega dela, ko se 
srečujejo z brezdomci. Pri zbiranju podatkov pa se pojavi problem, ker obstajajta dve skupini 
brezdomcev: vidni (Dekleva in Razpotnik 2007, 21) in prikriti (Dekleva in Razpotnik 2007, 
15). Okvirne ocene odkritega in skritega brezdomstva v RS so ugotovili Dekleva idr. (2010, 
45), predstavljene so v poglavju 2.9 Brezdomstvo v Sloveniji. Prikrite brezdomce je namreč 
težko prešteti, ker mnogi ne želijo biti identificirani kot brezdomci oziroma niso opazni v 
javnosti. Približno oceno prikritega brezdomstva naj bi dobili, če »… registrirane brezdomce 
pomnožimo krat dva«, meni intervjuvanka iz Celja. Nekateri intervjuvanci menijo, da se 
število prikritih brezdomcev povečuje (npr. zaradi socialnih stisk, deložacij), medtem ko 
intervjuvanka iz Ljubljane ugotavlja, da: »… število vidnih brezdomcev, ki jih vidimo na 
ulici, … po parkih, je nekje konstantno, ne narašča.« Problem prikritega brezdomstva je, da se 
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ljudje večinoma sramujejo svojega položaja, kar potrjuje naslednji odgovor intervjuvanke iz 
Kopra: »Ni enostavno reči, jaz sem brezdomec in grem spati v zavetišče. To narediti oziroma 
si priznati, v kakšnem položaju si, pa je zelo, zelo težko.« Iz izjav intervjuvancev je razvidno, 
da različno ocenjujejo število brezdomcev (vidnih in prikritih) v RS, in sicer se približne 
ocene gibljejo od 1.000 do 4.000, od tega naj bi jih bilo v Ljubljani od 400 do 700, v 
Mariboru od 180 do 300, v Celju od 55 do 60 in v Kopru približno 8 oziroma 34 do 35, ki si 
rešujejo svoje stanovanjsko bivanje. V Kopru ena izmed intervjuvank brezdomce deli na pet 
različnih kategorij: 1.: klasični brezdomci, ki prosjačijo, so na cesti in si najdejo neka zasilna 
bivališča, 2,: brezdomci, ki sami sebe ne bi kategorizirali kot brezdomce, ampak živijo v 
kakšnih garažah, zasilnih kleteh, 3.: brezdomci, ki uradno nimajo lastnega bivališča, so pa 
nekje formalno prijavljeni; 4.: brezdomci, ki živijo v zavetišču; 5.: brezdomci, ki pozimi 
prihajajo v Koper. Število brezdomcev se v določenih krajih glede na letne čase spreminja, 
kar nam je potrdila intervjuvanka iz Ljubljane: »… število brezdomcev pa predvsem v 
zimskem času narašča v Obalno-kraški regiji, ker je tam topleje in se čez zimo umaknejo na 
obalo, ker je tam lažje preživijo zimo.« Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo 
ugotovili, da natančne ocene o številu brezdomcev ne obstajajo. Pri izračunu števila 
brezdomcev je treba upoštevati vidne pa tudi prikrite brezdomce. Večina intervjuvancev meni, 
da se število prikritih brezdomcev povečuje (npr. zaradi socialnih stisk, deložacij). V RS je v 
povprečju približno 2.500 brezdomcev (odkritih in prikritih), od tega naj bi jih bilo v 
Ljubljani 550, v Mariboru 240, v Celju 55 in v Kopru 21. Število brezdomcev se razlikuje 
glede na letne čase, kar pomeni, da selijo tja, kjer je topleje (npr. pozimi na slovensko obalo).  

Primer zgodbe intervjuvanke iz Kopra o prikritem brezdomstvu: 

»… je pet let že živel v baraki, … on je bil v službi, on tam nobenemu ni povedal. … je pa imel 
stalno prebivanje … tam kjer se je ločil, ne. Tam je bil brez vode, brez elektrike, brez vsega, peš 
je hodil v službo z ne vem od kje, v službi se je umil in uredil in tako naprej. Vsake toliko je imel 
stvari, ne, ki jih je imel za prati, je zgleda hodil v kakšno pralnico, v glavnem, nihče ni vedel, da 
on živi na njivi v baraki brez vode, brez elektrike. In ko je on prišel vprašat za stanovanje, seveda, 
za kaj ga pa rabite, od kje ste pa vi prišel zdaj, potem je pa povedal … Ne, ni bil pripravljen to 
povedat …« 

3. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi zdravstvenimi 
problemi, moški, ženske, tujci, starejši)? 

Vse intervjuvane osebe iz inštitucij izvajajo programe za odrasle brezdomce, in sicer od 18. 
leta naprej. Za osebe, mlajše od 18 let, obstajajo drugi programi, ki niso del naše raziskave. 
Interpretacijo smo izvedli glede na intervjuvane kraje. 

V Ljubljani intervjuvanci menijo, da gre za pretežno moško populacijo, pojavljajo se tudi 
družine z otroki, ženske z otroki, mlajši brezdomci, stari med 18 in 25 let, mlajše ženske 
(okrog 22 let), starejši in tudi osipniki. Pri brezdomcih prevladujejo osebe z nižjo strokovno 
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izobrazbo. Pri mladih je največkrat problem zasvojenost, kar potrdi tudi izjava intervjuvanke 
iz Ljubljane: »Predvsem nam narašča število brezdomcev uživalcev drog, ki zaradi različnih 
okoliščin izgubijo svoj dom ali jih družine izvržejo in se potem znajdejo na ulici.« Mladi, ki 
tavajo naokrog, so nastanjeni po različnih zapuščenih hišah, zapuščenih tovarnah in pod 
mostovi. Pri družinah z otroki je razlog deložacija, pri ostalih pa neurejene družinske razmere, 
zasvojenost, »… kronični zdravstveni problemi, veliko je dvojnih diagnoz (torej težave v 
duševnem zdravju v kombinaciji še s čim), prisotna je odvisnost (alkoholizem, odvisnost od 
drog …), odvzemi roditeljske pravice ali odvzemi otrok – oddaja v rejništvo (zlasti pri 
ženskah), pri brezdomkah pogosto nasilje nad njimi, spolno nasilje (primorane so v 
prostitucijo) … Starostno gre za mešane skupine, od 20 do 60 let, rečeno zelo na splošno …,« 
opisuje intervjuvanka iz Ljubljane. Pri osipnikih gre za dve zadevi: če osipnik izhaja iz neke 
neurejene družine, kjer je nizka izobrazba, nezaposlenost, revščina, ima najboljše pogoje, da 
bo on isti; če osipnik izhaja iz družine, kjer ima vsega dovolj, pa iz uporništva išče lastno 
identiteto, ker noče biti kot starši, je to drugačna zgodba. Oseba, ki izhaja iz finančno dobro 
situirane družine, je že v izhodišču v boljšem položaju, kar pa ne pomeni, da ne bo propadel, 
če ne bo spoznal, kje so njegove meje. »Najslabša varianta je, da se ponavljajo vzorci staršev 
in okolja, ki je deprivilegirano, neurejeno, revno in obsojeno, da tam ostane. In ti so že v 
izhodišču obsojeni na revščino, mislim fundamentalno. Tako pridemo do strukturne 
revščine …,« meni intervjuvanec iz Ljubljane. Dejstvo je, da mladi ljudje, ki izpadejo iz 
šolskega sistema, ne bodo takoj brezdomci, razen če pobegnejo od doma zaradi drugih težav 
(neurejeni družinski odnosi itd.). Intervjuvanka iz Ljubljane meni, da neposrednega prehoda 
od osipnika do brezdomca ni: »Je pa več možnosti …«, da postanejo brezdomci. Brezdomcev, 
mlajših od 18 let, ne opažajo, prav tako ne Romov. Za mlajše od 18 let poskrbi država na 
drugačen način, in sicer se mladi lahko zatečejo 24 ur na dan v krizni center za otroke in 
mladostnike, problem se pojavi pri mladostnikih od 18. leta naprej. Romi se bolj zadržujejo v 
drugih okoljih, predvsem pa na Dolenjskem in v Prekmurju, in so organizirani na drugačen 
način. »Na Dolenjskem vem, da brezdomci z Romi nekako sobivajo,« meni intervjuvanec iz 
Ljubljane. Razlog za izboljšanje življenjske situacije je partnerstvo, kar potrdi izjava 
intervjuvanca iz Ljubljane: »Lahko si najdejo partnerja, nekoga, s katerim si želijo živeti. 
Meni se zdi to dober, ker si želiš spremembe in si pripravljen nekaj narediti za to …«  

Intervjuvanci v Mariboru opažajo bolj moško populacijo brezdomcev, žensk brezdomk je 
manj, nekaj je tudi družin z otroki, poleg starejših brezdomcev je vedno več mladih 
brezdomcev. Brezdomci imajo večinoma »… težave z alkoholom«, meni intervjuvanka iz 
Maribora. Pri mladih pa je bolj prisotna zasvojenost z drogami. Ženske se bolje znajdejo v 
situaciji brezdomstva, ker gredo v varne hiše ali pa si najdejo življenjskega partnerja, s 
katerim živijo skupaj. V Mariboru se med brezdomci najdejo tudi mladoletne osebe, torej 
osebe, mlajše od 18 let, kar potrjuje izjava intervjuvanca iz Maribora: »… srečuješ tudi, no, 
sedaj bi rekel tako 14 do 16 let, mladoletne.« V Mariboru imajo na voljo posebne bivalne 
enote, ki so namenjene prav brezdomnim družinam.  
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V Celju intervjuvanci menijo, da je med brezdomci največ moških, starih okrog 43 let, vendar 
se pojavlja vse več mladih brezdomcev, starih od 18 let naprej, starejših brezdomcev, starih 
od 47 let naprej, žensk in družin z otroki od 18 do 30 let. Povezava med brezdomci in osipniki 
ni vidna. Največ brezdomcev je s srednješolsko izobrazbo, kar nekaj jih je pa tudi s fakultetno 
izobrazbo. Obstajajo pa tudi brezdomci, mlajši od 18 let, kar potrjuje izjava intervjuvanke iz 
Celja: »So že tudi 14, 15, imamo v ekipi fanta tlele, ki je 17 let star. Se pravi, ko je bil še 
mlajši, je že padel v probleme in težave. … iz Ljubljane.« Ljudje so postali brezdomci zaradi 
deložacij, ločitev, hitrega načina življenja, tragičnih dogodkov v življenju (npr, smrt lastnega 
otroka) in tudi zaradi krize, kar potrjuje izjava intervjuvanke iz Celja: »… kriza, tudi pride do 
kakšnih konfliktov, če pogledamo, manj je tolerance sedaj v teh kriznih časih. … s to 
toleranco želi vsak pokazat, pa čeprav so nemogoče razmere, da bi bil rad samostojen, da bi 
kljuboval, ali družini ali sistemu, ker je pač vse skupaj tako naravnano in hitro pripelje do 
porasta tega števila mladih brezdomnih …« Pri mladih je problem, da nimajo delovnih navad, 
da so hiperaktivni oziroma da lahko delajo več stvari naenkrat, vendar nobene do konca, in da 
se ne držijo nobenega reda. Vzrok za to je velikokrat družina, iz katere oseba izhaja, kar 
potrjuje izjava intervjuvanke iz Celja: »Nima enega reda. In to opažamo tudi pri starših, ki so 
sami zelo, zelo aktivni. … nimajo veliko časa za svoje otroke in zato vse skupaj ta jeza, srd, 
uporništvo mladih, vse to, vse skupaj, počasi se nabira skozi leta. Ne pride to, da bi kar čez 
noč pri teh, ki potem opravimo razgovor. In moram reči, ravno zaradi te hiperaktivnosti 
velikokrat rečejo, joj, kaj bomo pa delal, joj, meni je pa dolgčas. In kaj sem opazila pri teh 
ljudeh: tudi da nimajo, kako bi to rekla, pri nas rečemo zicledra …« Med brezdomci so 
prisotne osebe z zdravstvenimi težavami (npr. sladkorna bolezen), vedno več pa je prisotnih 
psihiatričnih uporabnikov, ki imajo dvojno diagnozo ali pa imajo težave v duševnem zdravju. 
K temu pripomore tudi »… alkohol, pa še potem kaj zdravila, pa pridejo še bolj v te 
stiske …«, meni intervjuvanka iz Celja. Brezdomci lahko ostanejo v zavetišču za nedoločen 
čas oziroma dokler so pripravljeni spoštovati pravila in storitve v zavetišču.  

V Kopru intervjuvanci v večini menijo, da opažajo večinoma moške, mlade brezdomce, stare 
od 18 let naprej, družine z otroki, starejše, ženske in osipnike. Mlajših od 18 let ne opažajo. 
Za družine v Kopru, kjer so vzrok deložacije, nimajo namenjenih posebnih prostorov in se 
morajo družine same znajti. Družine se znajdejo tudi tako, da poiščejo podnajemniška 
stanovanja: »… v zameno za to, da nekaj delajo. Eni so živeli na smetišču v prikolici,« je 
izpostavila intervjuvanka iz Kopra. Žensk ponavadi ni v zavetišču, ker se rajši namestijo v 
kakšnih barakah pri njivah in v avtomobilih, vzrok za njihovo brezdomstvo je navadno 
nasilje. Pri osipnikih so ponavadi problem neurejene družinske razmere in tudi droge. O 
povezavi med osipniki in brezdomci intervjuvanka iz Kopra meni: »Jaz mislim, da takih, ki bi 
prav bili na cesti, ni, so pa v tveganem položaju za brezdomstvo …«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da se kot brezdomci v večini 
primerov pojavljajo moški, vendar je v zadnjem času mogoče opaziti vse več žensk, mladih, 
žensk z otroki, družin z otroki in tudi osipnikov (npr. v Ljubljani in v Kopru). V nekaterih 
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krajih (Maribor, Celje) so med brezdomci opazili osebe, mlajše od 18 let. Večinoma imajo 
brezdomci srednjo izobrazbo, čeprav se med njimi pojavljajo osebe z zelo različno stopnjo 
izobrazbe – od najnižje do najvišje. Brezdomci imajo v večini primerov zdravstvene težave 
(npr. sladkorna bolezen), vedno več pa je prisotnih psihiatričnih uporabnikov, ki imajo težave 
v duševnem zdravju. 

Primer zgodbe intervjuvanke iz Ljubljane o prehodu v brezdomstvo: 

»Sem pa naletela na fanta, ki je bil pa star … 18 let star, saj je taka grozna zgodba. Ta sin je bil 
dodeljen očetu in to je mama grozno zamerila in ni hotela imeti stika s sinom, nobenega kontakta, 
čisto ga je zavračala. Oče je bil privatnik, ki je propadel. In iz stiske, ko sta spala pri nekih 
prijateljih, ga je lepega dne pustil samega. Fant ni vedel, kaj naj naredi, in je šel … spati na 
Ljubljanski grad. Bil pa je zelo uspešen v šoli. Ko sva se srečala, je povedal, da so starši njegove 
punce hodili na govorilne ure namesto mame in očeta. Oče ga je pustil pri tistem prijatelju. Očeta 
več ni bilo, oče se je izgubil. Na telefon se več ni oglasil, mama ga ni hotela, ker je na sodišču 
povedal, da bi bil raje z očetom, to je bila pa z huda zamera z njene strani. Kasneje je oče ostal 
brez stalnega, nikjer ga ni bilo možno dobit. Ko je prišel ta fant k nam, da začel prejemati denarno 
pomoč, je moral tožiti mamo za preživnino. Ko je mama slišala, da bo šel on na faks, pa da je bil 
ful priden fant, se je na vse sile je trudila, da ja ne bi šel na faks, da naj sam živi in da ona mu ne 
bo dajala preživnine. Jaz mislim, da je sedaj star 25 let. Lani je faks naredil, pa s punco sta potem 
šla in najem stanovanja. … delal je preko študenta. Pred približno štirimi leti se je na CSD zglasil 
tudi njegov oče. Zanj lahko rečeva, da je brezdomec na CSD in ima prijavljeno stalno 
prebivališče. Ja, z očetom sta vzpostavila stik. Sin mu je potem tako nekako oprostil, v glavnem 
ni nobenih zamer in se pokličeta. Mislim, da sedaj sin očetu pomaga finančno. Z mamo pa ne, z 
mamo pa nikoli nista vzpostavila odnosa sin–mama, vedno ga je le obtoževala, nanj kričala, če je 
hotel z njo vzpostaviti stik.«  

Primer zgodbe intervjuvanke iz Celja o brezdomni družini, nastanjeni v zavetišču: 

»… lansko leto smo imeli tudi družino, stara sta bila … 30 let, punčka je bila stara 8 let. … se je 
pokazalo tudi to, kako so tudi brezdomci, ko včasih gledamo, to so ti, ki pijejo, razbijajo, ležijo v 
kakšnem jarku … Tudi oni so samo ljudje, ki jih je pač ta življenjska situacija pripeljala do tega, 
da pač niso več sposobni vzdrževat družino, plačevat stroške. Sami si niso tega izbrali. … ta 
situacija … je največkrat posledica pomanjkanja teh neformalnih sistemov in pa socialne mreže. 
… prej, dokler so imeli denar, … pa dokler so imeli neko mesto, so imeli veliko prijateljev, 
potem, ko sem jim je življenje malo obrnilo, so tudi tisti, kao pravi prijatelji se porazgubili. … 
kako prijetne trenutke nam je ta punčka prinesla v zavetišču. Prvič sem opazila, kako se vidi, da 
večina stanovalcev naših, ki so prej imeli družino, še vseeno jim je ostal ta očetovski, materinski 
čut do te deklice in moram reči, da vsak je vprašal, si jedla, si naredila nalogo, pojdi počivat, da 
zjutraj ne boš zaspana, utrujena, te mi peljemo, kako je v šoli. Zelo so se igrali družabne igre in z 
njo šli na sprehod, tako da so razbremenil starše. Mislim, moram reči, da potem, ko je ta punčka 
zapustila zavetišče, je prišla k meni, gospa, jaz imam pa eno prošnjo. Jaz pa vprašam, kaj pa? Ali 
še lahko pridem k vam obiskati tete in strice. In sem rekla … z veseljem, kadarkoli, ko boš imela 
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čas, če bo šola dopuščala, pridi. No, in je dvakrat prišla in so naši veseli, ko so slišali, da je dobro 
končala en razred. Tako da, glejte, tukaj se pokaže tista čustva, tista socialna nota …« 

Primer zgodbe intervjuvanke iz Celja o starejši brezdomki iz zavetišča: 

»imamo tudi eno starejšo gospo, stara je 74 let … Gospa je bila v domu starejših in je bil en 
otrok, ki je prevzel domačijo, obvezen plačevat razliko med njeno pokojnino do polne oskrbe v 
domu. Ker pa sin ni izvajal … je bila deložacija in ker jo niso imeli kam dat, so se tudi na nas 
obrnili in je gospa pri nas. Ima pa zdravstvene težave, ker ima sladkorno, vendar gospa je 
mobilna, rabi samo pomoč naše prostovoljke, da jo spremlja do zdravnika. Drugače pa naši 
dežurni zjutraj izmerijo sladkor, dajo inzulin, trikrat na teden pa tudi pride negovalka oziroma 
patronažna sestra, ki ji obveže nogo.« 

4. Ali mogoče poznate kakšen primer, ko si je brezdomec uspešno uredil svoje življenje (npr. 
stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje)? 

Nekaj primerov uspešnega izhoda iz brezdomstva intervjuvanci izpostavljajo v Ljubljani: 
uveljavili so pravico do pokojnine, se vrnili v družino, iz katere so bili zaradi neugodnih 
življenjskih okoliščin iztrgani; nekateri so se zaposlili v programu Posredovalnice rabljenih 
predmetov (socialno podjetništvo), nekateri so si našli honorarno ali redno zaposlitev ali 
nastanitev drugje; nekaterim je inštitucija pomagala z začasno namestitvijo in denarno 
pomočjo, ko je oseba prišla iz zapora. Kasneje si je oseba lepo uredila življenje, se zaposlila 
in poiskala najemniško sobo. Brezdomstvo bi lahko preprečevali, kar potrdi izjava 
intervjuvanka iz Ljubljane: »s preventivnimi programi v primeru pravočasnih svetovanj in 
pravočasne strokovne pomoči«.  

Brezdomci v Celju se vračajo nazaj v domače okolje, kar nekaj pa je takih, ki dobijo 
namestitev v domu starejših. Predvsem pa je intervjuvanka iz Celja zadovoljna, ker zelo 
dobro sodelujejo z občino, med drugim tudi na področju nepremičnin: »… lansko leto štirje 
so dobili bivalno enoto preko nepremičnin občinskih … In potem imajo tam možnost … 
lahko v bivalni enoti šest mesecev, vendar če se ti prijaviš in imaš pogoje za prednostno listo 
za pridobitev neprofitnih stanovanj, se ti lahko tam podaljšal. … vsi ti naši štirje, moram reči, 
da so zdaj na prednostni listi, skrbno plačujejo.«  

Nekateri brezdomci so se rešili brezdomstva v Mariboru tako, da so se zaposlili v eni izmed 
inštitucij, delajo kot prostovoljci, nekateri se celo izobražujejo in obiskujejo razne delavnice. 
Eden izmed intervjuvancev iz Maribora je podal primer izhoda iz brezdomstva: »… je 
partnerko našel, ima stanovanjsko bivalno enoto, … ženska mu dela, pa on tudi dela, sicer na 
določen čas, in k nam pride tudi kadar koli prosto pomagat, tako da je zelo, zelo uspešen.«  

Primer uspešnih izhodov iz brezdomstva obstaja tudi v Kopru. Seveda pa je vse odvisno od 
ekonomske situacije, ki človeku omogoča, da se ne vrne nazaj v brezdomstvo. Vendar se bo 
oseba, ki je že dlje časa brezdomna, težje rešila brezdomstva, kar potrjuje intervjuvanka iz 
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Kopra: »… primeri so lahko uspešni, če niso že dolgotrajni brezdomci«. Pri brezdomcih se 
pojavlja problem osebne higiene, še posebej v primerih razgovorov za službo. V prihodnosti 
se v sodelovanju dveh inštitucij pripravljajo novi postopki v Zakonu o urejanju trga dela, ki 
izboljšuje stanje na področju brezdomstva v primeru zaposlovanja, je izpostavila 
intervjuvanka iz Kopra: »… imamo predvideno obravnavo skupaj s CSD za brezdomce in 
tudi druge primere, ki jih obravnavamo in ugotovimo, katere aktivnosti bi lahko potem CSD 
izpeljal, da se te osebe v tem času karkoli uredijo in postanejo spet zaposljive. ... začasno so 
pa nezaposljive in jih mi vključimo v evidenco po drugih oziroma v evidenco začasno 
nezaposljivih.« 

Samo v eni inštituciji, ki z enotami deluje v vseh štirih krajih (Ljubljana, Celje, Maribor in 
Koper), ne poznajo uspešnega izhoda iz brezdomstva: »… poskušali z vključitvijo v javna 
dela, uspeha ni bilo (oseba v času vključitve ni imela ustrezne podpore) – v urejanju še dva 
primera, pri katerih kaže znatno boljše, stanovanjska enota, začasni najem s pomočjo CSD – 
vendar do trajne rešitve je še daleč.«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da v Ljubljani, Celju, 
Mariboru in Kopru obstajajo primeri, ko so si nekateri brezdomci uspešno uredili svoje 
življenje (npr. stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje). Pri tem je pomembna 
podpora države, občine, državljanov in tudi brezdomcev. Za izhod iz brezdomstva so zelo 
pomembne delovne navade in dobra strokovna pomoč. Brezdomstvo bi lahko preprečevali s 
preventivnimi programi v primeru pravočasnih svetovanj in pravočasne strokovne pomoči.  

Primer zgodbe intervjuvanke iz Kopra na področju zaposlitve: 

»… smo imeli sedaj recimo eno izkušnjo tako, ko je oseba ostala brez prebivališča zaradi ločitve 
in je imela določene zdravstvene težave, no, se je pri nas prijavila in je bila tudi pri nas 
obravnavana pri naši zdravniški komisiji in sedaj, trenutno, je vključena v zaposlitveno 
rehabilitacijo pri našem zunanjem izvajalcu, kjer se ugotavlja njena sposobnost za delo. Se 
usposablja in se bo ugotovila ocena delazmožnosti na koncu zaključek. To pomeni, da nekaj se 
dela z njo, ker na en način si je potem tudi uredila prebivanje pri svojem kolegu. Torej ta socialna 
mreža še ni bila pretrgana, ne, in si pomaga na ta način. Tako da je vsaj toliko urejen, da ne 
zaudarja …«  

Primer zgodbe druge intervjuvanke iz Kopra na področju zaposlitve: 

»… gospa, … je ostala na cesti po razvezi …, takrat še zavetišča ni bilo, spala je v eni kočici od 
avtobusne postaje in je hodila se umivat sem. Zelo čista in urejena drugače. … ni si našla sobe, 
bila je samo na denarni pomoči. … prebivališča ni bilo za najti in potem smo skupaj delale kar 
enih par let. In sem potem slišala, ko je ona klicala za te oglase in mi je bilo jasno, zakaj si ne 
najde sobe. Tako da sem potem jaz poklicala in se dogovorila za srečanje z najemodajalcem na 
trgu in je potem ona sam šla in očitno se je takrat uspela zmenit, ker je dobila stanovanjce. … je 
enkrat na teden do dvakrat na teden prihajala sem. Mi smo jo takrat vključili, smo imeli en 
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program javnih del, tako, en pomočnik vsakdanjega življenja smo mi temu rekli, ki jo je potem 
spremljal, pomagal tako, da je hodil po uradih in tako naprej. In sedaj je nisem videla že več kot 
pol leta in nazadnje sklepam, da nas ne rabi več. … denarne socialne pomoči … to še ima.« 

5. S kakšnimi težavami se srečujete v primeru brezdomstva?  

V Ljubljani intervjuvanci menijo, da se težave pojavljajo v smislu neurejene zakonodaje, 
financiranja, birokracije, kadrovske podhranjenosti, da je premalo programov, in tudi v 
politiki države. Intervjuvanec iz Ljubljane meni, da bi bilo dobro pogledati primera dobre 
prakse drugih držav: »Za nas je ideal, tako kot sem že omenil, kakor imajo stvari urejene na 
Danskem oziroma kar Skandinavci. Zato ker je politika lepega dne sklenila, da je treba 
poskrbeti za brezdomce, in so zavzeli vsi enako stališče. Našli so denar in ugotovili, da se to 
splača, in to stališče znajo zagovarjati. Zato ni nobenih problemov. Pri nas se to še ni zgodilo. 
Pa nismo edini. Tudi v Belgiji na primer je to področje neurejeno, ker njihove politike to ne 
zanima. Skratka ljudje so prepuščeni sami sebi. Ko bo politika rekla, da je za to treba 
poskrbet, bo zadeva urejena.« Intervjuvanci menijo, da problemov z uporabniki ni prav 
veliko, čeprav se včasih najde kakšen posameznik, ki izstopa. Prav tako ni zaznati problemov 
z okolico, čeprav: »Takih sosedov, kot so klošarji, se pač vsi otepajo, vsi se bojijo 
drugačnosti. Ta problem je povsod po svetu enak,« meni intervjuvanec iz Ljubljane.  

Težave z brezdomci se v Celju pojavljajo predvsem v nespoštovanju hišnega reda v inštituciji. 
Intervjuvanka iz Celja je povedala, da se stanovalci dobro zavedajo, da vsak pride in odide 
prostovoljno in da je lahko tam za nedoločen čas. V zadnjih šestih letih so imeli samo tri 
odpuste.  

V Mariboru intervjuvanci izpostavljajo težave v strokovni podhranjenosti in pričakovanja 
ljudi, da bodo inštitucije brezdomce rešile takšnega načina življenja. Intervjuvanka iz 
Maribora je povedala: »… ne moremo mi odraslega človeka na silo nekam odpeljat ali 
spremenit njegovega načina življenja. To nobeden ne more narediti … policija … ja, kadar 
gre za ogrožanje svoje varnosti ali varnosti koga drugega. V tistih primerih potem policija 
odpelje na psihiatrijo ali v bolnico. Ampak če človek ni pripravljen potem sprejet zdravljenja, 
je zopet zunaj in zopet ista zgodba.«  

V inštituciji, ki z enotami deluje v vseh štirih krajih (Ljubljana, Celje, Maribor in Koper), 
menijo, da se težave z brezdomci pojavijo že na začetku oziroma ko se prijavijo v evidenco: 
»Osebe, … niso sposobne niti vstopati in niti delati na zahtevnem trgu dela – redno prihajati 
na delo, sprejemati norm, ki jih zahteva trg, upoštevati pravil, ki jih pričakuje delodajalec, 
najpogosteje tudi ni delovnih navad, pogosto so prisotna razočaranja ravno s strani slabe 
izkušnje z delodajalcem, ki jim ni izplačal plače za opravljeno delo …« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da se s težavami v primeru 
brezdomstva srečujejo vse intervjuvane osebe. V večini primerov gre za težave, povezane s 
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financiranjem, birokracijo, pomanjkanjem ustreznih programov, neurejeno zakonodajo, 
politiko države in s kadrovsko podhranjenostjo. Za reševanje težav v RS bi lahko pogledali 
dobre prakse iz drugih držav (npr. Danska).  

6. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (na primer na 
podeželju ali v mestih)? Zakaj? 

Intervjuvanci iz vseh štirih krajev, Ljubljana, Celje, Maribor in Koper, se strinjajo, da je 
brezdomstvo bolj izrazito v mestih oziroma v večjih krajih. V manjših krajih gre bolj za 
prikrite, neregistrirane oblike brezdomstva, kjer naj bi bilo več sosedske pomoči in možnosti 
opravljanja raznih del na kmetijah. Intervjuvanka iz Ljubljane brezdomce na vasi imenuje 
»vaški posebneži«, cela vas jih pozna in na nek način vaščani tudi skrbijo za njih. Brezdomci 
lažje preživijo v mestu kot na podeželju, kar potrjuje izjava intervjuvanca: »… se je boljše … 
znajti v večjem mestu.« V mestu je brezdomstvo bolj vidno, ker se brezdomci večinoma 
zatekajo po pomoč v razne inštitucije, ki nudijo tovrstne pomoči, in pri prosjačenju dobijo več 
denarja, ker je večji pretok ljudi kot na podeželju. Intervjuvanec iz Ljubljane meni, da so 
odnosi v mestu bolj brezosebni. Nekateri brezdomci želijo biti neprepoznavni in zato odhajajo 
v druga mesta.  

7. Ali število brezdomcev v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja konstantno? Zakaj? 

V Ljubljani intervjuvanci menijo, da v naši državi število brezdomcev narašča. Vzrok so 
socialno-ekonomske razmere oziroma finančna kriza, stresni način življenja, izguba službe, 
posledično manj dohodkov, izguba stanovanja, deložacije, pehanje za bogastvom. Do 
brezdomstva prihaja tudi »zaradi kontinuiranega ropanja družbenega premoženja, ki smo mu 
ves čas priča«, meni intervjuvanec iz Ljubljane. Država je na področju reševanja brezdomstva 
naredila kar veliko (omogoča sofinanciranje programov), kljub temu pa intervjuvanka iz Celja 
meni: »… država … ogromno naredi, ampak vseeno si nočejo priznati, da je pri nas pač 
brezdomstvo v porastu. … pogovarjamo z ostalimi vodji oziroma temi, ki vodijo zavetišča, da 
je v porastu nekje za 10 % … vsako leto …« Naraščanje števila brezdomcev beležijo tudi v 
Mariboru. Ob tem je treba upoštevati tudi smrtnost, ki ni majhna, meni intervjuvanec iz 
Maribora. Prav tako programi za brezdomce, ki jih sofinancira država in ki jih izvajajo 
inštitucije, omogočajo, da izvajajo ukrepe, ki nekaterim ljudem pomagajo, da ne zapadejo v še 
večje brezno. S tem mislimo na nudenje zatočišč, obrokov hrane, oblačil in psihosocialne 
pomoči. Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da število 
brezdomcev v RS narašča, obenem pa, da smrtnost med brezdomci ni majhna. V nadaljevanju 
raziskave bomo poskušali ugotoviti, zakaj je smrtnost med brezdomci tolikšna.  
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Podkategorija 2 »Vzroki za brezdomstvo«  

8. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 

Gre za splet življenjskih okoliščin in dogodkov posameznika, ki zajemajo vzgojo, možnosti, 
ki ima oseba v svojem otroštvu in najstništvu (npr. izobrazba, znanje, veščine), možnost 
oblikovanja lastne trdnosti in pozitivni pogled na reševanje problemov. »Množično 
brezdomstvo … je produkt našega politično-ekonomskega sistema. … videnje brezdomstva le 
v luči sistemskega (družbenega) problema kot tudi sklicevanje na individualno odgovornost 
pomenita poenostavljanje,« opozarjajo intervjuvanci iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra. 
Družbene spremembe, kot so zaostrovanje pogojev na trgu dela, spremembe na 
stanovanjskem trgu, pešanje socialne države, lahko za socialno šibkejše pomenijo zelo 
omejeno pot izbire, včasih tudi pot v brezdomstvo. »Ne glede na to, kakšne težave ima 
posameznik, pa ne bi smel biti brez strehe nad glavo. Predvsem v tej luči je brezdomstvo 
sistemski problem,« menijo intervjuvanci iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra. Dejavniki, 
ki vodijo oziroma pripomorejo k brezdomstvu se v večini primerov skladajo z ugotovitvami 
(predstavljene v poglavju 2.4 Razlogi za brezdomstvo) drugih raziskovalcev (npr. Dekleva in 
Razpotnik 2007, 54; Kosec 2006, 108; Crane 1999, 60–70). K vzrokom brezdomstva bi 
dodali še socialno stisko, različne vrste nasilja, hiter ritem življenja in nezmožnost pridobitve 
državljanskih pravic. V nadaljevanju po posameznih krajih podajamo ugotovitve do katerih 
smo prišli prek izvedenih intervjujev. 

Intervjuvanci iz Ljubljane navajajo naslednje vzroke za brezdomstvo: neurejene družinske 
razmere v primarni družini (npr. alkoholizem, težave z odvisnostjo, rejništvo), družinski 
vzorci, socialno-ekonomski vzroki (izguba zaposlitve itd.), razne vrste nasilja, nasilje v 
družini predvsem za ženske, zasvojenost, razne bolezni, psihološke težave, nizki dohodki, 
ločitve, zadolženost, razpadanje medosebnih vezi, visoke stanarine, izguba premoženja, 
napačne odločitve, ki so povezane z naivnostjo in nevednostjo (npr. neprebran droben tisk), 
osebna odločitev – svoboda. »…v zadnjem času pa je glavni razlog za nastanek teh novih 
oblik brezdomcev tudi socialna stiska,« meni intervjuvanka iz Ljubljane.  

V Mariboru intervjuvanci vidijo naslednje vzroke za brezdomstvo: različne vrste nasilja, 
nerazumevanje med starimi in mladimi, alkoholizem, hiter ritem življenja, v državi ni 
urejenega plačilnega sistema (deložacije). Intervjuvanec iz Maribora omenja, da se pojavljata 
dve dodatni dimenziji brezdomcev, in sicer »… najstniki, ki padejo iz družinskega gnezda iz 
zelo različnih vzrokov, in ko so starostniki spet postanejo brezdomci«. 

Po mnenju intervjuvanke iz Celja so vzroki za brezdomstvo naslednji: razveza zakonske 
zveze, izguba stanovanja, službe, razne odvisnosti, deložacije, denacionalizacija in pa tudi 
nezmožnost pridobitev državljanskih pravic. Osnovni pogoj je človeku zagotoviti 
prebivališče. Intervjuvanka iz Celja meni, da je vzrok predvsem v stanovanjski politiki: »… 
nekako izginila socialna stanovanja. … ne da ni bilo brezdomcev, manj jih je bilo. Glejte, več 
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je bilo na razpolago teh socialnih stanovanj z nižjo najemnino, možnosti subvencioniranja. 
Zdaj pa tega ni ...« 

V Kopru intervjuvanci izpostavljajo naslednje vzroke za brezdomstvo: brezposelnost, razne 
socialne stiske, socialne motnje (npr. v družini). Življenjska usoda lahko človeka tako iztiri, 
da se človek ne more več pobrati. Zaradi brezposelnosti človek nima več lastnega spoštovanja 
in zaradi pomanjkanja in socialne stiske zapade v alkohol ali odvisnost, na koncu sledi 
osebnostni razkroj osebe. Problem je, da se ne rešuje vzroka brezdomstva, ampak so programi 
zastavljeni tako, da omogočajo, da se z osebami ukvarjamo, ko so že brezdomci. 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da so vzroki za nastanek 
brezdomstva naslednji: razne bolezni, psihološke težave, kronični zdravstveni problemi, 
veliko je dvojnih diagnoz (torej težave v duševnem zdravju v kombinaciji še s čim), 
zasvojenost (npr. alkoholizem, odvisnost od drog), stresni način življenja, pehanje za 
bogastvom, nizki dohodki, družinski vzorci, zadolženost, izguba premoženja, napačne 
odločitve, ki so povezane z naivnostjo in nevednostjo (npr. neprebran droben tisk), osebna 
odločitev oziroma svoboda, bivanje v eni izmed inštitucij, odvzemi roditeljske pravice, 
odvzemi otrok oziroma oddaja otrok v rejništvo (zlasti pri ženskah), neurejene družinske 
razmere (npr. alkoholizem, težave z odvisnostjo, rejništvo), tragični dogodki v življenju, pri 
brezdomkah pogosto nasilje nad njimi, razne vrste nasilja, nasilje v družini, spolno nasilje 
(ženske so primorane v prostitucijo), ločitve, nezaposlenost, stanovanjska problematika 
(deložacije zlasti pri družinah, izguba stanovanja, visoke najemnine), denacionalizacija, 
nezmožnost pridobitve državljanskih pravic oziroma pravic, ki bi omogočale ureditev razmer 
in po možnosti vrnitev nazaj v lastno državo. 

Podkategorija 3 »Posledice brezdomstva« 

9. Kakšne so posledice brezdomstva? Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec 
(na ravni družine, partnerstva in družbe)?  

Pri brezdomstvu gre za sklop ljudi, ki so brez doma oziroma prebivališča, v večini primerov 
brezposelni, večino dneva preživijo na ulici in se preživljajo z beračenjem. Predvidevamo, da 
je najhujša posledica brezdomstva izguba lastnega doma, kar potrdi naslednja izjava 
intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra: »Izgubiti dom, kar pomeni izgubiti 
prostor, kamor se lahko umakneš, spraviš svoje stvari, prostor, ki te ščiti pred mrazom in 
zagotavlja toplo vodo, pomeni varnost, stabilnost, vključenost v izobraževanje, zaposlitev, 
zdravstveno varstvo, socialne mreže …« Posledice brezdomstva se kažejo v socialni 
izključenosti na vseh ravneh, osamljenosti, osebnostnemu propadu človeka, zdrsu na 
družbeno dno, izločitvi iz družbe, pomanjkanju socialne mreže, brezposelnosti in s tem 
posledično v manj dohodkih za preživljanje, alkoholu, skrhanju odnosov, ločitvi, oddaljitvi od 
družine in partnerstva. Nekateri brezdomci ne želijo prejemati nobene pomoči in so 
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dobesedno na ulici, so samotarji, vendar v tem primeru ne živijo dolgo, kar potrjuje izjava 
intervjuvanca iz Maribora: »Če je čisto svoj krog, potem pet let ne more. … Nima šanse. So 
šli hitro. So samotarji, ti samotarji grejo …« Tisti brezdomci, ki so na ulici in so si zmogli 
ustvariti socialno mrežo, preživijo dlje časa. Na ravni družbe je brezdomstvo izguba vsega, 
kar se je v človeka vložilo, meni intervjuvanec iz Ljubljane. Posledic se inštitucije zavedajo, 
zato poskušajo posameznikom pomagati na vseh tistih področjih, kjer jim lahko (npr. nudenje 
toplih obrokov, nudenje prenočišč v zavetiščih, oblačila). Zavetišče je za brezdomce lahko 
priložnost, da se ponovno vključijo v normalno življenje, kar potrjuje izjava intervjuvanca iz 
Maribora: »… zavetišče brezdomcem ogromno pomaga, v začetku je težko, da pride in se 
odloči …, … brezdomstvo jih bolj uničuje, če niso v zavetišču …« Kljub pomoči, ki jo nudijo 
inštitucije, se je »težko vrniti iz brezdomstva nazaj v normalno življenje, še posebej, če 
brezdomstvo traja dalj časa,« meni tudi intervjuvanka iz Ljubljane. 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da se posledice brezdomstva 
kažejo v izgubi lastnega doma, socialni izključenosti na vseh ravneh, osamljenosti, 
osebnostnem propadu človeka, zdrsu na družbeno dno, izločitvi iz družbe, pomanjkanju 
socialne mreže, brezposelnosti in s tem posledično v manj dohodkih za preživljanje, povečani 
možnosti zasvojenosti (npr. alkohol, droge), poslabšanju odnosov, ločitvi, oddaljitvi od 
družine in partnerstva, umiku pred krutim svetom, razpadu družinskega življenja, poslabšanju 
medsebojnih odnosov, manj sredstvih, sramoti za okolico … Na ravni družbe je brezdomstvo 
izguba vsega, kar se je v človeka vložilo. Ugotovili smo tudi, da je razlog večje smrtnosti med 
brezdomci zavračanje kakršne koli pomoči in samotarstvo – nekateri brezdomci živijo na ulici 
in nimajo razvite socialne mreže.  

Podkategorija 4 »Vpliv EU na brezdomstvo« 

10. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v EU kaj spremenilo? 

RS je leta 2004 postala enakopravna članica EU in se tudi zavezala k izpolnjevanju določenih 
obveznosti, kot so spremembe zakonodaje. Na področju brezdomstva je Evropski parlament 
sprejel dokument, ki med drugim poziva Svet, naj se dogovori za odpravo brezdomstva do 
leta 2015 (Evropski parlament 2008, 1). Na področju brezdomstva so se po vstopu v EU 
zgodili premiki tako v pozitivno kot v negativno smer, kar je mogoče razbrati iz spodnjih 
opisov, ki smo jih dobili s pomočjo v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru izvedenih 
intervjujev. 

Intervjuvanci iz Ljubljane so poročali o pozitivnih premikih po vstopu RS v EU: širjenje 
mreže brezdomstva po celotni RS, večja dostopnost programov, večje sofinanciranje (npr. 
objave razpisov na nacionalni ravni in na ravni EU) za izvajanje programov in projektov s 
tega področja, razvijanje strategije za boj proti brezdomstvu in več socialne pomoči. Po drugi 
strani pa se število brezdomcev veča, prihaja več tujcev, družbena stratifikacija se je še bolj 
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zaostrila, vedno več je revežev in ozek krog vedno bolj bogatih, vedno manj je srednjega 
sloja. Brezdomstvo je ena izmed najhujših oblik socialne revščine, kar potrjuje izjava 
intervjuvanca iz Ljubljane: »To brezdomstvo, to na cesti, to je vse skrajna oblika tega, vse 
oblike pred tem, to neprimerno bivanje pa prikrito brezdomstvo vodijo na cesto. Na koncu 
nimaš več kam, nimaš prijateljev, ne moreš spati v garaži, v kleti ali kjerkoli že in si res na 
cesti.« NVO igrajo pomembno vlogo pri zmanjšanju socialne problematike, kar potrjuje 
izjava intervjuvanke iz Ljubljane, ki poudarja »zelo pomembno vlogo NVO, ki so na tem 
področju naredile izjemno veliko, koristno, učinkovito delo«.  

V Celju intervjuvanci menijo, da se po vstopu RS v EU na področju brezdomstva izvaja več 
programov in je na voljo tudi več sredstev, ki omogočajo zmanjšanje socialno izključenih, 
razvijajo strategije za boj proti brezdomstvu, več je socialne pomoči, oblikujejo se razne 
definicije na temo brezdomstva. Problem pri nevladnih organizacijah je, da je treba pri 
evropskih razpisih denar zalagati vnaprej. Pri tem bi lahko pomagala država, kar potrdi izjava 
intervjuvanke iz Celja: »Tukaj bi lahko tudi država na tem področju kaj naredila, da bi imela 
nek način, drugačen način financiranja... A veste, da bi bila možnost za te NVO, da lahko 
recimo črpajo sredstva EU.« 

Da je prišlo do pozitivnih premikov na področju brezdomstva menijo intervjuvanci tudi v 
Mariboru, in sicer opažajo, da se razvijajo strategije za boj proti brezdomstvu, več je socialne 
pomoči, oblikujejo se razne opredelitve na temo brezdomstva, izvaja se več programov (npr. 
več je zavetišč). Kljub pozitivnim premikom je opaziti povečanje števila migrantov iz 
Romunije in Slovaške ter brezdomcev. Vzrok za povečanje brezdomstva je tudi globalizacija, 
kar potrjuje izjava intervjuvanke iz Maribora: »… globalizacije tudi povečalo brezdomstvo, 
… je nekaj manj delovnih mest …«.  

Nekateri intervjuvanci v Kopru vidijo spremembe na področju brezdomstva po vstopu RS v 
EU predvsem v razvijanju strategij za boj proti brezdomstvu, več je socialne pomoči, 
oblikujejo se razne definicije na temo brezdomstva, izvaja se več programov (npr. dnevni 
centri). Ena izmed intervjuvank iz Kopra ne opaža razlik na področju brezdomstva pred 
vstopom v EU in po njem, tujcev ni, edino težje je za tiste ljudi, ki so na robu tveganja 
revščine, saj je življenje danes težje. Zmanjševanje števila brezdomcev je predvsem v domeni 
lokalne skupnosti, in sicer v smislu interesa in možnosti vključevanja državnih organov, 
nevladnih organizacij in tudi brezdomcev. Treba pa je upoštevati dejstvo, da vsi brezdomci 
niso sposobni resocializacije, kar potrjuje izjava intervjuvanca iz Kopra: »… tistih, ki imajo 
neki status brezdomstva, so tudi ljudje, ki niso sposobni, bi rekel, neke resocializacije in zato 
tu bi bil pa nastop individualni, s tem da bi moral vključit neke inštitucije.« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je vstop v EU za RS na 
področju brezdomstva prinesel pozitivne in negativne učinke. Pozitivni učinki vstopa RS v 
EU so: širjenje mreže brezdomstva po celotni RS, večja dostopnost programov, več je 
socialne pomoči in sofinanciranja (npr. objave razpisov na nacionalni ravni in na ravni EU) za 
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izvajanje programov in projektov s tega področja, razvija se strategija za boj proti 
brezdomstvu. Negativni učinki vstopa RS v EU pa se kažejo v tem, da se število brezdomcev 
veča, v Slovenijo prihaja več tujcev (npr. iz Romunije, Slovaške), družbena stratifikacija se je 
še bolj zaostrila, vedno več je revežev in ozek krog vedno bolj bogatih, vedno manj je 
srednjega sloja. Brezdomstvo se je povečalo tudi zaradi globalizacije, ker so se v večini 
primerov določena delovna mesta (npr. v tekstilni industriji) preselila v države s cenejšo 
delovno silo (npr. na Kitajsko). Tako EU kot država omogočata, da se financirajo oziroma 
sofinancirajo programi, ki omogočajo reševanje problematike brezdomstva. NVO pri tem 
igrajo pomembno vlogo. Problem pri NVO je, da je treba pri evropskih razpisih denar zalagati 
vnaprej.  

Podkategorija 5 »Vpliv trenutne krize na brezdomstvo«  

11. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo? (Npr. znižana denarna 
podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj programov, ki naj bi 
preprečevali brezdomstvo.) 

Finančna kriza, ki je zajela svet pred nekaj leti, se je začela v RS leta 2009 in še kar traja, je 
povzročila spremembe tudi na področju socialno šibkejših. Brezposelnost je vedno večja, 
plače ostajajo v večini primerov nespremenjene oziroma se tudi zmanjšujejo (odvisno od 
inštitucij), življenjski stroški naraščajo, brezdomcev je vedno več. Posledica krize je propad 
raznih podjetij, pojavili so se dolgovi, kar lahko privede do slabših odnosov na vseh ravneh in 
na koncu lahko človek pristane na robu preživetja oziroma mu ne preostane drugega, kot da se 
zateče v brezdomstvo.  

V večini primerov intervjuvanci iz Ljubljane opažajo vedno več ljudi, ki se zatekajo k njim po 
pomoč, ker so ostali brez vseh pravic, ne vedo, kam naj se obrnejo, nimajo razvite socialne 
mreže, na brezplačno kosilo prihaja vedno več ljudi, pojavljajo se novi obrazi med ljudmi 
(tudi tuji delavci), ki potrebujejo pomoč, donacij je manj, kot je bilo pred tremi in štirimi leti, 
kriteriji pri dodeljevanju denarnih pomoči so strožji, nevladne inštitucije imajo manjšo 
možnost konkuriranja na nekaterih razpisih, kjer so sredstva že redno prejemale. Pri 
brezdomcih, ki so na ulicah, se pojavljajo še večje težave v smislu, kako preživeti dan, noč in 
kako skrbeti za osebno higieno. Kriza za brezdomce pomeni še večjo bedo, životarjenje, 
odvisnost od sočutja ljudi in hitrejši propad. Predvsem imajo težave pri pridobivanju sredstev 
nevladne inštitucije in tega se zavedajo tudi na eni izmed inštitucij v Ljubljani, ki omogoča 
financiranje in sofinanciranje programov, kar potrdi izjava intervjuvanke iz Ljubljane: »Mi … 
se tega zavedamo, to spremljamo in poskušamo nekako pomagat na druge načine,« medtem 
ko nekateri intervjuvanci iz Ljubljane ne beležijo podatkov, da bi bila kriza vzrok za večje 
število brezdomcev. Večje število brezdomcev se bo začelo kazati šele čez nekaj časa, kar 
potrdi tudi intervjuvanec iz Ljubljane: »… takoj, ko se je kriza začela, so k nam pritisnili 
novinarji in spraševali, ali je več brezdomcev pa več ljudi tukaj. Sem rekel, da ne, in so čudno 
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gledali. Ni. Zakaj ni, zato ker človek ne živi tako, da plačo dobi, pa jo poje, ko jo pa ne dobi, 
pa nima nič. Namreč ljudje najprej porabijo vse, kar imajo, in tisto, kar imajo, je za par 
mesecev ali eno leto. Pri vsakem se najdejo kakšne rezerve. Ne govorim o prihrankih, 
govorim o tem, da lahko ne vem kaj prodaš … Ljudje so iznajdljivi. In to se bo pokazalo 
pozneje.« Nekateri ljudje zaradi krize lahko padejo v brezdomstvo, kot pravi tudi 
intervjuvanka iz Ljubljane: »To pa … vpliva prvič na slabe ali družinske odnose ali 
sorodstvene odnose, … in pripelje to zgodbo tako daleč, da nekdo ali razglasi osebni bankrot, 
… se toliko zadolži, da ima toliko dolgov, da preprosto sprevidi, da situacije ne bo zmogel 
reševati drugače, oziroma ne vem, jim je mogoče to edina rešitev, ne. Ali pa hipoteke in vse te 
ostale zadeve, lizingi … krediti se naberejo, izgubi zaposlitev …« Prehoda v brezdomstvo 
človek ne bo izbral na hitro, meni intervjuvanka iz Ljubljane, in utemelji: »… ker jaz mislim, 
da mora biti človek v neki hudi stiski, da se za to odloči in da ne vidi drugega izhoda. Vsaj 
tak, ki je bil prej zelo aktiven, zelo motiviran, se mu je moralo verjetno zgodit …« 

Povečano število brezdomcev zaradi krize opažajo tudi intervjuvanci v Celju. V času krize se 
je zmanjšalo število donacij in sponzorstva v obliki financ. Število donacij glede oblačil, 
hrane in denarni transferji so ostali enaki, višina sofinanciranja s strani ministrstva se ni 
zmanjšala, zelo pa se je spremenil status brezdomcev v primerjavi s prejšnjimi leti. Sedaj, v 
času krize ljudje bolj kot denarna sredstva darujejo poleg oblačil tudi zelenjavo in sadje. 
Intervjuvanka iz Celja je izpostavila, da med brezdomci opažajo tudi delavce iz gradbeništva: 
»… ti gradbeniki so v teh azilnih, samskih domovih ... Če gledate te ljudi in mi povejte, ali so, 
seveda so brezdomci, saj nimajo stalnega prebivališča, … nimajo prehrane.« Pri brezdomcih, 
ki so na ulicah, se pojavljajo še večje težave v smislu, kako preživeti dan, noč, kako skrbeti za 
osebno higieno. Da ljudje na lokalni ravni bolje spoznajo delo inštitucij, ki se ukvarjajo s 
problematiko brezdomstva, pa nekatere inštitucije organizirajo dneve odprtih vrat in tako 
ljudje lažje darujejo kakšne prispevke. Število brezdomcev se v času krize povečuje zaradi 
načina delovanja politike, kar potrjuje tudi intervjuvanka iz Celja: »Ker naša vlada res ne 
definira tako, kot sem rekla brezdomnosti, kot pomanjkanje dostojnega, varnega in stalnega 
bivališča, temveč bolj kot oseben problem brezdomcev, kar sem prej povedala, kar je 
pomemben razlog za to, da nimamo celostne in konsistentne politike na tem področju.« 

V Mariboru intervjuvanci v času krize opažajo več deložacij, več brezposelnih, večjo 
materialno stisko ljudi, tudi najšibkejših, prav tako se je zmanjšalo število zaposlenih preko 
javnih del. Tisti brezdomci, ki bivajo v zavetiščih, prejemajo pomoči nevladnih organizacij, 
kot so oblačila ipd., tisti, ki pa ne želijo prejemati pomoči inštitucij, so na ulici in tudi težje 
preživijo. Pri brezdomcih, ki so na ulicah, se pojavljajo še večje težave v smislu, kako 
preživeti dan, noč, kako skrbeti za osebno higieno. Nekateri ljudje so postali brezdomci v 
času krize, ker so izgubili zaposlitev, kar potrdi izjava intervjuvanca iz Maribora: »Postali so 
dolgovi, krediti, … razpadi družine, razpadi vsega … … zaradi tega, ker je ostal brez službe 
zaradi gospodarske krize, v stečaj podjetje. ... sedaj … pride en gospod oziroma sosedi so 
prosili, če ga lahko namestimo vsaj začasno, je ostal brez službe, družina se je razdrla, on je 
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pač na psihiatriji …« Ena izmed inštitucij v Mariboru je pomagala gradbenemu podjetju, ki je 
šlo v stečaj, in sicer tako, da so vsaki družini oziroma posamezniku podarili prehrambni 
paket.  

Vpliv krize na področje brezdomstva je po pripovedih intervjuvancev prisoten tudi v Kopru, 
kjer se je pokazal kot zmanjšanje števila programov, ukinjanje subvencij, zmanjšanje donacij, 
zmanjšanje javnih del, zmanjšanje števila kadrov, brezposelnost, deložacije, zmanjšanje 
sredstev s strani ministrstev, vedno več potreb po prijavljanju novih programov, delež 
denarnih socialnih pomoči je zrasel. Vedno več je ljudi, ki so v stiski in iščejo pomoč, vedno 
več je revščine, vedno več je mlajših ljudi, ki so brez stanovanj. Država bi morala urediti 
stanovanjsko politiko, kar potrjuje izjava intervjuvanke iz Kopra: »… vsi se trudijo, da si 
nekaj uredijo, … da ne pridejo dobesedno na cesto. Ampak dejstvo je, da je tukaj država 
resnično ne samo zastala, ampak ni storila po privatizaciji stanovanj skoraj ničesar. Ljudje so 
ne samo brez stanovanj, niso kreditno sposobni, nimamo zagotovljene zaposlitve, za delo ne 
prejemajo plačila … Kako se naj preživljajo, kako naj rešujejo svojo eksistenco …?« Tako 
kot v ostalih krajih tudi v Kopru intervjuvanci opažajo, da se je zaradi krize povečalo število 
brezdomcev. Pojavljajo se družine, ki se preživljajo z denarnimi pomočmi. Pri brezdomcih, ki 
so na ulicah, se pojavljajo še večje težave v smislu, kako preživeti dan, noč, kako skrbeti za 
osebno higieno. 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da se v času krize število 
brezdomcev veča. Vendar pa se bo še večje število brezdomcev začelo kazati šele čez nekaj 
časa (ko bodo ljudem pošle zaloge še iz prejšnjih let). Kriza za brezdomce pomeni še večjo 
bedo, životarjenje, odvisnost od sočutja ljudi in hitrejši propad. Vedno več ljudi, ki se 
zatekajo v inštitucije (Rdeči križ, Karitas itd.) po pomoč, ker so ostali brez vseh pravic, ne 
vedo, kam naj se obrnejo, nimajo razvite socialne mreže. Na brezplačno kosilo prihaja vedno 
več ljudi, pojavljajo se novi obrazi med ljudmi (tudi delavci iz tujine), ki potrebujejo pomoč. 
Zmanjšalo se je število javnih del, zmanjšalo se je število kadrov zaposlenih, donacij je manj 
kot v času pred krizo, kriteriji pri dodeljevanju denarnih pomoči so strožji, nevladne 
inštitucije imajo manjšo možnost konkuriranja na nekaterih razpisih, kjer so sredstva že redno 
prejemale. Ljudje vse več darujejo sadje in zelenjavo.  

Podkategorija 6 »Tuji brezdomci v Sloveniji« 

12. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v RS veliko? Kakšna je razlika med 
slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi o 
odpuščenih delavcih (npr. o gradbenih delavcih)? 

Pri tem vprašanju smo se osredotočili na slovenske in tuje delavce, ki so izgubili delo, in ne 
na begunce in azilante. Osebe iz tujih držav (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija), ki 
pridejo delat v RS, imajo v primeru izgube zaposlitve pravico do nadomestila za 
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brezposelnost v primeru, da imajo v RS stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje in da so 
prijavljeni na ZRSZ kot brezposelna oseba, za osebe iz Makedonije pa se denarno 
nadomestilo izplačuje le, če imajo osebe stalno prebivališče v Sloveniji (ZRSZ 2011d). »Po 
januarskih podatkih ZRSZ pravice do denarnega nadomestila mirujejo 2.051 državljanom 
brez stalnega prebivališča, največ, 1.859, jih je iz Bosne in Hercegovine. Seveda vseh ne 
moremo uvrsti med brezdomce.« Iz nekaterih izjav intervjuvancev v nadaljevanju, iz 
Ljubljane, Maribora in Kopra, smo zasledili, da so nekateri tuji in tudi domači delavci že zašli 
v brezdomstvo oziroma so na pravi poti v brezdomstvo. Vendar takšne stiske, kot so jo v času 
krize deležni brezposelni tujci (Poljaki in drugi prebivalci vzhodnoevropskih držav), ki 
nimajo nobenih socialnih pravic in so pristali na ulici v Veliki Britaniji, še nismo zasledili. 
Priseljenci, ki niso upravičeni do socialne podpore, so mnogi tako siromašni, da si za 
prehrano pečejo podgane in se opijajo z alkoholom iz razkužil (G. V. 2010). Zato so v Veliki 
Britaniji pripravili projekt, ki omogoča, da se bodo priseljenci lahko vrnili domov, kar je za 
državo najceneje.  

V času krize je opaziti nekoliko povečan prihod tujih oseb na inštitucije (kjer smo izvedli 
intervjuje), kar potrjuje tudi intervjuvanec iz Ljubljane: »… pojavljajo se novi obrazi med 
ljudmi (tudi delavci iz tujine). … kam naj gredo, če nič nimajo … Tule so izgubili vse, 
izgubili so zdravje, … zdaj pa naj gredo domov kot siromaki …« Podobno opažanje je 
omenila tudi druga intervjuvanka iz Ljubljane: »… več tujcev prihaja. Ja, ampak ti ljudje 
imajo dovoljenje za stalno bivanje, ti se obračajo k nam. … ti večkrat pravijo, da nimajo 
prebivališča.« Druga intervjuvanka iz Ljubljane meni, da je namen tujih emigrantov predvsem 
dobiti delo in si izboljšati življenje, vendar v večini primerov ne dobijo dela, kar še poslabša 
njihovo situacijo: »Precej je tujih emigrantov …, katerih pravice so še zreducirane, saj zaradi 
svojega statusa ne morejo pridobiti bivalne vize, so nezakonito tu in preganjani s strani 
policije, delovne vize …, delajo na črno, posledično niso upravičeni do denarnih socialnih 
pomoči …« Intervjuvanec iz Ljubljane meni, da obstaja razlika med slovenskimi in tujimi 
brezdomci: »… kar vidiš v Ljubljani, te, ki takole klečijo in prosjačijo, … to niso naši ljudje. 
To niso klošarji, ker klošarji žicajo …, mi daš za liter …« Med slovenskimi brezdomci pa je 
prisotna teritorialna razlika. Vse formalne zadeve (npr. denarno socialno pomoč) si mora 
brezdomec urediti na sedežu stalnega bivališča oziroma tam, kjer je nazadnje bival. Takšen 
pristop poznajo tudi v večini drugih državah. Se pa glede na izjavo intervjuvanca iz Ljubljane 
pojavljajo tudi izjeme: »Ljudje kar pridejo in si mislijo: Zdaj me pa imate tukaj, pa poštimajte 
stvari tako, da mi bo v redu. To ne gre, ker mi po zakonu nismo kompetentni tega početi. 
Človeku razložimo, kako in kaj.« Treba je še omeniti, da tujci, ki pridejo v RS iskat delo, niso 
azilanti. Azil spada pod policijo oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, pri azilantih so 
razlogi za prihod v večini primerov politični, medtem ko imajo tujci, ki prihajajo v RS iskat 
delo, ekonomske razloge, kot meni tudi intervjuvanec iz Ljubljane: »Niso imeli vseh papirjev. 
To so ljudje, ki so šli s trebuhom za kruhom, žalostna populacija. Brez potrebnih dokumentov 
in protokola. Kolega je dobro rekel, Evropa ima sedaj odprte meje, to je pretok ljudi, idej in 
kapitala. K nam pridejo pa … ljudje brez idej in brez kapitala. Vse, kar imajo, je hrepenenje 
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po boljšem življenju, ki pa ga tu težko najdejo. … prespijo lahko tukaj v prenočišču, če je 
prostor.« Tujci, ki pridejo delat v RS, imajo v večini primerov tudi dovoljenje za stalno ali 
začasno bivanje, kar pomeni, da so upravičeni samo do določenih oblik pomoči. Nedvomno 
pa se slovenski in tuji delavci, ki imajo nizko plačo, srečujejo s hudimi finančnimi težavami, 
saj so življenjski stroški visoki, najemnine za stanovanja oziroma sobe so, bolj v Ljubljani kot 
v drugih krajih, zelo visoke. Ko najemnin ne zmorejo več plačevati, se zatečejo po pomoč v 
razne inštitucije. Država izvaja postopke izboljšave in poskuša urediti to področje. 
Intervjuvanka iz Ljubljane pri svojem delu opaža, da tujci dostikrat ne želijo povedati, kje 
živijo: »… največkrat ljudje iz tujine. Te težko imenujemo brezdomci. To so ljudje, … jih ima 
večina oziroma vsaj 80 % družine, ki živijo v tujini. Tam pa imajo lastno hišo … Pridejo 
urediti denarno pomoč. Tako po izkušnjah jih na isti dan pride dokumentacijo … večje 
število. Se pripeljejo od doma, ko uredijo papirje, državo zapustijo. Ko se pogovarjam z njimi 
in jih opozorimo, da je za prejemanje denarne socialne pomoči treba živeti v RS, opažamo, da 
ne povedo, kje konkretno živijo, na vprašanje, kje vas bi dobili, se velikokrat izogibajo 
konkretnemu odgovoru ali odgovarjajo, da gredo na obisk ženi.« Delavcem, ki so izgubili 
delo, so na pomoč priskočile posebne strokovne službe, ki so nudile pomoč vsem, ki so se 
znašli v stiski, opisuje intervjuvanka iz Ljubljane: »V kolikor pa se je kakšen posameznik 
znašel še v dodatni stiski, pa se je lahko vključil tudi v naše programe, vendar ni šlo za neko 
znatno povečanje, tako da nekih podatkov o tem nimamo.« Oseba, ki je ostala brez dela, je 
primorana v aktivno iskanje zaposlitve in se lahko prijavi na ZRSZ oziroma na druge 
zaposlitvene agencije. Ko se oseba enkrat prijavi v evidenco brezposelnih, ni razlik med tujci 
in slovenskimi državljani, pred prijavo v evidenco pa so razlike. Vse je odvisno od tega, ali je 
tujec delal ali ni delal itd. Kljub temu pa nekateri potrebujejo več spodbude, motivacije za 
iskanje nove službe, zato ZRSZ organizira razne delavnice, izobraževanja in izvaja programe, 
ki omogočajo iskanje zaposlitve. Vsi postopki ZRSZ so enaki tudi v drugih krajih.  

Intervjuvanka iz Celja je povedala, da so v njihovi inštituciji imeli samo dva primera 
obravnave tujca. O prvem primeru pravi: »… smo imeli tega našega stanovalca, ki je prišel v 
RS mislim da s 15 leti, ker je tu obiskoval srednjo šolo pa se potem tudi zaposlil, ampak 
potem nekako ni imel tako razpredene socialne mreže, … kar težko se to dobiš papirje, moraš 
dobit o nekaznovanju iz države, od koder prihaja. Na primer, da se odpove, … hrvaškemu 
državljanstvu in je ta postopek kar dolgotrajen in moram reči, da se to tako vleklo, da je že 
enkrat vse propadlo in smo morali zopet od začetka. Kako dolgo časa je trajal … Skoraj pet 
let.« O drugem primeru pa: »… eno gospo, ki je bila poročena s Slovencem, pa sta se 
razvezala, vendar še takrat ni dobila državljanstva. Z našo pomočjo si je pač v roku dveh let 
pridobila … Potem, ko je pridobila državljanstvo, smo dali tudi vlogo v njeno občino za 
pridobitev socialnega stanovanja oziroma neprofitnega stanovanja v najem, ji tudi pomagali 
pri pridobitvi dela, in sicer javnega dela, … gospa je bila sprejeta preko javnih del, izkazala 
kot zelo pridna, bila stara 53 let, je prišla v tisto skupino, kjer je lahko zdaj za nedoločen čas 
in tudi si pridobila stanovanje najemno … Tako se je rešila brezdomstva …« V Celju 
intervjuvanka opaža, da se je povečalo število »enodnevnih brezdomnih oziroma teh, ki jih 
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pripeljejo organizirane skupine, ki samo sedijo, nekako prosijo«, niso iz Celja, ampak iz 
tujine. 

Razlika med slovenskimi in tujimi brezdomci je, da nekateri tuji delavci nimajo nobenih 
pravic v RS, ko izgubijo delo. Ko izgubijo delo, ponavadi nimajo niti dovolj denarja, da bi se 
vrnili domov (npr. zaradi neizplačanih plač). V tem primeru se po pomoč obrnejo na 
inštitucije, kjer sprejmejo vsakogar (npr. Karitas). Vendar pa imajo nekatere inštitucije, kot je 
zavetišče za brezdomce, svoja pravila za sprejem oseb, kot pravi tudi intervjuvanec iz 
Maribora: »Po pravilniku je lahko … državljan RS in pač tujec, ki ima stalno prebivališče v 
Mariboru.« Tuje brezdomce je mogoče ,po izjavah intervjuvanke, opaziti tudi v Mariboru: 
»… občasno tudi kdo pride, ja. Te potem napotimo na Karitas … prijava bivališča je stalna ali 
začasna recimo na CSD … Na CSD stalna, ampak to v izrednih primerih, kadar res nimajo 
možnosti kje drugje, ampak za tujce mi ne urejamo. To ureja Karitas.« Tuji delavci imajo v 
večini primerov v izvorni državi svojo družino, hišo in pošiljajo denar domov, nato izgubijo 
delo in se v večini primerov vrnejo domov. »Ravno, ko smo imeli te stečaje, pa smo jih 
prijavljali, … vam povem, res te ima, da bi se na koncu dneva zjokal, pa niso bili to 
brezdomci, ampak to so bili moški pretežno, ki so celo življenje delali. Gospod je povedal, da 
je imel deklico, da ima prizadetega otroka, nikoli ni imel časa za njo in sedaj vidi prednost v 
tem, da bo punca ta mesec stara 20 let …,« opisuje en primer zgodbe intervjuvanka iz 
Ljubljane. Nekateri tujci, ki so ostali brez dela, se nočejo vrniti domov, ker je situacija v 
njihovi državi še slabša. Intervjuvanka iz Maribora kritično komentira pravice in obveznosti 
tujcev: »… ampak veste kaj me moti, pravice, kje so pa obveznosti. … jezika se je treba 
naučit …, … pravzaprav nekih razlik ni …« 

S tujimi brezposelnimi osebami so se srečali tudi intervjuvanci v Kopru, ker so nekateri tujci 
prespali kakšno noč v zavetišču zaradi izgube najemnega stanovanja, vendar so kmalu tudi 
odšli. Intervjuvanci opažajo tudi tuje osebe iz Italije, Romunije, Bolgarije, ki kratek čas 
ostanejo v zavetišču in gredo naprej. »En čas smo zaznavali povečano število beračev … tujih 
… jih je bilo kar nekaj in si jih, so tudi spali v avtomobilih. Ne veš, ali so bili v tranzitu, 
mogoče so testirali, ali se tu splača ostat. Sem pa imela občutek, da so brezdomci, ja. … 
Romov tule ni pri nas, 0,01 % Romov imamo,« pripoveduje intervjuvanka iz Kopra.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da brezdomcev iz drugih 
držav v RS ni veliko, je pa v času krize opaziti nekoliko povečan prihod tujih oseb (iz 
Romunije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, bivših jugoslovanskih republik), ki se zatekajo 
na pomoč v inštitucije, kjer smo izvedli intervjuje. Predvsem gre za tujce iz držav, kjer je 
stopnja revščine še večja kot v RS. Namen tujih emigrantov je predvsem dobiti delo in si 
izboljšati življenje, vendar v večini primerov ne dobijo dela ali delajo na črno, kar še poslabša 
njihovo situacijo. Razlika med slovenskimi in tujimi brezdomci je, da nekateri tuji delavci 
nimajo nobenih pravic v RS, ko izgubijo delo. Ko izgubijo delo, ponavadi nimajo niti dovolj 
denarja, da bi se vrnili domov. V tem primeru se po pomoč obrnejo na inštitucije, kjer 
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sprejmejo vsakogar (npr. Karitas). Razlika med RS in tujci se pojavlja tudi pri prosjačenju, in 
sicer se na cesti pojavljajo bolj tujci, ki v večini primerov niso klošarji, in prosjačijo. 
Slovenski klošarji na ulici ponavadi pristopijo do ljudi in prosijo za denar. Delavci iz tujine 
(npr. gradbeni delavci) so se nedvomno znašli v težki situaciji, ki je na nek način povezana z 
brezdomstvom (npr. so brez sredstev za preživljanje in vrnitev nazaj v domovino, brez 
primernega prebivališča). Ne moremo pa, na podlagi pridobljenih podatkov, natančno potrditi, 
ali gre v tem primeru za brezdomstvo tujih delavcev.  

Podkategorija 7 »Preprečevanje brezdomstva« 

13. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 

Z zmanjšanjem oziroma preprečevanjem brezdomstva se vse bolj ukvarjajo na ravni EU in 
tudi v drugih državah. Evropski parlament med drugim poziva Svet, naj se dogovori o zavezi 
celotne EU za odpravo brezdomstva do leta 2015 (Evropski parlament 2008, 1). V RS 
poskušajo državne inštitucije s sofinanciranjem raznih programov (npr. zavetišč) preprečevati 
brezdomstvo.  

Intervjuvanke iz iste inštitucije, ki delujejo v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru, menijo, da 
bi bilo treba »Spremljati dogajanja v lokalnem okolju, skupinske oblike dela z brezdomci, 
učenje socialnih veščin … EU 5 ciljev, nihče naj bi spal na prostem …, učenje veščin dela z 
brezdomci.« 

Iz v Ljubljani opravljenih intervjujev je razvidno, da imajo intervjuvanci ideje, kako bi lahko 
preprečevali brezdomstvo: z ozaveščanjem ljudi in tudi že otrok v šoli o negativnih 
posledicah brezdomstva, z ustrezno celotno državno politiko in sistemskim pristopom na vseh 
družbenih področjih (npr. izobraževanje, vzgoja, zaposlovanje, stanovanjska politika), z 
ustreznim političnim posluhom za ljudi, ustrezno zakonodajo (vse na enem mestu), ustrezno 
socialno politiko, ki bi zmanjšala pogoje za nastanek brezdomstva nasploh in omogočala 
učinkovito lajšanje posledic že obstoječega brezdomstva, z omogočenjem večje povezanosti 
med različnimi inštitucijami. Eden izmed intervjuvancev v Ljubljani pa meni, da je že 
prepozno preprečevati brezdomstvo: »Zdaj nimaš več kaj preprečit, zdaj smo že potopljeni … 
Preprečili bi lahko morda pred štirimi leti, če bi akumulirali, namesto da smo zapravljali. Ne 
mi, država.« 

Za preprečevanje brezdomstva bi bilo treba oblikovati ustrezne preventivne programe, na 
podlagi katerih bi lahko že prej pomagali človeku, ko se znajde v stiski (npr. svetovalnice), in 
ozaveščati ljudi o brezdomstvu, opisuje intervjuvanka iz Celja. Trenutno se izvajajo programi 
na ravni kurative. Problem je, da veliko ljudi s težavo išče pomoč, meni intervjuvanka iz 
Celja. »Ljudje … se znajdejo v stiski, ne poiščejo pomoč. Je pa res, da se veliko ljudi ne 
obrne, ker si ne upajo ali pa ne znajo obrnit, ne.« 
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V Mariboru intervjuvanci menijo, da bi brezdomstvo lahko preprečevali z ustreznimi 
programi, vodenjem evidenc, nudenjem pomoči pri aktivnemu vključevanju brezdomcev v 
normalno življenje in z opravljanjem več pogovorov z brezdomci v smislu, kaj si želijo. Bolj 
bi morali ozaveščati ljudi preko medijev, bolj vplivati na to, da bi se brezdomstvo 
preprečevalo, izvajati ustrezne programov za preprečevanje brezdomstva, utrditi zavedanje, 
da brezdomstvo je prisotno, sprejemati drugačnost in ustvariti možnosti zaposlovanja za 
brezdomce. Na drugi strani pa intervjuvanec iz Maribora dvomi o možnem preprečevanju 
brezdomstva: »… še sploh nismo dosegli tiste, bi rekel, ne vem spodnje meje, ne. … nekaj se 
samo delalo in ne verjamem, da je družba, ki bi to z ne vem kakimi ukrepi preventivnimi 
lahko to zajezila. Je pa res, če bi pri nas pravna država delovala, potem bi vsaj tisti, ki iz 
normativnih razlogov ven padejo, ne bi padli.« Menimo, da bi imelo prisilno izvajanje raznih 
ukrepov z namenom preprečevanja brezdomstva, negativne posledice, kar potrdi tudi 
intervjuvanka iz Maribora: »Zdaj pri tej populaciji je tudi ne moreš biti vsiljiv in jim 
spreminjat načina življenja, ker se pač določeni ljudje odločijo za tak način življenja in ne 
marajo v bistvu, da bi jih nekaj na silo. Pomembno je komunikacija z njimi, spoštovanje, 
razumevanje in potem tudi v bistvu tako lahko marsikaj narediš in pomagaš, da tudi človek 
začne določene spremembe, da sprejme.« Drugi intervjuvanec prav tako poroča o negativnih 
posledicah zaradi prisile: »Mi smo imeli primer, … da … nekoga izbrišejo iz zavoda, ker pač 
se ni javil. To bi lahko drugače rešili. Ker če te izbriše, ne dobi socialne pomoči, potem pa 
krast ali fehtat … Te stvari, … morajo biti nekako sankcija, samo ne sme bit sankcija, da bi 
rekel, udari človeško osebnost. Nekako drugače bi morali to rešit …« 

Tako kot v Ljubljani, Celju in Mariboru tudi intervjuvanci v Kopru menijo, da bi bilo treba 
preprečevati in ne samo lajšati brezdomstvo. Začnemo lahko že v šoli, meni intervjuvanka iz 
Kopra: »… ne vem, koliko učitelj v šoli lahko vpliva, če izve, ta je odvisnik. Ni tega 
instrumenta pri nas. Tako da morda bi kdaj pa kdaj, v pravem času, na pravi način morali 
ukrepati kot družba. Ker če starši se ne zavedo ali pa ne vedo ali si zatiskajo oči, bi moral 
nekdo drugi vstopiti vmes, sigurno.« Druga rešitev bi bila na področju stanovanjske politike, 
saj imamo v RS kar nekaj praznih stanovanj že več let, kot meni tudi intervjuvanka iz Kopra: 
»… imamo ogromno praznih stanovanj, ne vem, če jih je treba usposobit po nekih vrhunskih 
standardih, pa jih imajo desetletja zaprta, namesto da bi jih oddali … Politika ni podprla 
prizadevanja stanovanjski skladov, da z davčno politiko seže tudi po temu, ker če imam jaz 
neko prazno stanovanje oziroma premoženje, naj bi na to premoženje plačala davek, sicer naj 
ga odda v najem. Škoda, da ni sledila tem ciljem in predlogom, saj bi številni lahko imeli 
primerno rešeno stanovanjsko vprašanje. Saj bi bil lastnik zainteresiran prazno stanovanje 
oddati, sicer bi moral plačati davek. … Da imamo Slovenci prazne stanovanjske enote, po 
drugi strani ljudi, ki bi jih imenovali skoraj brezdomci, je težko sprejemljivo. Človek, ki bi 
želel iz brezna, bo naredil vse, da pride iz brezna, ampak rabi malo pomoč države, pa ne 
mislim na denarno socialno pomoč v višini 229 EUR, ampak je streha nad glavo, tuš ali pa 
voda, da se umiješ, ne rabiš tuš kabine, potrebuješ vodo, da se umiješ. To je tisto, kar bi lahko 
rešili veliko, sploh do brezdomstva ne bi prišlo.« 

83 



Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da v RS poskušajo državne 
inštitucije s sofinanciranjem raznih programov (npr. zavetišč) preprečevati brezdomstvo. 
Kljub temu pa se sprašujemo, ali so programi, ki se izvajajo, res namenjeni zmanjšanju 
oziroma preprečevanju brezdomstva. Že v predhodnih izjavah intervjuvancev smo lahko na 
podlagi mnenj intervjuvancev razbrali, da gre bolj za kurativo kot preventivo, zato menimo, 
da bi bilo treba pripraviti in izvajati drugačne programe. Zmanjšanje brezdomstva bi dosegli 
tudi z ozaveščanjem prebivalstva, in sicer tako, da bi na primerih pokazali negativne posledice 
brezdomstva in kako pozitivno je, če je človek aktiven. Ozaveščanje bi bilo treba izvesti že v 
šolah. Brezdomstvo bi lahko preprečevali z ustrezno državno politiko in sistemskim 
pristopom na vseh družbenih področjih (izobraževanje, vzgoja, zaposlovanje, stanovanjska 
politika), z ustreznim političnim posluhom za ljudi, ustrezno zakonodajo, ustrezno socialno 
politiko, ki bi zmanjšala pogoje za nastanek brezdomstva nasploh in omogočala učinkovito 
lajšanje posledic že obstoječega brezdomstva, z več povezanosti med različnimi inštitucijami, 
z oblikovanjem ustreznih preventivnih programov, na podlagi katerih bi lahko že prej 
pomagali človeku, ko se znajde v stiski (npr. svetovalnice), in z ustvarjanjem možnosti 
zaposlovanja za brezdomce. Prisilno izvajanje raznih ukrepov z namenom preprečevanja 
brezdomstva ni smiselno, saj povzroči negativne posledice. Brezdomci potrebujejo več 
prijazne komunikacije, spoštovanja in razumevanja.  

14. Kje je največji problem, da se ne zmanjša oziroma odpravi brezdomstvo v RS? 

Največji problem, da se ne zmanjša oziroma odpravi brezdomstvo v RS, je v politiki 
(socialni), in sicer, da ni enotne uradne politike o reševanju brezdomstva, ni usklajenosti 
ministrstev ali sploh smernic, tolerantnost do brezdomstva in programi bi morali biti drugače 
zastavljeni, menijo intervjuvanci iz Ljubljane.  

V Mariboru intervjuvanci, tako kot v Ljubljani, menijo, da problem pri odpravi brezdomstva 
predstavlja politika (socialna) in zakonodaja. Dodajo, da ni uradne definicije, kaj je 
brezdomstvo, in da ne obstaja merjenje števila brezdomcev ter da ni enega centraliziranega 
organa, ki bi imel vse podatke na enem mestu (npr. raziskave). 

Intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru vidijo razlog za 
neodpravljanje brezdomstva v neustreznemu pristopu k reševanju tovrstne problematike (na 
primer država daje brezdomcem denarno socialno pomoč in le redko od posameznika tudi kaj 
zahteva – njegovo aktivnost za reševanje), v pomanjkanju skupin za samopomoč in 
samoaktivacijo teh oseb, v doslednejši ureditvi področja zaposlovanja in sociale, v sistemih 
kontrole in nadzora, kar bi lahko povzročalo zmanjšanje nezaposlenosti.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je največji problem, da se 
ne zmanjša oziroma odpravi brezdomstvo v RS, v politiki (socialni), in sicer, da ni enotne 
uradne politike o reševanju brezdomstva, ni usklajenosti ministrstev ali sploh smernic, ni 
tolerantnosti do brezdomstva, programi bi morali biti drugače zastavljeni, ni uradne definicije, 
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kaj je brezdomstvo, ne obstaja merjenje števila brezdomcev, ni enega centraliziranega organa, 
ki bi imel vse podatke na enem mestu (npr. raziskave), izvajajo se neustrezni pristopi k 
reševanju tovrstne problematike (npr. država brezdomcem daje denarno socialno pomoč in le 
redko od posameznika tudi kaj zahteva – njegovo aktivnost za reševanje), v pomanjkanju 
skupin za samopomoč in samoaktivacijo teh oseb, v doslednejši ureditvi področja 
zaposlovanja in sociale, v sistemih kontrole in nadzora, kar bi lahko povzročalo zmanjšanje 
nezaposlenosti.  

15. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v RS v prihodnjih letih? 

Tako na ravni EU kot v RS se izvajajo raziskave o stanju brezdomstva, pripravljajo strategije 
in izvajajo razni programi za odpravljanje brezdomstva (npr. nove oblike nastanitvene 
podpore brezdomcev (v angleškem jeziku: resettlement)). Brezdomstvo naj bi bilo v EU 
odpravljeno do leta 2015 (Evropski parlament 2008, 1). V EU namreč vsako zimo nekaj ljudi 
umre zaradi podhladitve, saj ni na voljo dovolj zasilnih bivališč in prav tako ne služb, ki bi 
poskrbele za potrebe brezdomcev. Dostopnost primernega bivališča je temeljna človekova 
pravica. Dostop do zavetišča je pogosto prvi korak k primerni in trajnostni stanovanjski rešitvi 
za ljudi, ki živijo v skrajni revščini in so izključeni iz družbe.  

Razvoj preprečevanja brezdomstva v RS v prihodnjih letih intervjuvanci v Ljubljani vidijo 
predvsem v tem, da bi država od posameznika, ki prejme državno pomoč, v zameno zahtevala 
neko aktivnost, pa tudi v razširitvi skupin za samopomoč in motivacijo, ker ljudje, kot so 
brezdomci, potrebujejo podporo, in to ves čas, v večjem vlaganju v preventivo (tudi 
osveščanje že v šolah), v jasnem oblikovanju politike države, v koordiniranem delovanju vseh 
inštitucij, ki delujejo na tem področju, da bi se več ukvarjali z osipniki, v ustrezni ureditvi, s 
katero bi legalizirali mehke droge, in ustreznem nadzoru nad tem, v ustreznem šolskem 
sistemu od osnovne šole naprej, v skrbi države za ustrezno stanovanjsko politiko (da bodo 
mladi ljudje imeli kje bivati, ko bodo polnoletni, ne da morajo biti pri starših npr. do 40 leta in 
potem do pokojnine plačujejo stanovanjske kredite, namesto da bi bili kreativni in polno 
živeli), v zaposlovanju, v zmanjšanju birokracije, v več raziskovalnih dejavnostih, v uporabi 
dobrih praks iz drugih držav (npr. Danska za stanovanjsko politiko), v izvajanju programov za 
brezdomce, v izvajanju aktivacije za že obstoječe brezdomce, v razvijanju novih oblik glede 
nastanitev brezdomcev (na primer različne oblike stanovanjskih skupin, da bi lahko 
brezdomci živeli v nekih stanovanjskih skupinah ali v manjših bivalnih enotah, lahko tudi 
samostojno življenje, ki si ga nekateri tudi zaslužijo), v boljši skrbi lokalnih skupnosti za 
brezdomce na področju stanovanjske politike, na področju države pa v razvijanju programov, 
zbiranju podatkov in seveda pomoči na tistih področjih, kjer lokalne skupnosti tega ne 
morejo. Dva intervjuvanca iz Ljubljane pa izpostavljata, da ne vidita razvoja preprečevanja 
brezdomstva v naslednjih letih predvsem zaradi politike, trenutne finančne krize in premalo 
usposobljenih kadrov za reševanje problematike brezdomstva. »Dokler obstaja takšna 
politika, se lahko pogovarjamo zgolj o kurativi. Gre za hudo družbeno patologijo in nenehno 
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popravljanje napak, ki jih vsak dan proizvede država,« kritično razlaga eden izmed 
intervjuvancev iz Ljubljane.  

V nadaljevanju predstavljamo razna mnenja istega intervjuvanca iz Ljubljane glede 
preprečevanja brezdomstva v naslednjih letih. Otroci iz srednjih šol prihajajo na oglede, kjer 
prebivajo brezdomci, pripoveduje intervjuvanec iz Ljubljane: »… k nam prihajajo na lastno 
pobudo tudi obiski šolskih razredov (OŠ, srednje šole), katerim predstavimo program …« 
Problem šolstva je v znanju in v vzgoji: »… je v šoli preveč pehanja za nekim navideznim 
znanjem, tako kot sem že rekel, faktografskim, ki nima nobene uporabne vrednosti pa 
premalo je vzgoje ... to se prepušča staršem in otrokom samim. … oblikujemo ljudi, torej 
samostojne osebnosti, ne pa neke ovce, ki verjamejo vse, kar slišijo na televiziji, ki niso 
kritični, temveč vodljivi in ubogljivi. Komu taka ovca koristi, razen politiki? Nimamo 
osebnosti, ni ljudi, ki bi sami mislili.« Problemi se pojavljajo na področju legalizirane droge 
alkohola, ki nedvomno prinaša profit državi in še marsikomu, kritično izpostavi mnenje 
intervjuvanec iz Ljubljane: »… alkohol … zato, ker prinaša blazne profite, ker s tem služijo 
vsi po vrsti. Saj tam, kjer ima spet politika piskrčke zraven, tisto laufa, s tistim ni problema. 
Tukaj je povsem nepomembno, kaj pravi stroka. Stroka, na katerem koli področju, je vedno le 
(po)svetovalni organ. Odloča vedno politika …« Največji problem je politika v državi: »Ves 
čas se nam vsiljuje nekakšne nove modele, ki za nas niso uporabni in delajo samo škodo in 
nas peljejo drugam, kot bi želeli. V vsaki novi vladi se neki novi modeli postavljajo, zato ker 
tisto prej za ne vem koga ni v redu. S takim delovanjem politiki skrbijo samo zase, ne pa za 
ljudi. Vsaj zadnjih 20 let je v RS tako. Vsi vidimo, zase skrbijo, za svoje stranke skrbijo, ne za 
državo in državljane. Se pravi problem je sistemski in ker politiki ustreza takšna situacija 
zaradi njihovih sebičnih pritlehnih interesov, država proizvaja reveže. Reveži vse plačajo.«  

V Celju intervjuvanci vidijo razvoj preprečevanja brezdomstva v prihodnjih letih v Sloveniji: 
s promocijo vrednot v družbi, ki so usmerjene v pomoč in sodelovanje med ljudmi ter v 
razumevanje in sprejemanje različnosti, v socialnem podjetništvu, z ustvarjanjem novih 
programov (vključevanje brezdomcev, zaposlovanje, urejanje prebivališča, vrnitev v 
normalno življenje), v učenju brezdomcev, da postanejo odgovorni, v omogočanju stanovanj z 
nižjo najemnino, v široki paleti nastanitvenih oblik za brezdomce, razviti bi bilo treba več 
nizkopražnih projektov za kronične brezdomce, da bi lahko tudi oni živeli čim bolj 
kakovostno na ulici, več zavetišč, ker jih primanjkuje, več zaposlitvenih možnosti, več 
socialnih mrež ter več pozornosti usmeriti v problem, kam in kako z ostarelimi in onemoglimi 
brezdomci.  

Tako kot intervjuvanca iz Ljubljane je tudi intervjuvanec iz Maribora skeptičen glede 
možnega preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih: »Jaz mislim, da ni 
pomembno preprečevanje, ker ne vem, če se da preprečevat, vidim bolj v pluralnosti, … še 
drugih programov …« Ostali intervjuvanci pa vidijo preprečevanje brezdomstva v drugače 
zastavljenih programih (bolj dejavna obravnava brezdomcev z več stika), v več zaposlovalnih 
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programih, v ustanovitvi službe (znotraj CSD, Karitas), v uporabi dobrih praks glede 
reševanja brezdomstva iz drugih držav (npr. Avstrija), v izdelavi individualnega načrta za 
posameznika (poleg zaposlitvenega načrta) z namenom pomoči pri osebni rasti, v uvajanju 
nagrajevanja za brezdomce, v dobrem medsebojnem sodelovanju inštitucij ter da se čim bolj 
angažira brezdomce v smislu, da se jim da kakšno nagrado (več ko dela, bolj se ga nagradi), 
medtem ko oseba odpravlja svoje razloge za brezdomstvo.  

Boljša stanovanjska politika (socialna stanovanja in ne neprofitna stanovanja), nadaljevanje 
individualne obravnave brezdomcev z namenom dokončnega izhoda iz brezdomstva, 
pripraviti temeljni program zmanjševanja škode, boljši programi za brezdomce, so ideje, ki so 
jih izpostavili intervjuvanci iz Kopra glede preprečevanja brezdomstva v RS. »… en človek, 
brezdomec, mlad človek, on ne rabi dvosobnega stanovanja, ne rabi de lux garsonjere, veste, 
kaj rabi, sobico in tuš in da si lahko skuha en lonec hrane. To pomeni, da je lahko 
stanovanjska enota, ki ima izpostavljeno nizko točkovno vrednost, in je začetek za nekoga, ki 
je voljan reševati svojo stanovanjsko stisko in se odmakniti od brezdomstva, saj bo zelo 
srečen, da ima varno streho nad glavo, in ga ne bo motilo, da nima vseh zahtevanih 
standardov. Ko se bo namestil pod svojo streho, si bo življenje lahko uredil, zagotovil delo – 
kar pomeni zaslužek in iskal boljše bivalne in življenjske pogoje … to je osnova, na katero 
država pozablja …,« meni intervjuvanka iz Kopra. Druga intervjuvanka iz Kopra glede dobrih 
praks meni, da dobre prakse že poznamo, zato jih moramo začeti uporabljati: »… primeri 
dobre prakse recimo iz Italije … so tako ali tako tu bili že preneseni, ne. In jih imamo, mi ne 
rabimo več tujine. Mi moramo zdaj tu kaj naredit. V tem smislu imamo nekatere ful dobre 
prakse še iz ostankov socializma, ko je bilo boljše pri nas kot v zahodni Evropi …« Kaj 
pomeni za človeka življenje, če pristane na cesti, je povedala druga intervjuvanka iz Kopra: 
»Če je ta, ki je odvisen od prepovedanih drog, že toliko let še na cesti, ne, kaj to pomeni. To 
pomeni, da bo začel, da se bo slej ko prej vrgel v kriminalna dejanja, da se bo nalezel vsega 
živega, kar se tam dogaja, da bo zmrznil, da bo zbolel, da mu pade imunski sistem … dosti 
bolj so dovzetni za vse te nalezljive bolezni, med njimi itak tudi aids in hepatitis … razsajajo 
in konec koncev to pomeni tudi za ostale prebivalce večje tveganje …« Tretja intervjuvanka 
iz Kopra glede programov zaposlovanja meni: »… pravzaprav moralo biti tako naravnani, da 
res pridejo v poštev za tiste, ki jih ZRSZ oceni, da so potrebne in zaposljive le s popotnico s 
takim programom, z vključitvijo v program. Zdaj, marsikdaj se nam je dogajalo, da so za 
subvencije zaprosili delodajalci in potem zaposlili nekoga, ki so ga oni želeli zaposliti, je pa 
formalno izpolnjeval pogoje ciljne skupine iz razpisa, tako da potem nismo prišli mi zraven s 
kandidati, ki bi bili verjetno po našem mnenju bolj potrebni take pomoči.« 

Intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru menijo, da bi bilo treba 
za preprečevanje brezdomstva ustanoviti službo (znotraj že obstoječe), ki bi se ukvarjala s to 
problematiko čisto na operativni ravni, z načrtovanjem dejavnosti za vsakega posameznika – 
kot pomoč tem osebam pri njihovi osebni rasti, pri tem, da v določenem času spremenijo svoj 
način življenja: skupinske in individualne oblike svetovanja, različne dejavnosti, ki bi jih 
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spodbujale k lastnemu angažiranju – morda pridobivanju določenih dodatnih sredstev 
(nagrade) za preživljanje oziroma izboljšanje življenjskih pogojev. Treba bi bilo ugotoviti 
razloge in poskušati odpraviti dejavnike, ki so osebe pripeljali do brezdomstva, in jim 
pomagati, da se čim hitreje vključijo v normalno življenje, delovno in družinsko okolje. To je 
proces dela, za katerega bo treba delavce ustrezno usposobiti.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da bi se brezdomstvo lahko 
uspešno preprečevalo v naslednjih letih, bi se morala spremeniti politika države (npr. 
socialna, zaposlovalna, stanovanjska), država bi morala oblikovati ustrezne programe (tudi na 
področju zaposlovanja), zmanjšati birokracijo, izvajati bi bilo treba več raziskovalnih 
dejavnosti. Pri vsem tem je pomembna tudi vzgoja človeka (starši, šola). Primeri dobrih praks 
so v RS večinoma znani, le uporabljati jih je treba začeti. Veliko tveganje (za prebivalstvo) 
predstavlja zdravstvena problematika (npr. nalezljive bolezni, kot sta aids in hepatitis, ki naj 
bi bile prisotne med brezdomci).  

Podkategorija 8 »Stroški za brezdomstvo« 

16. Kakšen učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj menite, 
kolikšni so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v RS (če upoštevamo, 
da je v RS 1.500 brezdomcev)? 

Intervjuvanci iz Ljubljane menijo, da je vzrok za nastanek stroškov za brezdomce 
brezposelnost, namestitev (npr. zavetišče, stanovanjske skupine), hrana, obleka, nudenje 
pomoči v smislu svetovanj (npr. psihosocialna pomoč), denarna socialna pomoč (229 EUR na 
osebo), včasih izredna denarna socialna pomoč, zdravstveno zavarovanje, dodatno 
zdravstveno zavarovanje, včasih brezplačna pravna pomoč, metadon, strošek so tudi zapori, 
bolnišnica, plače za nevladne in druge zaposlene, ki se ukvarjajo z brezdomci, največje 
stroške pa povzročijo tisti, ki ne pridejo na CSD, si ne uredijo zavarovanja ter nato pristanejo 
na urgenci, sledi bolnišnica, zopet urgenca itd. Nekatere stroške financira država, nekatere 
stroške pa tudi občine. Predvidevamo, da so stroški države za nudenje pomoči brezdomcem 
izredno visoki, zato bi bilo smiselno predhodno preprečevati brezdomstvo, kar potrjuje tudi 
intervjuvanka iz Ljubljane: »To je definitivno velika izguba, ampak točnega podatka vam ne 
morem posredovat. Mislim pa, da je velik doprinos tukaj predvsem na preventivnem področju 
in da bo potrebno v prihodnosti več pozornosti posvetit preventivi in poskrbet za to, da bi bilo 
število le-teh čim manjše.« S preventivnimi ukrepi se strinjajo tudi vsi ostali intervjuvanci. 
Kako izvajati preventivne ukrepe, pa je največja uganka. Največji problem se pojavlja pri 
ljudeh, ki niso registrirani (skrito brezdomstvo) kot brezdomci (torej niso v zavetišču), drugi 
problem pa je, da nekateri zelo težko priznajo situacijo, v kateri se nahajajo. Druga 
intervjuvanka iz Ljubljane meni, da bi bilo vodenje evidence o brezdomcih smiselno: »… 
evidenco … če bi to imeli, potem bi v bistvu mogoče, če bi imeli neko krovno organizacijo, ki 
bi oglašala neke stvari ali jih pa ponujala, jaz bi to rekla kot neko stanovanjsko skupnost. Se 
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pravi, imamo stanovanje, pet nas je, ampak mi moramo sami za to stanovanje skrbet.« 
Predvsem je namen, da se osebe navaja na red, na nek sistem, saj s tem oseba pridobiva 
delovne navade in tudi neka znanja (npr. če oseba dobi živila za kuhanje, naj bi kosilo sam 
skuhala). Iz tega sledi, da se bo ta oseba lažje vklopila v družbo in tudi našla službo (npr. 
kuhar). Ali pa se bo oseba naučila počistiti za sabo in tako bi si lahko našla službo, na primer 
bo čistila avtomobile. Sistem naj bi bil oblikovan tako, da država ne bi samo dajala, temveč bi 
posameznik moral za to tudi kaj narediti (velja za tiste, ki so zmožni delati). Težje zaposljivi 
ljudje, med katere spadajo tudi brezdomci, potrebujejo drugačno obravnavo kot ostale 
kategorije brezposelnih, meni druga intervjuvanka iz Ljubljane: »… iz tega bi potem videl, 
mogoče pa res, nekaj pa zmorem, … rabijo te male korake, … ampak vsak tak mali korak je 
blazno pomemben. … da se ga pohvali, da se ga sploh opazi, ta mali korak, … ker ti ljudje so 
bili v svojem življenju verjetno tisočkrat razočarani in … česar koli se bodo lotili, ne bo 
uspelo, ker je že do sedaj bilo tako.« Tretji intervjuvanec iz Ljubljane meni, da je o številkah 
brezpredmetno govoriti, ker se standard in cene spreminjajo, ampak razmerja pa ostajajo 
enaka: »… sem izračunal, da je zavetišče desetkrat cenejše od zapora in še veliko cenejše od 
bolnice. Zavetišče je torej najcenejša rešitev, če gledamo zgolj ekonomski vidik …« Stroške 
pa povzroči tudi prepozno reševanje in nudenje neustrezne pomoči posamezniku. Strošek 
države za enega brezdomca v smislu nudenja pomoči (npr. zagotavljanje celodnevne oskrbe) 
naj bi bil približno 500 EUR, meni četrta intervjuvanka iz Ljubljane.  

Stroški za brezdomce so zavetišča, sprejemališča, dnevni centri, informativne pisarne, meni 
intervjuvanka iz Celja. Tako kot v Ljubljani tudi ena izmed intervjuvank iz Celja meni, da bi 
bila preventiva najustreznejša rešitev za znižanje stroškov. 

Ko govorimo o stroških za brezdomce, se moramo zavedati, da v večini primerov ne gre samo 
za brezdomce, temveč gre v veliko primerih za odvisnike, osebe s težavami v duševnem 
zdravju, postkriminalce, ki so bili v zaporu, osebe z več diagnozami. Intervjuvanci iz 
Maribora menijo, da bi bilo denar treba nameniti tudi za programe, ki so namenjeni 
preprečevanju brezdomstva ter tudi zaposlovanju brezdomnih, in bi tako lahko zmanjšali 
stroške za brezdomce. Ne glede na stroške menimo, da je treba vsakemu človeku, ki se znajde 
v stiski, pomagati. Enako meni tudi intervjuvanka iz Maribora: »… vsakega človeka, ko se v 
stiski znajde ali da je brez dela ali brez strehe nad glavo, pomagat in ravno tile cilji so mi bili 
zelo všeč. Kraji ulice, odlično so zapisani …« 

Tudi v Kopru intervjuvanci rešitev vidijo v predhodnem preprečevanju brezdomstva. Stroški 
brezdomstva so stroški zdravljenja in namestitve, zagotovitev toplih obrokov, uporaba 
dnevnega centra in denarna pomoč, izpostavljajo intervjuvanci iz Kopra.  

Intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru menijo, če bi brezdomci 
delali, bi se lahko stroški države zmanjšali. V primerih, če bi brezdomci delali vsaj polovični 
delovni čas ali pa tudi krajši, odvisno od njihove sposobnosti in ozaveščenosti, bi si s tem vsaj 
deloma pokrili stroške, ki jih zanje daje država. S tem bi se prispevek države lahko zmanjšal, 
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ljudje pa bi počasi pridobivali delovne navade, odgovornost, se integrirali v dejavnost družbe. 
»Država je brezdomcem letos namenila okoli 640.000 evrov: s 1500 brezdomci je 426 EUR 
letno na enega brezdomca, pri čemer ni vključena DSP, paketi, ki jih dobivajo … se ostalo, 
kar lahko koristijo,« so izračunale zgoraj omenjene intervjuvanke.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da točnega podatka o višini 
stroškov, ki jih mora država nameniti za brezdomce oziroma za enega brezdomca, ne ve nihče 
izmed intervjuvancev, se pa vsi zavedajo, da gre za zelo visoke stroške. Z mnogimi 
brezdomci pa država nima nikakršnih stroškov, saj ne prejemajo niti socialne pomoči niti ne 
koristijo niti zavetišč, saj so dejansko na ulici. Večina intervjuvancev se strinja, da je rešitev 
za zmanjšanje stroškov brezdomstva preventivni ukrep. Izvajati bi bilo treba preventive 
programe, ki vključujejo tudi zaposlovanje brezdomcev. Če bi brezdomci delali, bi se stroški 
države zmanjšali, brezdomci bi počasi pridobivali delovne navade, odgovornost in se 
integrirali v dejavnost družbe.  

Podkategorija 9 »Delovanje in sodelovanje inštitucij« 

17. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita na področju reševanja brezdomstva, ali bi bile 
potrebne spremembe?  

Intervjuvanka iz Ljubljane meni, da so maksimalno učinkoviti. Potrebovali pa bi še več 
sredstev, da bi zaposlili več ljudi, ki bi lahko razvijali nove programe na osnovi potreb, ki se 
pojavljajo. »Nobena inštitucija ni dovolj učinkovita, da ne bi potrebovala sprememb, še 
posebno na področju socialnega dela, kjer se ves čas vse spreminja. Zavetišče v tej obliki je 
preseglo svoje zmožnosti, vendar korak naprej zaenkrat ni mogoč,« je kritično pripomnil 
drugi intervjuvanec iz Ljubljane. Tretja intervjuvanka iz Ljubljane meni, da njihova inštitucija 
ni učinkovita, ker ne zmanjšuje števila brezdomcev.  

»Jaz upam, da ne samo v Celju, ampak tudi v Sloveniji. … skupaj s Kralji ulice, oni so naši 
partnerji, pa zavetišče Kranj …,« ocenjuje intervjuvanka učinkovitost inštitucije v Celju.  

V Mariboru intervjuvanec ocenjuje, da so zelo uspešni na področju reševanja brezdomstva. 
Drugi intervjuvanec iz Maribora meni, da bi v njihovi inštituciji potrebovali več sredstev in 
drugačne programe: »… neko koristno delo, da lahko tudi počutje malo bolj in da jih na ta 
način nekako odvrnemo in od njegove bolezni … se pravi neka manjša dela, ki so prilagojena 
njemu in njegovi sposobnosti. Družbeno koristno.« Tretja inštitucija pa meni, da so kadrovsko 
prezasedeni, da bi lahko učinkovito oziroma bolj dejavno delali s to populacijo.  

Intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru menijo: »Se omejuje z 
vidika pristojnosti in zakonskimi določili, vse brezposelne osebe obravnava skladno s 
potrebami oziroma delujemo interdisciplinarno.« 
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Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da so inštitucije, na katerih 
delajo intervjuvanci, v večini primerov učinkovite pri reševanju problematike brezdomstva, 
kljub temu pa bi bile potrebne spremembe (npr. več zaposlenih z namenom razvijanja novih 
programov, kot je zmanjšanje števila brezdomcev, boljši program zavetišč, več finančnih 
sredstev). 

18. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce v Sloveniji dobro ali premalo razvita? 

»… mreža še ni pokrita v celoti in bo pretežno še treba pokriti severovzhodno Slovenijo in pa 
Notranjsko. … slabo pokriti, ne samo s programi za brezdomce, ampak tudi z drugimi 
programi,« meni intervjuvanka iz Ljubljane. V nadaljevanju ista intervjuvanka pojasnjuje, da 
se bo prav tako treba prilagajati novim, specifičnim oblikam brezdomcev, ki so v porastu 
(ženske in mladi). Drugi intervjuvanec iz Ljubljane meni: »Bistveno bolje, kot pred 20 leti, 
vendar še daleč od tega, kot bi bila lahko. Vendar rešitev problema niso zavetišča.« Mreža 
zavetišč se je v zadnjih letih dobro razvila in se še razvija. Prenočišča (npr. zabojnike) za 
brezdomce so postavili v Krškem, Murski Soboti, Mariboru, Celju, Kopru, Kočevju, Kranju. 
Zabojniki so začasna rešitev in se postavijo tam, kjer se oceni, da so nujno potrebni. Zabojniki 
so najcenejša rešitev in se hitro postavijo. »Čeprav rabiš za zabojnike isto kot za hišo, torej 
vsa dovoljenja za postavitev, vodovod, kanalizacija …,« pojasnjuje intervjuvanec iz 
Ljubljane. Predvidevamo, da je brezdomcev vedno več, zato bo treba zagotoviti tudi več 
prenočišč, kar potrdi tretja intervjuvanka iz Ljubljane: »Glede na potrebe bi jih verjetno 
moralo biti več.« S tem se strinja večina intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in 
Kopra.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je mreža zavetišč razvita 
bolje kot pred leti, da pa bi bilo treba razviti še več zavetišč. Vendar razvijanje zavetišč ni 
rešitev, ki bi prinesla zmanjšanje števila brezdomcev, zato je treba pripraviti programe 
zavetišč na drugačen način.  

19. Ali ocenjujete, da je povezovanje med vladnimi in nevladnimi inštitucijami dobro 
urejeno?  

V večini primerov intervjuvanci iz vseh krajev, Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra, 
sodelovanje med vladnimi in nevladnimi inštitucijami ocenjujejo kot dobro. Obstajajo 
primeri, ko je opaziti ločeno delovanje (npr. pri projektih). Da sodelovanje med vladnimi in 
nevladnimi inštitucijami ni dobro urejeno, je izpostavil samo en intervjuvanec iz Ljubljane. 
Druga intervjuvanka iz Ljubljane pa meni, da je sodelovanje na nacionalni ravni med 
posameznimi vladnimi službami srednje dobro, zato bi bilo potrebno bolj intenzivno 
sodelovanje. »V primeru, da bi se število brezdomcev začelo zviševati, bi bila potrebna 
kakšna posebna nacionalna koordinacijska skupina, ki bi potem bolj nazorno spremljala to 
problematiko,« pojasnjuje druga intervjuvanka iz Ljubljane. Tretja intervjuvanka iz Ljubljane 
glede nevladnih inštitucij meni, da je: »položaj nevladnega sektorja … specifičen, potrebe je 
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treba vedno utemeljevati in včasih dlje časa opozarjati na določen problem, … precej 
birokratskega dela.«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je sodelovanje med 
vladnimi in nevladnimi inštitucijami dobro. Problemi se pojavljajo pri projektnem 
sodelovanju. Glede na to, da se število brezdomcev povečuje, bi bilo treba ustanoviti še 
kakšno posebno skupino, ki bi bila namenjena posebej za reševanje problematike 
brezdomstva.  

Podkategorija 10 »Izobraževanje zaposlenih na področju brezdomstva« 

20. Ali ste usposobljeni oziroma dodatno izobraženi za delo z brezdomci oziroma težje 
zaposljivimi osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? 

Nekateri intervjuvanci se za področje brezdomstva izobražujejo na raznih delavnicah, 
ekskurzijah (primeri dobre prakse v tujini), seminarjih v RS in tudi v tujini. Tudi zaposleni, ki 
delajo na projektih (npr. socialno podjetništvo, cestni časopis, nastanitvena podpora, Projekt 
človek, Smet umet), se morajo seznaniti z vsebino, ki jo pokrivajo. Sodeč po izjavah večine 
intervjuvancev, prav posebnih izobraževanj zaposlenih za brezdomce ni, zato sta praksa in 
samoiniciativnost pri tem obvezni. Intervjuvanec iz Maribora izpostavi, da kot pravnik ima 
izobraževanja v zvezi z brezdomci: »Ja. Seveda … to imamo mi. Eno je tisto individualno, 
vezano na kolektivne pogodbe, eno je pa na splošno pa za vse. … pač za agresivne 
uporabnike, za posebne uporabnike …« Drugi intervjuvanec iz Maribora prav tako omenja 
izobraževanja za osebe, kot so brezdomci in odvisniki: »… ja obstaja socialna zbornica, pa 
tudi ministrstvo včasih organizira, pač hodimo.« Nedvomno imajo prednost oziroma boljšo 
podlago tisti, ki so hodili na ustrezno šolo oziroma fakulteto, drugo pa je, da človeka 
tematika, s katero se srečuje na delovnem mestu, tudi zanima. Področje brezdomstva v 
največji meri obravnava Fakulteta za socialno delo. Intervjuvanci imajo predvsem 
izobraževanja, kot so poglobljeno karierno svetovanje (psihološko obravnavo), izobraževanje 
za rehabilitacijskega svetovalca, za zdravnika svetovalca, izobraževanje glede dela s 
težavnimi strankami, o nediskriminaciji, izobraževanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 
odvisniki,v zvezi z Romi, o medkulturni kompetenci in komunikaciji, o socialnih delavcih kot 
takih, varstvenih ustanovah, izobraževanje za težje zaposljive osebe, supervizijsko 
usposabljanje v zvezi z brezdomci, izobraževanje o alkoholizmu, mednarodne konference na 
temo brezdomstva. Izobraževanja se izvajajo na CSD, ZRSZ, Fakulteti za socialno delo, 
Socialni zbornici Slovenije itd. Problematika na področju brezdomcev se spreminja, zato 
predvidevamo, da bi bilo treba usposabljati zaposlene na omenjenem področju, kar potrjuje 
izjava intervjuvanke iz Ljubljane: »Bi pa … izpostavila, da bi bilo potrebno tudi na tem 
področju v prihodnjih dveh letih narediti tudi kakšna strokovna usposabljanja za vse 
strokovne delavce, ki delajo na tem področju in so intenzivno vključeni v programe. Treba je 
slediti novostim in seveda tudi novim potrebam. Ministrstvo skrbi tudi finančno za 
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organizacijo tovrstnih izobraževanj … in prav za brezdomce je predvideno izobraževanje v 
letu 2011.« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da nekateri poznajo oziroma 
se udeležujejo izobraževanja v povezavi z brezdomci (npr. organizira Socialna zbornica 
Slovenije), nekateri pa menijo, da prav posebnih izobraževanj zaposlenih za brezdomce ni, 
zato sta praksa in samoiniciativnost pri tem obvezni. Zelo dobra podlaga za delo na področju 
brezdomstva je tudi ustrezna izobrazba (npr. na Fakulteti za socialno delo). Ker se 
problematika brezdomstva spreminja, bi bilo izobraževanje ali usposabljanje za zaposlene, ki 
delajo na področju brezdomstva, potrebno.  

Podkategorija 11: »Stanovanjska politika« 

21. Kako je urejena stanovanjska problematika? 

Osnovni problem brezdomstva je vezan najprej na stanovanjsko problematiko. Življenje 
brezdomca je zaznamovano z nezmožnostjo pridobiti si stalno in primerno bivališče, kar pa 
negativno vpliva na njegovo psihofizično, socialno in duhovno stanje (Ravnik 2009, 14). 
Oseba, ki postane brezdomec, potrebuje prostor, kjer se lahko naspi, kjer se lahko uredi za 
razgovor pri potencialnemu delodajalcu, torej poskrbi za osebno higieno, je zaščiten pred 
mrazom in vročino. Nastanitvenih možnosti za brezdomce naj bi bilo premalo v Ljubljani, kar 
potrdi intervjuvanec iz Ljubljane: »Premalo. Premalo je pozimi, poleti se malo drugače 
znajdejo, samo pozimi pa vem, da je zelo kriza, zavetišče je polno, Vincencijeva zveza polna 
…« Brezdomci, ki so brez prenočišča, se zatečejo na primer v zapuščene hiše. »Veste, tudi v 
Celju je pomanjkanje stanovanj, tudi so te dolge čakalne liste, vendar še vseeno se mi zdi, da 
v slovenskem merilu še kar dobro rešujejo. Sigurno na leto enih 20 do 30 stanovanj. Smo pa 
veseli, da imamo eno hišo, ki so jo namenili izključno bivalnim enotam za reševanje teh 
kriznih namestitev,« pojasnjuje intervjuvanka iz Celja. Problem s stanovanji imajo tudi 
starejše osebe brez svojcev in znancev, ki živijo v večjih stanovanjih in ne zmorejo plačevati 
stroškov. »Seveda ne zmore, ampak nima druge možnosti. Kako bo ta gospa starejša … 
prodala recimo … Ne zmorejo to ti ljudje počet. Nekdo pri 80 letih, ki je celo življenje tam 
noter živel, in že ta korak, da se sprijazni s tem, da se bo mogla temu odreči, je težek, da pa 
ona gre še na trg pa, da to prodaja pa da ne vem kaj še vse,« je kritično izpostavila 
intervjuvanka iz Kopra.  

V nadaljevanju predstavljamo mnenje druge intervjuvanke iz Kopra glede stanovanjske 
problematike: »Ali se vprašamo, kako malo je potrebno, da smo brezdomni … Če gledamo 
človeka, zdravega, zaposlenega, urejenega, delovnega, in kaj sledi, če temu ni tako. Da celo 
neprofitnih stanovanj ni na trgu, v Kopru, skoraj jih ni. Ne vem, kako je drugod. Zato tako 
težko prideš do tega – reciva luksuza. Ne govorimo o tem, da subvencionirana najemnina ni 
socialna ali da je znosna v primerjavi s tržno najemnino. Če pa primerjamo osebne prejemke 
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delavca, zaposlenega recimo, ki nima povprečne plače, je slika gotovo drugačna. Že ta strošek 
najemnine je zanj previsok in temu sledi, da si tudi tega ne more privoščiti. Je pa osnovni 
problem, da ljudje z nizkimi prejemki oziroma brezposelni ne pridejo do neprofitnih 
stanovanj, zato si stisko rešujejo v podjemnih stanovanjih z oderuško najemnino, saj je po 
grobi oceni trikrat ali celo štirikrat višja od neprofitne najemnine. In kaj temu sledi? Sledi to, 
da živijo ljudje v luknjah, živijo tri, štiri generacije v istem stanovanju, posledica vsega tega 
pa vemo, kaj je in da je to prikrito brezdomstvo. Država bi na tem mestu morala ukrepati, saj 
je stanje zaskrbljujoče in nedopustno za socialno državo oziroma državo, ki si je v ustavi 
zapisala tudi te pravice. Se oproščam, da tako govorim. … V času, ko je bil stanovanjski 
zakon na višku, se je ugotovilo, da imamo več stanovanjskih enot kot družin v RS. Verjetno je 
še zmeraj isto stanje, kvečjemu več stanovanj kot družin. To pomeni, da vsaka družina in tudi 
posameznik bi moral imeti primerno streho nad glavo. Ampak kaj, ko ima eden štiri 
stanovanjske enote, pa jih je imel prazne, ali pa štiri vikende in državi ni prav nič dal. Država 
od tega prav nič ni imela, da bi lahko pomagala tistemu, ki ne more priti niti do skromne 
stanovanjske enote. V glavnem, stanovanjska politika je daleč od realnosti, kaj šele, da bi 
pomislili na tistega, ki ima družino oziroma nima niti minimalnih stanovanjskih pogojev …« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je nastanitvenih možnosti 
za brezdomce premalo pozimi (npr. v Ljubljani). Stanovanjska problematika je vezana na 
neustrezno zakonodajo, ki bi jo bilo treba uskladiti s trenutnimi razmerami (država bi morala 
poskrbeti oziroma omogočiti, da bi vsak človek lahko imel primerno streho nad glavo). To bi 
bil eden izmed načinov preprečevanja brezdomstva.  

4.5.2 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju brezdomstva « 

1. Kako vaša inštitucija poskrbi za življenje brezdomcev v vašem kraju? Kje spijo brezdomci 
(npr. v zabojnikih)? Ali imate dovolj nastanitvenih možnosti za vse brezdomce v vašem 
kraju? 

V Ljubljani so brezdomcem na voljo zavetišča, dnevni centri (kjer dobijo npr. kavo, 
prigrizke), razdeljevalnica hrane za reveže, oblačila od Rdečega Križa itd. V nekaterih 
zavetiščih za brezdomce imajo tudi dneve odprtih vrat, obiskat jih pridejo tudi šole, fakultete 
oziroma vsi, ki imajo interes. »Mislim, da je to v redu, saj se krepi družbena senzibilnost. Če 
nič drugega, lahko osnovnošolci vidijo, kaj jih čaka, če ne bodo »pridni« ... Vsakemu 
mlademu, tudi v osnovni šoli, lahko pokažeš, da je življenje lahko tudi tako,« je izpostavil 
intervjuvanec iz Ljubljane. Ena intervjuvanka iz Ljubljane je izpostavila, da imajo težave, ker 
se »nekatere lokalne skupnosti premalo odzivajo na omenjeni problem.« Inštitucije, kjer smo 
izvajali intervjuje, se ukvarjajo z več vrstami ranljivih skupin (npr. tujci, ki nimajo 
zagotovljenih nobenih pravic in so sami, in tudi nekateri revnejši sloji, ki prihajajo tja po 
hrano, obleko). Nekatere inštitucije delujejo na raznovrstnih področjih, delajo terensko (v 
smislu zagovorništva, spremstva, podpore), nekaterim inštitucijam pa uspe izvajati programe 
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na osnovi izraženih potreb brezdomcev (npr. časopis za brezdomce, dejavnosti v okviru 
Univerze pod zvezdami, Stara roba, nova raba, gledališka skupina, kreativne delavnice, 
športna sekcija). Nekaterim inštitucijam pomagajo prostovoljci in študenti, predvsem pa 
poteka dobro sodelovanje z drugimi inštitucijami. »Dejstvo je … da je življenje taka tombola 
nepredvidljiva, a veš, danes si na vrhu, jutri si na dnu. Vsakemu se lahko to zgodi. … Veliko 
ljudi se tega zaveda in nam pomaga. … lahko imaš kot tile pred tabo nesrečo in nisi nič kriv, 
avtomobilska nesreča in imaš poškodbo in si negiben in od drugih odvisen,« meni isti 
intervjuvanec iz Ljubljane. Tiste inštitucije, ki izvajajo programe nastanitve, imajo na voljo 
različne vrste prenočišč (hišo ali zabojnike). »Prenočišče je pilotski projekt in zabojniki niso 
primerna rešitev, saj to vsi vemo,« je izpostavil isti intervjuvanec iz Ljubljane. Obstajata dva 
različna programa oziroma podprograma prebivanja. Eni so v zavetišču 24 ur na dan, drugi pa 
pridejo samo prespat v zabojnike in so tam samo od osmih zvečer do osmih zjutraj. Zabojnike 
so omogočili, ker se je pokazala potreba po tem. Za bivanje v zavetišču oseba potrebuje 
odločbo CSD o denarni socialni pomoči, za prenočevanje v zabojnikih pa ne potrebuje 
nobenih dokumentov. Se pa inštitucije glede vzpostavitev zavetišč organizirajo na različne 
načine. Nekatera zavetišča delujejo preko NVO, zavodov ali v okviru CSD. V zimskem času 
brezdomci največ povprašujejo po prenočevanju zaradi mraza, poleti pa manj, kar potrjuje 
izjava intervjuvanke iz Ljubljane: »Poleti je zelo malo povpraševanja po namestitvah.«  

Na center za socialno delo se obrnejo ljudje, ki imajo različne stiske in težave. Predvsem pa 
pridejo z namenom, da si uredijo denarno socialno pomoč. Denarno socialno pomoč oseba 
dobi po Zakonu o socialnem varstvu, zdravstvene storitve (npr. obvezno zavarovanje) pa po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Ker inštitucije poznajo problematiko brezdomstva, pri svojem delu upoštevajo omejitve 
brezdomca, še posebej pri zaposlovanju: »Na zavodu so tako bolj pozorni, da ga na primer ne 
izbrišejo takoj, če se jih ne javi …,« in še posebej za tiste, ki so nesposobni za delo. »… do 
denarnega nadomestila za brezposelnost so upravičeni samo tisti ljudje, ki so bili zaposleni 
več kot eno leto dni neprekinjeno, da niso po svoje krivi izgube službe oziroma podali 
sporazumnega prenehanja delovnega razmerja. Med brezdomci pa v glavnem takih ni. 
Brezdomci so v glavnem tisti, ki niso bili nikoli redno zaposleni ali je minilo že več let od 
zadnje zaposlitve. Le ti pridejo na naša vrata,« pojasnjuje intervjuvanka iz Ljubljane. 
Brezdomec, ki bi se želel zaposliti, dobi na eni zmed inštitucij svojo svetovalko, ki ga 
obravnava. V primeru, da svetovalka ugotovi, da gre za širši problem, osebo naroči k 
specialistu na poglobljeno karierno svetovanje. Brezdomec ima tako na voljo karierno 
svetovanje, ki ga v glavnem pokrivajo psihologi in kjer se odpravljajo ovire. V primeru, da se 
ovire odpravijo, lahko začne brezdomec aktivno iskati zaposlitev. Nato so na voljo 
rehabilitacijske svetovalke, ki se ukvarjajo s tistimi, ki imajo daljše zdravstvene ovire in 
težave. Kot tretja možnost pa obstaja še zdravstveno zaposlitveno svetovanje, ki ga opravljajo 
zunanji svetovalci, zdravniki. Svetovalka presodi ali pošlje osebo na zdravniški pregled. 
Zdravnik potem presodi glede na dokumentacijo in na pogovor, kakšne ovira ima ta oseba pri 
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zaposlovanju, kateri bi bili najboljši ukrepi, seveda z zdravstvenega vidika, in na koncu 
ugotovi, ali je zaposljiv, težje zaposljiv. V večini primerov brezdomec sodi med težje 
zaposljive osebe. Nedvomno pa se število težje zaposljivih oseb razlikuje od kraja do kraja, 
kar potrjuje intervjuvanka iz Ljubljane: »… Območni službi Murska Sobota, to je neko 
okolje, … je več tega. … težje zaposljivih, … in tudi teh oseb z zdravstvenimi ovirami. Ne 
vemo pa, zakaj, smo se spraševali, zakaj je tega več. … mogoče to, da so opravljali delovna 
mesta, ki so jih iztrošila, nižja delovna mesta, delo za tekočim trakom, da je tega dela več, da 
je več te proizvodnje kot je drugje …« 

Ena izmed inštitucij v Ljubljani pa je zadolžena, da pripravlja programe (npr. Karitas da 
hrano), podlage za zakone, spodbuja in ustvarja nove programe, ki pokrivajo problematiko 
brezdomcev, spodbuja lokalne skupnosti, da se soočajo s problematiko brezdomcev, 
zagotavlja sredstva, da se tem ljudem lahko pomaga tudi v okviru različnih programov, ki jih 
je treba financirati. V veljavi je posebna strategija, ki se imenuje nacionalni program 
socialnega varstva, v kateri je predstavljena mreža različnih programov, ki se jo tudi sprotno 
evalvira. Če se pri evalvaciji pokaže, da so potrebe velike pri tovrstnih programih, poskušajo 
pri tem spodbujati lokalne skupnosti. Ponavadi pa pobudo za kakšne programe dajo tudi 
nevladne organizacije (npr. Kralji ulice), posamezniki in brezdomci.  

Primer zgodbe intervjuvanca iz Ljubljane o človeku, ki je zapadel v brezdomstvo: 

»… k nam je hodil človek, bom čisto konkretno povedal, ki je bil dober delavec, krovec. Ravno v 
tisti fazi osamosvojitve je zamenjal službo, je šel k privatniku, ampak takrat so bile težave na 
tržišču, kakor pač je bilo manj dela in je pri privatniku izgubil službo, saj veš, takrat, tudi juga se 
je zapirala in tako naprej, on je imel lastniško stanovanje, službo je izgubil, stanovanje je imel v 
Mostah, nekaj časa je k nam jest hodil, potem je nehal k nam jest hodit, ker je ene … informacije 
dobil, da bo sociala mu stanovanje vzela, če bo k nam jest hodil. Ne vem, od kje je to pobral, pa 
sem mu stokrat rekel, da to ni res, in potem v svoje stanovanje ni hodil, ker je imel odklopljeno 
elektriko in vodo in ga je bilo, pazi, sram pred sosedi in se sploh ni v svojem stanovanju pojavil, 
da je policija stanovanje zapečatila, on se je potikal po mestu, v enem letu je postal stereotip 
klošarja. V plašču, z dvema vrečkama, z brado in tako naprej. V zavetišče so hodili ljudje, ki so 
ga iskali za delat, smo slišal, da k vam kaj pride, ker je bil dober delavec, ampak on se je kar 
izgubil, totalno. Njega je to psihično čisto ubilo. Potem, njegovi svojci so denar pošiljali na naš 
račun, v zavetišče, kuverta, denar je noter. Jaz ga srečam v mestu, pridite kuverta z denarjem, so 
vam poslali starši, ne vem, brat pa to, ne, pošljite nazaj, oni so večji reveži od mene, nimajo kaj 
mi za pošiljat, nazaj, sem moral nazaj pošiljati denar. Človek ponosen, ne, ampak po svoje 
neumen. V enem letu je umrl, zmrznil je zunaj.« 

Zavetišče za brezdomce obstaja tudi v Celju, ki deluje 24 ur na dan, »več kot polovica je 
Celjanov, … tudi iz drugih krajev,« je pojasnila intervjuvanka iz Celja. Poleg zavetišča nudijo 
pomoč še pri reintegraciji, z vsakim naredijo individualni načrt, navajajo brezdomce na 
samostojno življenje in spodbujajo, da nekako dejavno preživljajo prosti čas, pomagajo pri 
pridobitvi dela, tudi preko javnih del, pomagajo pri pisanju vlog za pridobitev stanovanja v 
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najem, službo, za pridobitev državljanstva, nudijo spremstvo v zdravstveni dom, urejajo 
namestitev v domu. Tako kot v Ljubljani tudi v Celju prihajajo v zavetišče prostovoljci (npr. 
izdelujejo novoletne čestitke), dijaki iz osnovnih in srednjih šol. S prostovoljnimi prispevki 
pomagajo donatorji, sodelujejo z mediji in s posameznimi inštitucijami, tako da so v okolju 
prepoznavni, pomagajo jim razna gostinska podjetja, v zavetišče pridejo za praznike 
obiskovalci in prinesejo slaščice. V zavetišču ima vsak svoje zadolžitve, nekdo na primer 
pomije kuhinjo, predvsem pa uvajajo red (npr. zjutraj redno zajtrkujejo). Uvajanje reda ima 
pozitivne učinke na brezdomce, kar potrjuje intervjuvanka iz Celja: »… smo potem ugotovili, 
da so bolj urejeni, manj je konfliktnih situacij, manj je poškodb, … bolj izgledajo urejeni. 
Zavetišče so bolj sprejeli kot nekakšen dom. … izboljšale so se prehrambne navade.« Če se 
zgodi, da v zavetišču ni prostora, brezdomce preusmerijo na druga zavetišča. Nekaterim 
ljudem se spremeni predstava o brezdomcih, kar potrjuje ista intervjuvanka iz Celja: »… bil 
pa je zelo en takšen intelektualec, veliko je tudi bil v Franciji in ga je življenje pač pripeljalo, 
tudi na ulici pri nas je bil veliko, potoval je po Evropi, znal je štiri jezike, zelo rad je imel 
matematiko in moram reči, da so osnovnošolci prišli, jim je vedno kake neznanke povedal, to 
so bili navdušeni in izgleda, da je to reči, tiste tri četrt ure so bili najavljeni, se je vedno v dve 
ali tri ure spremenil in so vedno rekli, če še lahko pridemo, a veste, da smo imeli drugačno 
predstavo o brezdomcih.« 

Tako kot v Ljubljani in v Celju obstaja zavetišče tudi v Mariboru, kamor se lahko zatečejo 
tudi družine. Delujejo še sprejemališče (dnevne informacije, internet), ljudska kuhinja, 
razdelilnica hrane in zdravstvena ambulanta. 

V eni izmed inštitucij v Mariboru osebe brezdomce najprej prijavijo v evidence, kjer dobijo 
svojo svetovalko zaposlitve, ki z njimi izvede poglobljen pogovor in naredi zaposlitveni načrt. 
Brezdomce napotijo na inštitucije in jim dajo daljše obdobje javljanja. Vedno pa se lahko 
osebe zglasijo izven terminov. »Eni pa pridejo takrat, ko rabijo, kar pravzaprav ni nič narobe. 
Največkrat se tudi bojijo ukrepov prenehanja vodenja v evidenci. Seveda v teh primerih mi 
teh oseb, tudi če se ne zglasijo oziroma ne odzovejo na eno od teh vabil, nikakor ne 
prenehamo voditi v evidenci, ker vemo, da je zadaj kar nekaj matematike, tudi z naslovi,« je 
pojasnila intervjuvanka iz Maribora. 

Sodelujejo z različnimi inštitucijami, tudi z javnim medobčinskim stanovanjskim skladom, ki 
je ponudil, da naseljuje po dva uporabnika v eno bivalno enoto, to so začasne bivalne enote. 
»To jim mi pomagamo urejat. Opišemo spise socialnih razmer, kontaktiramo, smo v povezavi 
z javnim medobčinskim stanovanjskim skladom in jim urejamo glede pridobitve začasne 
bivalne enote,« opisuje intervjuvanka iz Kopra. Z letošnjim letom je nastal problem, ker 
stanovanjski sklad naseljuje dva uporabnika, ki se ne poznata, na 15 m², v bivalno enoto s 
souporabo kopalnice in kuhinje, kar je za nekatere nesprejemljivo. Ti ljudje imajo vsak svoje 
težave, vsak svoje specifike, nekateri tudi duševne težave in zato težko sprejemajo, da bi si z 
nekom delili prostor. Programi stanovanjskih skupin naj bi bili boljša integracija za 
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brezdomce, kar potrjuje intervjuvanec iz Maribora: »… če obstanejo v tej stanovanjski 
skupnosti, je to, bi rekel, boljše v tem smislu, se pravi, da je le pride do reintegriranja, samo je 
pa to tudi odvisno, kako je tam organizirano.« 

Za brezdomne osebe v Kopru že vrsto let izvajajo številne dejavnosti, ki jih sofinancira 
Mestna občina Koper (npr. topli obroki, higienski pripomočki, pomoč pri urejanju številnih 
pravnih in upravnih vprašanj za uveljavljanje socialnih pravic), izvajajo program, v katerem 
urejajo stiske brezdomnih in drugih oseb z možnostjo zagotavljanja prenočišča in 
individualne obravnave. »… ja, edini učinkovit program in ukrep … je program Kralji ulice. 
Zaradi tega, ker ima tudi nadaljevanje, vse ostalo, zavetišča in tako naprej, tega še 
nimajo …,« meni intervjuvanka iz Kopra. Pri zaposlovanju brezdomcev so problem 
zdravstvene ovire in da človek nima lastnega prevoznega sredstva in je doma zelo daleč, kjer 
tudi avtobus ne vozi. V Kopru naj bi imeli za prenočevanje brezdomcev samo dva 
kontejnerja. Intervjuvanec iz Kopra je pojasnil: »Program zavetišča ni program kontejner in 
postelja. Čeprav na zunaj izgleda kot kontejner, vendar je v programu poudarek na 
individualni obravnavi.« To pomeni, da uporabniki oziroma brezdomci prespijo v teh 
kontejnerjih, dobijo dnevno prehrano v delilnici toplih obrokov, možnost imajo pridobiti 
obleko, napotijo jih na druge programe, kjer imajo možnost higiene. Nimajo pa v kontejnerjih 
na voljo tuša in stranišča (imajo pa premično stranišče), tako da te zadeve še urejajo.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je za življenje 
brezdomcev v vseh krajih, kjer smo izvajali intervjuje, dokaj dobro preskrbljeno, kar zadeva 
zagotavljanje oblačil, hrane, ni pa dobro poskrbljeno za programe, ki naj bi bili usmerjeni k 
zmanjšanju problematike oziroma števila brezdomcev, kar smo ugotovili že na podlagi 
prejšnjih izjav intervjuvancev (npr. število brezdomcev se ne zmanjšuje). V Ljubljani v 
primerjavi z drugimi kraji obstaja več različnih možnosti pomoči za brezdomce, kar je 
povezano z dejstvom, da se tam nahaja največ brezdomcev v Sloveniji. Glede prenočevanja je 
najslabše poskrbljeno v Kopru, vendar se stvari tudi tam počasi urejujejo. Glede na to, da se 
pojavljajo nove oblike brezdomstva (mladi, družine), bi bilo treba programe temu prilagoditi, 
in sicer tako, da bi bilo več nastanitvenih možnosti tudi za družine. Lokalne skupnosti bi se 
morale bolj odzvati na problem brezdomstva. Inštitucije, kjer smo izvajali intervjuje, se 
ukvarjajo z več vrstami ranljivih skupin (npr. tujci, ki nimajo zagotovljenih nobenih pravic in 
so sami, in tudi nekateri revnejši sloji, ki prihajaj po hrano, obleko). Programe in projekte 
financirajo država, občine, Urad za mladino in prostovoljni prispevki ljudi. Nedvomno pa se 
večina inštitucij trudi, da bi brezdomce poskušala čim bolj vključiti v normalno življenje in 
jim pomagati na različne načine takrat, ko se znajdejo v stiski. Nekaterim inštitucijam 
pomagajo prostovoljci in študenti, predvsem pa poteka dobro sodelovanje z drugimi 
inštitucijami. Ker inštitucije poznajo problematiko brezdomstva, pri svojem delu upoštevajo 
omejitve brezdomca, še posebej pri zaposlovanju (npr. jih ne izbrišejo takoj, če se ne javijo). 
V večini primerov brezdomec sodi med težje zaposljive osebe. Nedvomno pa se število težje 
zaposljivih oseb razlikuje od kraja do kraja (npr. v Murski soboti je več težje zaposljivih v 
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primerjavi z drugimi kraji), vzrok ni znan. Največji problem so zdravstvene ovire pri 
zaposlovanju. Vendar gre v večini primerov za brezdomce, ki niso bili nikoli redno zaposleni 
ali je minilo že več let od zadnje zaposlitve. Brezdomci lahko spijo v zavetiščih in zabojnikih. 
Pozimi (zaradi mraza) so prenočišča ponavadi zasedena, poleti pa ne. Pri pripravi programov 
se poskuša pri tem spodbujati lokalne skupnosti, v večini primerov pa pobude za kakšne 
programe dajo tudi NVO (npr. Kralji ulice), posamezniki in brezdomci. Na tak način 
poskušajo inštitucije med seboj doseči večje sodelovanje oziroma, lahko rečemo, da 
sodelovanje poteka na več ravneh. Programi stanovanjskih skupin naj bi bili boljša integracija 
za brezdomce. 

2. Vi kot inštitucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso ustrezni 
oziroma nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu število 
brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

Iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra smo razbrali, da število 
brezdomcev kljub izboljšavam programov narašča zaradi slabih ekonomskih razmer oziroma 
zaradi krize, zaradi načina življenja, ker se problematike brezdomstva ne rešuje celovito, je 
premalo sodelovanja, ker je dosti programov usmerjenih le v odstranjevanje oziroma 
zmanjševanje škode, ki jo povzroči brezdomstvo, ne pa toliko v preventivo. Kljub temu pa je 
opaziti »izboljšanje, vedno več je programov pomoči, mreža se gradi in je bistveno boljša kot 
pred dvajsetimi leti, vendar to ni sistemska rešitev, ker država neprestano generira nove 
reveže. To je napaka v sistemu. Nekateri programi pa so videti bolj sami sebi namenjeni. Z 
njimi služijo akademski in politični krogi. Izvajalci imajo običajno zaradi takih programov 
samo dodatno delo. Potem pa se evalvirajo tako, da si novo delo ustvarjajo,« je kritično 
pripomnil intervjuvanec iz Ljubljane. Glede izvedenih raziskav o številu brezdomcev v 
Ljubljani pa isti intervjuvanec iz Ljubljane meni: »… tega je že toliko narejenega, mislim, to 
je bila totalna bedarija. Na koncu so ugotovil, da se je stopnja tveganja revščine zmanjšala v 
lanskem letu za eno odstotno točko, lepo te prosim. Pa sem vprašal, zakaj pa potem k meni 
vedno več lačnih ljudi prihaja. … so vam odgovoril … Ja nič, tiho so bili. … Saj ni kaj 
povedat.« 

Brezdomcem bi lahko pomagali z aktivacijo, zato na eni izmed inštitucij v Ljubljani 
pripravljajo razpis na to temo, katerega namen je zmanjšati število brezdomcev in vrnitev v 
proces dela. »In prav sedaj intenzivno delamo na spodbujanju programov za aktivacijo 
različnih rizičnih ciljnih skupin, med njimi tudi brezdomcev,« je povedala intervjuvanka iz 
Ljubljane. Inštitucija, ki razdeljuje sredstva za projekte, pričakuje od upravičencev projektov, 
da pošiljajo poročila o projektu in da tudi evalvirajo projekt. Na podlagi pridobljenih 
podatkov lahko inštitucija ugotovi, kje se povečuje in kje zmanjšuje število brezdomcev. 
Menimo, da bi država morala imeti neko strategijo, kako reševati problematiko brezdomstva. 
Mnenje intervjuvanke iz Celja, glede reševanja problematike brezdomstva, je: »Slovenija še 
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ni, po moje, na to pripravljena oziroma nismo nekako, po moje, še nobenega takega programa 
pripravili, ki bi pomagal tako v celoti, ne, celi družini. … res so druge države zelo odprte in 
podpirajo programe … Medtem ko mi lansko leto, odgovor ministra je bil, da brezdomce pa 
že ne bomo peljali v Brazilijo …« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da število brezdomcev kljub 
izboljšavam programov narašča (zaradi krize, zaradi načina življenja, ker se problematike 
brezdomstva ne rešuje celovito). Kljub temu pa je opaziti izboljšanje (mreža zavetišč je 
boljša, pripravljajo se predlogi programov za bolj dejavno vključevanje brezdomcev v 
družbo). Predvidevamo, da je problem v programih in tudi v izvajanju evalvacij.  

3. Ali mogoče poznate programe, ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oziroma preprečevanje 
brezdomstva v drugih državah? Ali poznate kakšen primer dobre prakse?  

Ker ima vsaka država svojo kulturo, svoj sistem politike, nekateri primeri dobrih praks iz 
drugih držav ne bi bili identično učinkoviti tudi v RS. »… v RS nekako sledimo predvsem 
tem novim oblikam, torej ne več vzpostavljanja zavetišč kot velikih zavetišč, vendar gre za 
vzpostavljanje manjših enot s prilagojenimi programi in pa seveda tudi z intenzivno aktivacijo 
brezdomcev. Tukaj lahko navedem lep primer: Kralji ulice, ki razvijajo nove programe, tako 
glede namestitev kot tudi glede aktivacije,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane. Kljub 
temu pa je nekaterim inštitucijam (npr. Kralji ulice) v RS uspelo prenesti nekaj primerov 
dobrih praks iz tujine in jih tudi ustrezno prilagoditi (npr. danska šola Koefed je vzorec za 
Univerzo pod zvezdami, prodaja cestnega časopisa je prenesena iz tujine, norveški model 
Kirkens Bymisjon je vzorni model za nastanitveno podporo, Posredovalnica rabljenih 
predmetov se zgleduje po projektu Arge für Obdachlose iz Linza). Nedvomno pa se vsi 
zavedamo, da imajo nekatere države (npr. skandinavske države) večletne izkušnje na področju 
brezdomstva, medtem ko se pri nas zadeve šele razvijajo. 

Primere dobrih praks, ki bi jih bilo še treba uvesti, predstavljamo v nadaljevanju. »Recimo pri 
mlajših brezdomcih, ki pristanejo v zavetišču za brezdomce, se večina denarne socialne 
pomoči nakaže v zavetišče za plačilo stroškov bivanja v zatočišču. Brezdomcu, ki bi aktivno 
reševal svojo stisko, na primer začel z izobraževanjem, ga uspešno opravil, uspešno opravil 
izpite, se zaposlil, bi se oprostilo plačilo zavetišča,« predlaga druga intervjuvanka iz 
Ljubljane. Tretji intervjuvanec iz Ljubljane je povedal, da »… na posvetih kolega iz Danske, 
ki je razlagal: v Aalbodnu, to je mesto podobno Ljubljani po velikosti, je rekel, z 200 
brezdomci se ukvarja 200 ljudi, ne. Vprašali so ga, kako je to možno, pa je rekel, da se splača. 
To je bil odgovor, se splača, politika je ugotovila, da se splača. … s človekom delat, da ga 
usposobiš, da ga aktiviraš, da ga vključiš, da nekaj narediš, ne da ga pustiš, da propade.« 
Intervjuvanka iz Celja pa je izpostavila: »… da imaš skupino brezdomcev usposobljeno, da 
lahko pomaga na domu, da lahko ureja vrt, recimo teh programov pa ni in mi smo to v tujini 
videli. Kako to poteka, ko ima ena organizacija prav brezdomce usposobljene, ki so za recimo 
določena področja in jih recimo občina ali pa, ne vem, neka skupnost pokliče, mi bi pa rabili 
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to in to, pošljem recimo nekoga, ki je za to potem plačan. In to je recimo ena res dobra praksa, 
integracija nazaj teh ljudi ali recimo zaposlitev teh ljudi.«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da v večini primerov 
intervjuvanci poznajo programe in ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oziroma preprečevanje 
brezdomstva v drugih državah. Primere dobrih praks bi lahko prenesli iz Velike Britanije v 
zvezi s prostovoljnim delom in izmenjavami, iz Evropske unije glede pomoči pri gradnji 
zatočišč za brezdomce, z Nizozemske glede urejenih zavetišč, socialnega vključevanja 
brezdomcev in aktivacije brezdomcev z možnostjo delnih zaposlitev, z Danske in Švedske 
glede celotne vzpostavitve sistema zmanjšanja brezdomstva in iz Avstrije glede zdravstvene 
ambulante. Pri tem je treba upoštevati kulturne razlike in možnosti vključevanja primerov 
dobrih praks v RS.  

4.5.3 Tematsko področje »Zaposlovanje in izobraževanje« 

Vprašanja s področja zaposlovanja in izobraževanja so bila namenjena bolj inštituciji, ki se 
ukvarja z zaposlovanjem. Kljub temu pa smo nekaj odgovorov pridobili tudi iz drugih 
inštitucij.  

1. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 

»V večini primerov ugotavljamo, da pravzaprav osebe se za izobraževanje ne odločajo, pa ne 
zato da ne bi želele, ampak ti ne veš, kaj boš jedel … Ti najprej moraš preživet in ko imaš za 
preživetje, potem razmišljaš tudi o drugih situacijah ...,« je izpostavila intervjuvanka iz 
Maribora. Problem pri zaposlovanju brezdomcev, ki ga izpostavlja intervjuvanec iz Maribora, 
je, da nimajo zaščite oziroma ustreznega varstva: »… posredno, se pravi, ZRSZ in 
delodajalec, ker imeli smo praktičnih primerov, koliko hočete. Da so delali redno preko ZRSZ 
kot zaposleni po deset dni, pa jim rekel, da jim bo dal, pobere denar tam na ZRSZ, potem pa 
nimajo se komu pritožit. Bili so primeri, da so jih brisali celo iz evidence ZRSZ zato, ker baje 
se niso javili, čeprav sploh niso vedeli, da so prijavljeni, da jih ni prijavil delodajalec. Slabe 
izkušnje in zelo slabo sodelovanje …« 

Brezdomci so skoraj praviloma brezposelni in se ne izobražujejo, so izpostavile intervjuvanke 
iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru. Predvidevamo, da bi kljub temu, da bi 
se aktivno delalo z brezdomci na področju vključitve v zaposlovanje in izobraževanje, nek 
odstotek brezdomcev vedno ostal neaktiven, kar potrjuje tudi druga intervjuvanka iz 
Maribora: »… pri vseh ne bo rezultatov, če bi se bolj aktivno delalo z njimi ...« 

Zanimalo nas je tudi, ali se tudi drugi ljudje odločajo za prosjačenje na ulici, tudi če niso 
brezdomci. Nekateri ljudje na ulici igrajo, pojejo in imajo pred sabo nastavljene klobuke. 
Intervjuvanka iz Maribora ocenjuje »… da vsi niso brezdomci …«. V nekaterih trgovskih 
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centrih v RS (npr. v Evroparku v Mariboru) pa je že mogoče zaslediti dobrodelne ponudbe, 
kjer je mogoče kupiti hrano, na primer za materinski dom.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je povezava med 
brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem slaba, še vedno je prisotna stigma, najprej se 
rešuje problem preživetja, nato sledijo ostali ukrepi, vzporedno reševanje ni možno, prav tako 
brezdomci nimajo zagotovljene pravne zaščite. Brezdomci se lahko na ZRSZ prijavijo kot 
iskalci zaposlitve in v izobraževanje kot vse ostale osebe, je pa res, da morajo biti v zaključni 
fazi brezdomstva (npr. urejeno prebivališče, stabilno zdravstveno stanje). Brezdomec, ki je v 
fazi reševanja brezdomstva, se bo težko zaposlil in se izobraževal, če nima kje spati, poleg 
tega pa je na primer še odvisnik. Vsi, ki prosjačijo na ulicah, niso brezdomci (npr. nekateri 
samo igrajo in pojejo na ulici in zraven zaslužijo še nekaj denarja).  

2. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v RS pri zaposlovanju in izobraževanju? 

»Slabe izkušnje že imajo od prej, potem to lahko dejansko vpliva, ja, na njihov odnos, težko 
se svetuje, to je tu temeljni problem, dosti moramo vlagat v to, da ljudi skoz rabi neko 
podporo, da jih spremljaš na določen, da eno stvar speljejo do konca, zelo veliko tega rabijo v 
bistvu,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane. Druga intervjuvanka iz Ljubljane je 
povedala, da se v prihodnosti napoveduje priprava: »… programov za aktivacijo teh ljudi, ker 
namreč, ko se nekdo pojavi v res hudi stiski, rabi nekaj časa, da se nekako opolnomoči in da 
potem tako resnično začne iskati zaposlitev. Gre za neko vmesno obdobje …« 

Iz izjav intervjuvank iz Celja smo razbrali, da nekateri brezdomci delo popolnoma odklanjajo. 
Tisti, ki odklanjajo delo, so v večini primerov: »… v pokoju invalidskem, … so že izven 
programa dela že kar kakih 20 let. … in nimajo teh delovnih navad,« je povedala 
intervjuvanka iz Celja. Mlajši, ki so manj časa brez dela, so bolj pripravljeni, da si najdejo 
delo in se zaposlijo. Ista intervjuvanka iz Celja je povedala: »… za priložnostna dela jih pa 
pokličejo tudi kaki posamezniki ali pa občani, da jim prelopatajo vrt pa da jim zdaj gredo kaj 
obirat sadje ali gredo kaj pokosit. Delajo tudi preko javnih del …« Treba se je zavedati, da 
imajo ljudje, kot so brezdomci, v večini primerov več težav (npr. prebivanje, zdravstvene 
težave), zato je treba pri zaposlovanju teh ljudi to upoštevati. En dan bo prisoten, drug dan pa 
ne. To pomeni, da je treba zaposlovanje ustrezno prilagoditi. Kot je bilo razbrati iz 
predhodnih izjav intervjuvancev, je najbolj primerno socialno podjetništvo in pa invalidsko 
podjetje. Glede izobraževanja brezdomcev pa druga intervjuvanka iz Celja meni: »Je res, da 
pa ta izobraževanja morajo biti zanimiva za njih, da jih pritegne, ker drugač, saj vete, mu je 
verjetno kar vseeno. Ali bi bilo boljše, da se pride v zavetišče pa se tam predstavi … Verjetno 
boljše kot pa, da oni kam gredo.« Zelo malo brezdomcev je prijavljenih na ZRSZ, saj imajo 
druge težave, ki jih je treba najprej reševati.  

Če se bo brezdomec, ki še vedno živi v zavetišču, prijavil na ZRSZ, predvidevamo, da bo 
imel manj možnosti za zaposlitev glede na trenutno množično brezposelnost. Glede 
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izobraževanja brezdomcev pa je intervjuvanka iz Maribora povedala: »… smo prihajali do 
podobnih zaključkov, da se praviloma brezdomci ne izobražujejo. … zato … ker pravzaprav 
nimajo osnovnih pogojev, ne vem, biti nekje doma tako ali tako ne, se urediti, oditi 
pravočasno od doma. Nekateri morebiti to tudi ne želijo, kar tudi je za razumet.« Brezdomec 
lahko dela tudi kot prostovoljec, vendar ponavadi so prostovoljci druge osebe, ki imajo že nek 
vir zaslužka. Prostovoljci dobijo v večini primerov povrnjeno nadomestilo za prevozne 
stroške in tudi nekaj na uro. »… recimo prostovoljec biti, tako si jaz predstavljam, že moreš 
imeti nekaj denarja, da lahko delaš kot prostovoljec …,« je izpostavil intervjuvanec iz 
Maribora. V okviru inštitucije pa se včasih izvajajo različne delavnice, na primer pleskarska 
in ključavničarska, v katere se lahko vključijo tudi brezdomci. Učijo se prepleskati prostore in 
tako lahko pomagajo tudi na primer v zavetišču in tako pridobivajo znanja in veščine. Kljub 
temu pa so nekatere inštitucije uspešne pri zaposlovanju brezdomcev, kar potrjuje isti 
intervjuvanec iz Maribora: »Lani so imeli sedem uporabnikov, kateri so se vključili v 
skupnost. … pet jih je našlo službo neko za določen čas.« 

Dejstvo je, da gre za ljudi iz zavetišča, da so zdravstveno ogroženi, da ne zmorejo več 
normalno živeti, da jim zunanja urejenost predstavlja problem, da je velik problem 
stigmatizacija brezdomcev, smo razbrali iz izjav intervjuvancev iz Kopra. »… res pa je, da 
sami ne iščejo poti. Ne rečem, da kakšen ni dovolj naredil, odmikajo se, izmikajo se. Ko oni 
dobijo tistih 220 EUR socialne pomoči … ne vem vzrok. … dobesedno jih je treba peljat za 
roke nekam, da si on uredi bivanje, … stalni naslov ne, ker so bili izbrisani. … moraš ga 
dobesedno, trikrat se zmenit, da bo šel na upravno enoto, da bo imel vsaj to pravico do 
denarne pomoči, da bo imel zase in da bo imel osebno izkaznico …,« je povedala 
intervjuvanka iz Kopra. Vsak, ki je voljen delat, tudi brezdomec, lahko dobi delo. 
Intervjuvanec iz Kopra je povedal: »… poznam brezdomce, ki veliko časa delajo, si dobijo 
priložnostna dela. … nimajo šol ali imajo srednjo izobrazbo ali imajo nižjo izobrazbo ali 
imajo tudi visoko izobrazbo …« Za nekatere brezdomce bi lahko bila prodaja uličnega 
časopisa tudi izhod iz trenutne situacije, vendar je izjava intervjuvanke potrdila, da to ni 
vedno tako: »… prodajajo časopis v Kopru … Ja, včasih. Tu se ne prime. Tu je malo 
drugačna struktura ljudi, jaz si predstavljam, mogoče se tudi malo poznajo med sabo in tudi 
sami brezdomci, nekateri so pripravljeni sicer pisat za časopis naši lokalni …, niso pa 
pripravljeni ga delit, ker jih je sram. … ena brezdomka, ki je potem prodajala časopis in je 
rekla, da so ji očitali, … njenim otrokom, sicer ne živijo tule, so že veliki, tvoja mama pa 
prodaja časopis, ne.«  

Primer zgodbe intervjuvanke iz Kopra o brezdomcu in delu:  

»… gospod, ki je tudi v tem našem programu, je bil priden delavec …, žena si je našla drugega 
partnerja in ga pripeljala domov, … ostala je s hčerama, takrat še mlajšimi otroci in on se je 
umaknil, naprej pridno delal, dokler ni šel … v stečaj, in je šel v vse te vasi pomagat kmetom 
okopavati trte, delat fizično delo, rekel je, sedaj pa ne morem več fizično delat, res je, ne morem 
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več delati in nimam kje več spat in nimam kje več jest, dobiva socialno podporo. Kako se lahko ta 
človek vrne v neko normalno življenje?« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da trenutni položaj 
brezdomcev v RS pri zaposlovanju in izobraževanju ni ugoden oziroma je slab. Slabe izkušnje 
oziroma slabi odnosi, ki so jih bili brezdomci deležni že prej, svetovalkam še otežujejo 
svetovanje in pomoč, zato potrebujejo nenehno podporo. Tisti, ki so navajeni delati in imajo 
delovne navade, imajo tudi več možnosti, da dobijo zaposlitev. Če nekdo nima končane na 
primer osnovne šole, še ne pomeni, da je potencial za nadaljnje brezdomstvo, saj je zelo 
odvisno, kaj oseba želi in kako je zmožna spremeniti svoje življenje. Živeti v zavetišču vzbudi 
dvom pri delodajalcu glede ustreznosti zaposlitve takega človeka in gre v takem primeru za 
stigmatizacijo. Najprej morajo brezdomci rešiti primarni problem, ki jih je pripeljal v tovrstno 
situacijo, šele nato sledi ureditev stanovanja, zaposlitev in izobraževanje. Treba se je zavedati, 
da imajo ljudje, kot so brezdomci, v večini primerov več težav (npr. zdravstvene, težave s 
prebivanjem), zato je to treba pri zaposlovanju teh ljudi upoštevati. Kot je bilo iz predhodnih 
izjav intervjuvancev razbrati, je najbolj primerno socialno podjetništvo in invalidsko podjetje. 
Kako se lahko človek vrne iz situacije brezdomstva v neko normalno življenje, bomo 
poskušali predstaviti v ugotovitvah.  

3. Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 

Vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje lahko izboljšamo z večjo ponudbo 
in dejanskimi možnostmi zaposlovanja, z razvijanjem socialnega podjetništva, z motiviranjem 
s subvencijami, s postopnim vključevanjem na trg dela (nekaj ur dnevno ali tedensko), s 
podeljevanjem nagrad, s spodbudami, s spremljanjem, z vključitvijo v izobraževanje, katerega 
posledica je zaposlitev, je bilo razbrati iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in 
Kopra.  

4. Kaj predstavlja delo za brezdomca (npr. napor, ureditev razmer)?  

Delo in zaposlitev z rednim plačilom predstavlja za osebo varnost, stabilnost in možnost, da 
se lahko preživlja. Da delo za brezdomca predstavlja napor, meni večina intervjuvancev iz 
Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra, pri čemer je treba poudariti, da je odvisno, v kateri fazi 
brezdomstva so. Nedvomno pa je prva naloga brezdomca ureditev razmer oziroma 
odpravljanje razlogov za odhod v brezdomstvo. »Delali bi za dve ure, za majhen denar, potem 
pa tisti denar zapravili, potem pa spet … Ne pa to, da bi imeli konstantno delo za osem 
ur …,« meni intervjuvanka iz Ljubljane.  

5. Ali ima svoboda (npr. brez dela, brez plačevanja računov) za brezdomce tako pomemben 
predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim prineslo lahko še več svobode? Kaj menite o tem? 

Posebej izpostavljamo izjavo intervjuvanca iz Ljubljane: »… ljudje lahko rečejo: »Saj se je 
sam odločil za to, da je brezdomec.« To naj bi pomenilo, da se je človek zavestno odločil, da 
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bo brez vsega, da ne bo v službi, bival zunaj lepo na klopci, na snegu spal itd. Če malo 
uporabiš možgane, se ti mora zdeti taka trditev malo čudna, mar ne. Tudi če kdaj kdo zares 
reče: »Jaz ne nič nočem, jaz sem se sam odločil, da bom takole živel,« je treba to zelo, zelo, 
zelo z rezervno vzeti. To enostavno ni res. Namreč jaz v 20 in več letih dela s temi ljudmi še 
nisem spoznal človeka, ki bi se zavestno odločil, da bo brezdomec. Noben normalen človek se 
ne bo odločil za življenje v bedi. Drugo je to, da jih veliko prizna, da so za tako situacijo sami 
krivi. Lepo te prosim, to ne obstaja. … nobeden od nas, pa sva spet pri tistih družbenih 
normativih, torej nobeden noče biti »luzer«, tudi če si klošar, nočeš biti zguba. Rajši rečeš, da 
si se sam tako odločil, zato ker nočeš, da te drugi komandirajo, ker ti nobeden ne teži, ker si 
svoboden pa tako naprej. Potem ti ni treba priznati, tudi samemu sebi, da si v bistvu zguba, 
ker si vse izgubil in moraš tako živet.« 

Na podlagi izjav intervjuvancev smo razbrali, da nekaterim svoboda res pomeni več kot 
zaposlitev, ni pa nujno, saj je med brezdomci, kot med vso populacijo, veliko različnih 
posameznikov. Težko bi bilo posploševati. Svoboda je še posebej pomembna za tiste 
brezdomce, ki so se za to zavestno odločili, ki so sprejeli situacijo, ker jim ustreza, da nimajo 
nobenih skrbi, nobenih težav, nobenega stresa. Svoboda pa je nepomembna za tiste osebe, ki 
so bile v brezdomstvo dobesedno vržene in niso sprejele dane situacije. Nekaterim 
brezdomcem zelo veliko pomeni, da so na primer v zavetišču skupaj z ostalimi brezdomci, ker 
tam niso izločeni in imajo občutek, da jih brezdomci, ki so v isti situaciji, razumejo in se tako 
počutijo bolj svobodne. Če si brezdomec in nimaš stanovanja, ne službe, nobenih finančnih 
sredstev, če nimaš za kruh, bo sprememba z danes na jutri zelo težka, zato ti ljudje 
potrebujejo podporo in napredek z malimi koraki. Problem je tudi v tem, da enkrat, ko se 
brezdomci navadijo takšnega življenja, težko preklopijo v normalno življenje.  

6. Ali je na voljo dovolj delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci? 

Delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci, ni dovolj, so pokazali 
rezultati, ki smo jih pridobili iz mnenj intervjuvancev. Za brezdomce bi bila primerna delovna 
mesta na področjih, kot so: gradbeništvo, urejanje okolja, vrtnarstvo, kmetijstvo, turizem 
(čiščenje plaže, prenašanje ležalnikov, čiščenje vetrobranskih stekel na avtomobilih turistov), 
sezonska dela (pobiranje grozdja, jabolk). Vprašanje pa je, ali bi jih bili pripravljeni sprejeti 
tudi delodajalci, na drugi strani pa tudi, ali bi bili taka dela pripravljeni sprejeti brezdomci, saj 
ti tudi niso pripravljeni sprejeti prav vsakega dela. »Potrebe po delavcih dokazujejo, da 
možnosti so, vendar je problem v zanesljivosti brezdomcev kot tudi v predsodkih na strani 
delodajalcev,« so izpostavile intervjuvanke iz iste inštitucije iz Ljubljane, Celja, Maribora in 
Kopra. Bolj bi se moralo promovirati socialno podjetništvo, ki je bolj prilagojeno ranljivim 
skupinam ljudi, in da imajo ti ljudje možnost, da se jih sprejme kot drugačne z možnostjo 
fleksibilnega delovnega časa. »… tu je en problem, ki se nanaša na celo družbo. … o tem se 
namreč veliko piše, da sodobna družba zahteva drugačno zaposlitveno strukturo. Ne samo 
izobrazbe, ampak profila delavcev. To niso več samo za ceste kopati, zahteva se vse kaj 
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drugega. Pa tudi verjetno bolj fleksibilno, ne samo tisto osem ur, ampak ne vem štiri zdajle … 
Če na Nizozemskem človek izgubi službo, dobi takoj drugo, ker sistem funkcionira. To je 
fleksibilnost,« je kritično podal mnenje intervjuvanec iz Ljubljane. Na podlagi izjav 
intervjuvancev smo ugotovili, da delovnih mest, ki bi bila primerna za brezdomce, ni dovolj.  

7. Kako učinkovito je izobraževanje za brezdomce? 

Nekatere inštitucije, ki se ukvarjajo s problematiko brezdomstva, organizirajo razne delavnice 
tujih jezikov (tečaj španščine, francoščine, angleščine), računalništva, prve pomoči, video 
delavnice, tečaj kreativnega pisanja. »… lahko rečem, da jih zanima in pritegne, seveda se 
določene stvari udeležijo na osnovi njihovih lastnih zanimanj. Pomembno je, da jih pritegne 
in da je dejavnost konstantna,« je povedala intervjuvanka iz Ljubljane. Medtem ko 
intervjuvanke iz iste inštitucije iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra glede vključevanja 
brezdomcev v njihove programe za izobraževanje menijo, da je: »Slabo učinkovito, praktično 
se ne vključujejo v programe …« Je pa zanimanje ljudi, kot so brezdomci, za izobraževanje 
zelo odvisno od pogojev (prostor in material za učenje), ki jih imajo in tudi od motivacije. 
Predvidevamo, da je vključevanje brezdomcev v programe oz. delavnice odvisno od 
zahtevnosti programa in tudi od inštitucije, ki jih izvaja. Brezdomec se bo verjetno počutil 
bolj domače, če bo delavnica potekala v dnevnem centru za brezdomce kot na kakšni državni 
inštituciji, kjer niso prisotne samo ranljive ciljne skupine.  

Na podlagi izjav intervjuvancev smo razbrali, da so najbolj učinkovita izobraževanja, ki so 
bolj motivacijsko pripravljena ne glede na tematiko (npr. računalništvo) in da imajo občutek 
domačnosti (npr. izvajanje delavnice v dnevnem centru, kjer se zadržujejo brezdomci). 

8. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

Primer zgodbe intervjuvanca iz Ljubljane glede zdravstvenega stanja brezdomca:  

»Pred 20 leti sem spoznal človeka, ki je bil v bistvu brezdomec, alkoholik, pa še zdaj živi in je že 
dolgo zaposlen. Ko se je zaposlil, je šel od nas. … ampak on je profil, ki se ga išče. Je modelni 
mizar in vse te firme, kjer se ukvarjajo s kalupi oziroma vlivanjem, ga rabijo. To je izrazito 
deficitaren profil, ki ga ni. On službo vedno dobi, ni problema in je očitno dober. Še vedno je 
alkoholik, ampak ima to nekako pod kontrolo. Torej se je adaptiral. Stvar je v tem, ni problem nič 
piti ali veliko piti, problem je piti z glavo. To zna zelo malo ljudi, posebej pri nas, ki imamo 
razvito pivsko (pijansko) kulturo.«  

Iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Maribora, Celja in Kopra smo ugotovili, da se brezdomci 
najpogosteje srečujejo z naslednjimi ovirami: s predhodnimi negativnimi izkušnjami z 
inštitucij, zdravstvenimi ovirami (alkoholizem, droge), motivacijo, in sicer tako brezdomca 
kot delodajalca, stigmo, ki se kaže v osebni urejenosti, delovnih navadah, znanju, obdržati in 
ohraniti delo, vzdržati na delu nek določen čas v dnevu ali tednu, odločitev za vstop na trg 
dela in v izobraževanje, pomanjkanje delovnih navad, aktualna znanja, vztrajnost, neurejenost 
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in zanemarjenost. Nizka motiviranost delodajalca je mišljena v smislu, da si delodajalec »ne 
more« vzeti časa za brezdomca, mu dajati podpore, spodbude, navodil, ga redno spremljati in 
nadzirati uspešnost njegovega dela. 

9. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski odnosi, 
je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.) 

Zaposlitev je za vsako osebo izredno pomembna. Z zaposlitvijo si lahko človek omogoči 
boljše življenje. Vendar pa zgolj zaposlitev za brezdomca ne pomeni tudi rešitve njegovih 
ostalih problemov, smo razbrali iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in 
Kopra. Pomembno je, da se rešuje vzrok. Se pa zaradi zaposlitve zagotovo viša kakovost 
življenja brezdomca oziroma se izboljša njegovo zdravstveno stanje in samopodoba, 
izboljšajo se družinski odnosi, človek se čuti bolj svobodnega.  

10. Ali menite, da se te osebe bolj pogosto ukvarjajo s sivo ekonomijo?  

Vsi intervjuvanci iz Ljubljane in Maribora so potrdili, da se brezdomci ukvarjajo s sivo 
ekonomijo, to naj bi bila celo pogosta praksa. Intervjuvanke iz iste inštitucije iz Ljubljane, 
Celja, Maribora in Kopra pa menijo, da brezdomci opravljajo kakšna manjša, kratkotrajna 
priložnostna dela (za hrano, pijačo) in opravljajo sezonska dela (trgatev, obrezovanje trt, 
dreves, kmetijska dela). 

11. V kolikšnem času človek izgubi delovno sposobnost oziroma delovne navade (po enem 
letu, dveh letih itd.)? 

Iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra smo razbrali, da je izguba 
delovne sposobnosti odvisna od posameznika, načeloma pa nastopi po šestih mesecih. 
Posledica je skromnejše življenje, obupanost, zmanjšana potreba po rednem delu, zmanjša se 
vztrajnost. »… šest mesecev že izredno dolga doba, da pade ven, čisto ne. In potem, ko se on 
navadi na ta življenjski slog, res stil življenja, kot temu rečemo, postaja na nek način 
posledično tudi bolj skromen, kar ni narobe. To opažamo na splošno, ne samo pri brezdomcih. 
On potem sčasoma ne čuti več potrebe po rednem delu. Nekateri. Zelo težko je dat vse v nek 
krog, nikakor ne. Eni znajo tudi obupat … Rabijo ful suporta, motivacije, nekateri so premalo 
vztrajni ali pa morebiti imajo kakšne slabe izkušnje …,« je povedala intervjuvanka iz 
Maribora. 

12. Ali menite, da so te osebe dovolj motivirane za delo? Ali sploh želijo iskati delo? 

Intervjuvanci iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra menijo, da je motivacija za iskanje dela 
zelo odvisna od posameznika (koliko časa je brezdomec in razlog brezdomstva). Nekateri 
hitro obupajo, nekateri pa ne. V večini primerov brezdomci niso motivirani za delo, ko 
pridejo na CSD, jih večinoma zanima samo denarna socialna pomoč. Intervjuvanka iz Kopra 
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pa meni: »Po mojih izkušnjah so vsi zelo motivirani za zaposlitev, čisto vsi. Tudi tisti 
največji … Problem pri njih je ta, da ne zmorejo redne zaposlitve.« 

Primer zgodbe intervjuvanke iz Ljubljane glede motiviranosti brezdomcev za delo: 

»… je bil pa starejši moški, tam čez 50 let, pa že dolgo časa je bil … zunaj. Všeč so mu bili konji 
na hipodromu in jih je skoz hodil gledat. Tako je naletel na človeka, ki je prav tako hodil gledat 
konje, imel jih je tudi sam doma. Ta človek je brezdomcu ponudil, da lahko pride živet k njemu, 
dal mu je eno skromno namestitev. … nevoščljivi sosedje so človeka prijavili na inšpekcijo za 
delo … Človek, ki je pomagal brezdomcu, je privekal k nam, ker mu je sledila kazen, hkrati je pa 
brezdomec prav tako prijokal, ker je ga bilo strah, da bo naenkrat ostal on na cesti, ne bo imel kje 
za spat. Brezdomec je bil ful zadovoljen, da končno dela eno sanjsko delo … Kazen bi morala 
dobiti oba, saj se je to inšpekcija videla kot delo na črno. Na inšpekcijo sem urgirala in prosila … 
saj v mu ni nič plačal, ter da je … bilo koristno za oba, predvsem za brezdomca. Pa je bilo 
uspešno …« 

13. Kakšen je položaj brezdomcev z vidika zaposlitve (iskanje zaposlitve, položaj na 
delovnem mestu, opravljanje priložnostnega dela)? Katere so najbolj pereče potrebe 
brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, ki niso ustrezno zadovoljene? Na 
kakšen način bi bilo treba v prihodnosti pristopiti k zadovoljevanju teh potreb? 

V nadaljevanju predstavljamo najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in 
izobraževanja in na kakšen način bi bilo treba v prihodnosti pristopiti k zadovoljevanju teh 
potreb, ki smo jih pridobili iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra. 

Najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, ki niso 
ustrezno zadovoljene, so: ne obstaja dovolj strukturiranih oblik pomoči, ki bi upoštevale 
njihove omejitve, morda odpore, slabe izkušnje iz preteklosti (z delodajalci, inštitucijami); 
potrebovali bi več prilagojenih programov, ki bi jih ustrezno obravnavali, tako glede pristopa 
k izobraževanju kot tudi zaposlovanju; organizirano in povezano individualno in skupinsko 
delo z brezdomci z namenom prepoznavanja in odprave ovire in šele nato delo na področju 
aktivnosti pri iskanju dela; delo mora biti načrtno, kontinuirano, nadzorovano, redno 
spremljano in tudi evalvirano.  

V prihodnosti bi bilo treba omogočiti več prostovoljnega dela (na primer mladih 
diplomantov), nove programe, ki bi vključevali učenje socialnih veščin, usposabljanje za delo, 
socialno vključevanje in tudi preventivno delovanje in informiranje, oblike zaposlovanja 
brezdomcev z oblikami socialnega podjetništva, delovanje v smeri destigmatizacije 
brezdomstva in dekriminalizacije. Država bi morala bolj ščititi zaposlovanje oseb, kot so 
brezdomci, meni intervjuvanka iz Celja: »… delodajalec, da se mu da neka priložnost … pri 
zaposlovanju, s tem, da … država zaščiti, da se to uresničuje, … če pa dobi subvencije, bi 
rekel delodajalec, potem pa, da ga drži magari eno leto ali več. A ne, da pač kot se dogaja v 
praksi, da poberejo denar od države, brezdomec ostane brez službe …« 
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Na podlagi izjav intervjuvancev smo razbrali, da položaj brezdomcev z vidika zaposlitve 
(iskanje zaposlitve, položaj na delovnem mestu, opravljanje priložnostnega dela) ni dober. 
Tako z vidika delodajalca kot z vidika brezdomca je položaj večinoma podrejen, brezdomci 
so z vidika pravic prikrajšani.  

14. Ali sodelujete s podobnimi organizacijami v tujini? S katerimi? Ali poznate kakšne 
programe (v zvezi z zaposlovanjem in izobraževanjem), ki jih imajo za brezdomce 
organizacije v tujini? Naštejte jih! Ali veste, kakšne so izkušnje drugih držav pri vključevanju 
brezdomcev na trg dela in v izobraževanje (primeri dobrih praks)?  

Primer dobrih praks drugih držav pri vključevanju brezdomcev na trg dela in v izobraževanje 
je socialno podjetništvo. »… socialno podjetništvo, … organizacije iz tujine, iz katerih smo 
izpeljali naše modele, zlasti Kofoed school in Arge für Obdachlose,« je povedala 
intervjuvanka iz Ljubljane in dodala: »… na Irskem … ni vezana na brezdomstvo, ampak je 
vezana na osebe s težavami v duševnem zdravju, ko imajo možnost zaposlitve človeka za dve 
uri na dan. Je pač en poseben program in za te dve uri na dan, ker več tak človek ne zmore 
zaradi svojih neke vrste drugih okvar, je on zaposlen, družba neki od njega dobi, ne, njegova 
kakovost življenja je čisto drugačna in vse normalno teče in vse manjši problem je za 
državo.« Ostali modeli niso poznani.  

4.5.4 Tematsko področje »Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja 
brezdomcev« 

1. Kako brezdomcem omogočiti čim boljši in lažji vstop v zaposlovanje in v izobraževanje 
(npr. s kakšnimi programi, ukrepi)? 

Katera zaposlitev in izobraževanje je za brezdomca najustreznejša, razbere iz pogovora 
svetovalec (npr. na ZRSZ (rehabilitacijsko svetovanje) ali v drugih inštitucijah, ki se 
ukvarjajo z zaposlovanjem poleg ostalih ljudi tudi z brezdomci). V večini primerov 
intervjuvanci menijo, da so najboljša zaposlitev oziroma delo za brezdomce, ki imajo 
raznovrstne težave (npr. zdravstvene, fizične), javna dela, sezonska dela oziroma delo v 
socialnem ali invalidskem podjetju. Vse je odvisno od tega, kako in koliko je brezdomec 
zdrav, zmožen, voljan delati in ali je v ozadju alkohol, droge, nasilje v družini. Menimo, da bi 
bilo treba razviti več delovnih mest v okviru socialnega in invalidskega podjetja v različnih 
krajih po Sloveniji in omogočiti možnost vsem težje zaposljivim, da izkoristijo svoje 
potenciale. Na primer v Kopru socialna in invalidska podjetja skorajda ne obstajajo, kar 
potrjuje intervjuvanka iz Kopra: »… socialno podjetje pa invalidsko … V Kopru … znotraj 
Tomosa in znotraj Luke je eno …« 

Vprašanje je tudi, kako dobro oziroma kako učinkovito je za brezdomce in za družbo, če se 
jih z določenim delom (npr. prodajanje cestnega časopisa, kjer skoraj večina državljanov ve, 

109 



da gre za brezdomce) ali s programom opredeljuje. Intervjuvanec iz Maribora vidi tak način 
dela kot stigmatizacijo: »… smo vzeli nekoga. Nismo … rekli v tej naši kuhinji bodo pa delali 
brezdomci. … sem malo bolj zadržan v tej smeri, nočem na ta način ne propagirat, ampak 
nočem izpostavljat. Se mi zdi, da ni v redu …« Druga intervjuvanka iz Maribora pa glede 
posebnih programov za brezdomce meni: »Če bi mi imeli programe izključno za brezdomce, 
mogoče bi to bila še večja stigma, ne. … bi pa bilo fajn umestit mogoče več različnih ciljnih 
skupin.«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da bi brezdomcem lahko 
omogočili čim boljši in lažji vstop v zaposlovanje in v izobraževanje s primerno motivacijo, 
ki izključuje stigmatizacijo, s posebej izurjenimi referenti na ZRSZ, s posebnimi skupinami, 
ki bi se morda ukvarjale s posebnim programom samo za brezdomce, s subvencijami 
delodajalcem, največ pa s spodbujanjem.  

2. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? Ali 
menite, da programi v RS omogočajo učinkovito vključevanje brezdomcev na trg dela in v 
izobraževanje?  

»Na področju zaposlovanja posebni programi za brezdomce ne obstajajo,« so pojasnile 
intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru. V primeru, da je oseba 
tako daleč, da odhaja iz brezdomstva, se lahko vključi v javna dela, sezonska dela, v 
usposabljanje na delovnem mestu, v program sociale vključenosti. V primeru, da je oseba že 
globoko zabredla v brezdomstvo in da ima še zdravstvene in druge težave, bo potrebovala 
podporo nekoga drugega. 

Državni programi ne pomagajo v zadostni meri brezdomcem pri zaposlovanju in 
izobraževanju, meni večina intervjuvancev. »Mislim, da programov ni dovolj in niso 
prilagojeni posebnostim brezdomnih,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane. Tudi 
intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru menijo, da: »ne najbolj, 
saj pogosto prihaja do prekinitev, ker take osebe potrebujejo posebno podporo tudi ob 
vključitvi v katerikoli program, ki je pa praviloma nimajo.« Na podlagi izjav intervjuvancev 
lahko sklepamo, da brezdomci potrebujejo podporo oziroma mentorja, ki jim stoji ob strani in 
počasi definira meje in ga nadzira.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da posebnih programov za 
zaposlovanje in izobraževanje ni. Državni programi ne pomagajo v zadostni meri 
brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju (npr. obstoječi programi niso prilagojeni 
brezdomcem). Brezdomci bi potrebovali stalno spremljavo oziroma mentorja, ki jih bo 
usmerjal, drugače se bodo težko rešili situacije, v kateri so.  

3. Za katere programe ocenjujete, da so za brezdomce uspešni (npr. program psihosocialne 
rehabilitacije, prekvalifikacije) in kateri neuspešni? 
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Kateri od obstoječih programov, ukrepov so ustrezni ali neustrezni oziroma uspešni ali 
neuspešni, je odvisno od več dejavnikov, npr. od okolja, vsebine in od osebe, ki je vključena v 
program. »Najbolj primerni in uspešni so programi socialnega podjetništva, ki so še v 
povojih, neuspešna pa vabila na razgovor na ZRSZ, za nekatere, ki s tem le vzdržujejo svoj 
status brezposelnega in s tem pravico do denarne socialne pomoči. Ne naredi se dosti na 
področju stimulacije teh oseb, v smislu, da bi se aktivno vključile v proces iskanja službe,« je 
izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane. Ugotovili smo, da so najbolj uspešni programi 
socialnega podjetništva, neuspešna pa vabila na razgovor v okviru ZRSZ.  

4. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (npr. manj programov, ki naj bi omogočali zaposlovanje ranljivih skupin – 
brezdomcev)? 

Kriza, v kateri se nahajamo na področju zaposlovanja in izobraževanja, je povzročila: »… da 
se izvaja manj programov, da so slabše financirani, omejeni in izključujejo predvsem ljudi, s 
tem mislim predvsem na brezdomce, ki so zaradi svojega statusa že tako ali drugače socialno 
izključeni,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane.  

Ugotovili smo, da je kriza na področju zaposlovanja in izobraževanja povzročila, da se izvaja 
manj programov in da so slabše financirani. Ker je veliko ljudi brez službe, je težje 
zaposljivim še težje obdržati ali najti zaposlitev.  
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5 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

5.1 Vzroki brezdomstva 

Brezdomstvo je ena izmed najhujših oblik socialne revščine. Brezdomstvo v RS narašča 
(zaradi krize, zaradi načina življenja, ker se problematike brezdomstva ne rešuje celovito). 
Brezdomstvo je urejeno na ravni kurative oziroma lajšanja posledic, ne pa tudi na ravni 
preprečevanja brezdomstva. V brezdomstvo ljudi pripeljejo različne situacije (npr. razveza 
zakonske zveze, izguba stanovanja, službe, nezmožnost pridobitve državljanskih pravic) in so 
se zaradi še hujših posledic prisiljeni podati oziroma se vdati v brezdomstvo, ker jim ne 
preostane drugega. Ne verjamemo pa, da si kateri človek zavestno želi in da nima nobenih 
težav, preiti v brezdomsko življenje. Vedno obstaja nek dejavnik, ki človeka potisne v 
brezizhodno situacijo (dokazujejo primeri zgodb intervjuvancev iz poglavja 4.5 Analiza 
intervjujev – II. Kvalitativna obdelava podatkov). V nadaljevanju predstavljamo vzroke za 
brezdomstvo, še posebej pa smo se osredotočili na vzroke, ki so na strani države, inštitucij, 
družbe, vzroke za težave pri zaposlovanju in izobraževanju brezdomcev in vzroke za pojav 
smrtnosti med brezdomci.  

Vzroki brezdomstva so povezani s spletom življenjskih okoliščin in dogodkov, ki se zgodijo 
posamezniku, in zajemajo na primer vzgojo, možnosti, ki ima oseba v svojem otroštvu in 
najstništvu (npr. izobrazba, znanje, veščine), možnost oblikovanja lastne trdnosti, pozitiven 
pogled na reševanje problemov. Glavno razdelitev vzrokov za brezdomstvo (osebni, 
institucionalni, medosebni in strukturni) smo povzeli od Razpotniku in Deklevi (2007, 19), 
znotraj teh pa v nadaljevanju predstavljamo svoje ugotovitve. Osebni vzroki so: razne bolezni, 
psihološke težave, kronični zdravstveni problemi, veliko je dvojnih diagnoz (torej težave v 
duševnem zdravju v kombinaciji še s čim), zasvojenost (npr. alkoholizem, odvisnost od drog), 
stresni način življenja, pehanje za bogastvom, hiter način življenja, nizki dohodki, družinski 
vzorci, zadolženost, izguba premoženja, odklanjanje vsakršne pomoči, napačne odločitve, ki 
so povezane z naivnostjo in nevednostjo (npr. neprebran drobni tisk), osebna odločitev 
oziroma svoboda. Institucionalni vzroki so: bivanje v eni izmed inštitucij, odvzemi roditeljske 
pravice, odvzemi otrok oziroma oddaja otrok v rejništvo (zlasti pri ženskah). Medosebni 
vzroki so: neurejene družinske razmere (npr. alkoholizem, težave z odvisnostjo, rejništvo), 
tragični dogodki v življenju, pri brezdomkah pogosto nasilje nad njimi, razne vrste nasilja, 
nasilje v družini, spolno nasilje (primorane so v prostitucijo), ločitve. Strukturni vzroki so: 
nezaposlenost, stanovanjska problematika (deložacije zlasti pri družinah, izguba stanovanja, 
visoke najemnine), denacionalizacija, nezmožnost pridobitve državljanskih pravic oziroma 
pravic, ki bi omogočale ureditev razmer in po možnosti vrnitev nazaj v lastno državo. 
Bistvena ugotovitev je, da se oseba ni uspela ali se ni mogla na bolj konstruktiven način 
soočiti s težavami v življenju in da je sistem v državi takšen, da ne omogoča posamezniku, da 
reši težave, še preden zapade v globljo krizo. Problem pa predstavlja tudi odnos brezdomcev, 
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ki mislijo, da je država dolžna poskrbeti za njih. Odgovornost za reševanje brezdomstva bo 
moral sprejeti vsak sam (država, brezdomci, socialne službe in družba). 

Vzroki na strani države so: premalo obveščanja o negativnih posledicah brezdomstva (npr. z 
namenom zmanjšanja stigme pri brezdomcih), sistem v državi ne omogoča predhodnega 
preprečevanja brezdomstva (npr. programi, ki bi zmanjševali število brezdomcev in ki bi 
omogočali reintegracijo brezdomnih v družbo, vključno s področjem zaposlovanja in 
izobraževanja), ne vodi se evidenc brezdomcev, ki bi omogočale pregled, koliko se jih zaposli 
in koliko se jih vključi v izobraževanje, preslabo poznavanje problematike brezdomstva, 
neustrezna pravna zaščita brezdomcev (npr. pri zaposlovanju), neučinkovito zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev, premalo spodbujanja lokalnih skupnosti, NVO in drugih inštitucij 
(npr. v okviru zdravstva), da sodelujejo pri pripravi novih oziroma pri izboljšanju programov, 
premajhna uporaba oziroma vključevanje dobrih praks iz drugih držav v reševanje 
problematike brezdomstva, premalo medsebojne usklajenosti ministrstev (npr. Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor), ni 
uradne definicije, kaj je brezdomstvo, ne obstaja merjenje števila brezdomcev, ni enega 
centraliziranega organa, ki bi imel vse podatke na enem mestu (npr. raziskave), izvajajo se 
neustrezni pristopi k reševanju tovrstne problematike (npr. država brezdomcem daje denarno 
socialno pomoč in le redko od posameznika tudi kaj zahteva – njegovo aktivnost za 
reševanje), in pomanjkanje političnega interesa za zmanjšanje problematike.  

Vzroki na strani inštitucij (vladnih in nevladnih) so: premalo sofinanciranja za programe, ki bi 
zmanjševali problematiko brezdomcev, premalo kadrov (preveč je birokracije in premalo 
ukvarjanja z brezdomci), premalo sodelovanja med vladnimi in nevladnimi inštitucijami (npr. 
še posebej pri projektnem sodelovanju in pri pridobivanju informacij od nevladnih k 
vladnim), premalo sodelovanja med inštitucijami in lokalnimi skupnostmi, ki bi morale biti 
ustrezno seznanjene s problematiko brezdomstva, zalaganje denarja vnaprej (npr. pri NVO je 
treba pri evropskih razpisih denar zalagati vnaprej, zato se na nekatere razpise ne prijavljajo).  

Vzrok na strani družbe je v mišljenju (npr. posameznih ljudi), ki podpirajo domnevo, da so se 
brezdomci sami odločili za izhod v brezdomstvo.  

Vzroki za težave pri zaposlovanju in izobraževanju brezdomcev so: stigma brezdomcev 
(osebna urejenost, delovne navade, znanje, obdržati in ohraniti delo), predhodne negativne 
izkušnje z inštitucij, zdravstvene ovire (alkoholizem, droge), motivacija (vzdržati na delu nek 
določen čas v dnevu ali tednu, odločitev za vstop na trg dela in v izobraževanje), in sicer 
brezdomca in tudi delodajalca (npr. pomanjkanje časa za redno spremljanje, nadziranje dela), 
pomanjkanje delovnih navad (zaradi dolgotrajne brezposelnosti), neurejenost in 
zanemarjenost, izguba delovne sposobnosti, ki je odvisna od posameznika do posameznika (v 
večini primerov nastopi po šestih mesecih brezdelja), vključenost brezdomcev v sivo 
ekonomijo, težave s prevozom (npr. nahajajo se v težko dostopnih predelih krajev, kjer ni 
dobre povezave z avtobusom ali vlakom). 
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V nalogi smo poskušali ugotoviti tudi vzrok, zakaj smrtnost med brezdomci ni majhna. 
Rezultati so pokazali, da je vzrok v brezdomcih, ker ne želijo sprejemati nobene pomoči (ker 
so tako bolj svobodni in neodvisni), kar pa naj bi bilo povezano z izvajanjem neustreznih 
programov (npr. niso prilagojeni na različne težave brezdomcev oziroma niso usklajeni z 
vzroki brezdomstva). 

5.2 Posledice brezdomstva 

Posledice brezdomstva občutijo država, družba, še najbolj pa brezdomci in v določenih 
primerih tudi njihove družine. Posledice, ki jih občuti in doživi posameznik, se kažejo v 
izgubi lastnega doma, socialni izključenosti na vseh ravneh, osamljenosti, osebnostnemu 
propadu človeka, zdrsu na družbeno dno, izločitvi iz družbe, pomanjkanju socialne mreže, 
brezposelnosti in s tem posledično v manj dohodkih za preživljanje, povečani možnosti 
zasvojenosti (alkohol, droge itd.), poslabšanju odnosov, ločitvi, oddaljitvi od družine in 
partnerstva in tudi v umiku pred krutim svetom. Pri brezdomcih, ki so na ulicah, se pojavljajo 
še večje težave v smislu, kako preživeti dan, noč in kako skrbeti za osebno higieno. Še 
posebej so izpostavljeni težavam tisti brezdomci, ki ne želijo prejemati nobene pomoči, 
vendar se v tem primeru njihova življenjska doba skrajša. Ekonomsko-finančna kriza za 
brezdomce pomeni še večjo bedo, životarjenje, odvisnost od sočutja ljudi, hitrejši propad, 
večjo potrebo po zunanji pomoči. Na področju zaposlovanja posebni programi za brezdomce 
ne obstajajo, kar ima za posledico težje pridobivanje zaposlitve in dela ter ponovno vrnitev v 
začaran krog brezdomstva.  

Na ravni družine pomeni brezdomstvo razpad družinskega življenja (v večini primerov), 
poslabšanje medsebojnih odnosov, manj sredstev, sramoto za okolico. Po eni strani lahko 
ločitev od družine pomeni tudi sramoto (diskriminacijo) v domači okolici (v manjših krajih), 
po drugi strani pa lahko zagotovi olajšanje za osebo, ki je živela v družini, kjer je 
prevladovalo na primer nasilje, odvisnost.  

Posledice na ravni države so: število brezdomcev v RS narašča (od vstopa RS v EU – 
potrditev smo dobili iz izjav intervjuvancev, ki so vključene v podpoglavje 2.10.2 Programi, 
namenjeni obravnavanju problematike brezdomcev in v podpoglavje 2.9.2 Ocena števila 
brezdomcev), od vstopa RS v EU se je povečalo število tujcev (npr. iz Romunije, s Slovaške, 
ki tudi zapadejo v brezdomstvo), vedno večji stroški države (npr. zaradi reševanja posledic 
brezdomstva), težje reševanje brezdomstva (npr. zaradi določitve financiranja, načina 
izvajanja programov) zaradi neobstoječe uradne evidence, ki bi omogočala napoved števila 
brezdomcev (tako ne moremo meriti na primer, koliko je bilo uspešnih primerov izhoda iz 
brezdomstva), pomanjkanje programov, ki bi omogočali učinkovito preprečevanje 
brezdomstva (problem je, ker programi niso usklajeni z vzroki brezdomstva in ne upoštevajo 
posledic brezdomstva).  
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Na ravni družbe so posledice vidne v poslabšanje medsebojnih odnosov, stigmi in v stroških 
nas, davkoplačevalcev, ki plačujemo za posledice brezdomstva.  

5.3 Prispevek k znanosti 

Magistrska naloga je znanstvenoraziskovalne narave, saj temelji na podatkih, ki smo jih zbrali 
s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, in na vprašalnikih za pripravo na polstrukturiran 
intervju. Z zbranimi podatki smo odgovorili na šest raziskovalnih vprašanj. Pri navedbi 
sklepov in implikacij izhajamo iz spoznanj raziskave, ki smo jo opravili. Prispevek k znanosti 
je namenjen NVO, socialnim ustanovam, ZRSZ, ministrstvom in drugim inštitucijam v RS, ki 
se ukvarjajo s problematiko brezdomstva, vključno s področjem zaposlovanja in 
izobraževanja, da spoznajo vzroke in posledice brezdomstva zaradi lažjega razumevanja 
problematike brezdomcev, tudi pri vključevanju brezdomcev na trg dela in v izobraževanje.  

V raziskavi je pozornost namenjena ugotavljanju vzrokov in posledic brezdomstva, ki 
vključuje tudi področje zaposlovanja in izobraževanja. Poznavanje vzrokov in posledic 
brezdomstva je namreč osnova za reševanje problematike brezdomstva. Posledice 
brezdomstva vplivajo na državo, družbo, posameznika in njegovo družino. Pomembnejše 
ugotovitve so, da je po vstopu v EU na področju brezdomstva prišlo do pozitivnih (npr. več 
možnosti za sofinanciranje programov) in negativnih sprememb (npr. več je revežev). 
Trenutni položaj brezdomcev v RS je na področju zaposlovanja in izobraževanja slab, 
predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih programov (ne omogočajo ponovnega vključevanja v 
družbo). Obstoječi programi za brezdomce so usmerjeni v lajšanje posledic brezdomstva, ne 
pa v njegovo preprečevanje.  

Pri razlagi rezultatov raziskave je treba upoštevati, da je obravnavani vzorec (pet inštitucij in 
štirje kraji) majhen, kar omejuje posploševanje na celotno RS. Kljub temu menimo, da je 
vzorec dovolj reprezentativen, da v primeru večjega zajetja ne bi prihajalo do značilnejših 
odstopanj v ugotovitvah.  

5.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Kljub obširni raziskavi, ki nam je ponudila mnogo odgovorov in možnosti razmišljanja o 
brezdomstvu, vključno s področjem zaposlovanja in izobraževanja, se nam odpirajo nova 
raziskovalna vprašanja, ki bi jih lahko v prihodnosti z različnimi metodami raziskali na 
večjem (naključnem) vzorcu brezdomcev in inštitucij ter s tem pridobili še natančnejše in 
novejše podatke.  

Rezultati raziskave so pokazali, da umrljivost med brezdomci ni majhna. Glede na to, da smo 
nekaj ugotovitev že sami podali, bi bilo v prihodnosti smiselno globlje raziskati povezavo 
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med brezdomci (npr. povečanje števila brezdomcev) in njihovo umrljivostjo. Raziskava bi 
pomembno prispevala k nadgradnji ugotovitev o vzrokih in posledicah brezdomstva.  

Med brezdomci se pojavljajo tudi osipniki. Lahko bi ugotavljali povezavo med brezdomci in 
osipniki. Rezultati raziskave bi pomembno prispevali k nadgradnji ugotovitev glede vzrokov 
in posledic brezdomstva.  

Brezdomci v nekaterih primerih zavračajo pomoč inštitucij (npr. odklanjanje ureditve 
zdravstvenega zavarovanja), kar pomeni še večje tveganje za zdravstvene težave in povečanje 
stroškov države. Možnost za nadaljnje raziskovanje vidimo v raziskavi, s katero bi lahko 
ugotavljali, ali so brezdomci do inštitucij nezaupljivi, ker je izvajanje določenih programov za 
reševanje brezdomcev neučinkovito. Ugotovitev bi pomembno prispevala k nadgradnji 
ugotovitev glede učinkovitosti izvajanja programov v RS na področju brezdomcev. 

Možnost za nadaljnje raziskovanje vidimo na področju tujih brezdomcev v RS. Delavci iz 
tujine (npr. gradbeni delavci) so se nedvomno znašli v težki situaciji, ki je na nek način 
povezana z brezdomstvom (delavci so brez sredstev za preživljanje in brez primernega 
prebivališča). Na podlagi pridobljenih podatkov bi lahko potrdili domnevo, da gre za 
brezdomstvo tujih delavcev.  

Poleg ostalih problemov (npr. stanovanje, zaposlovanje), ki zajemajo brezdomstvo, bi 
izpostavili področje zdravstva. V raziskavi smo ugotovili, da so med brezdomci prisotne 
nalezljive bolezni (npr. aids in hepatitis). Možnost nadaljnjega raziskovanja predstavlja 
ugotavljanje vpliva nalezljivih bolezni med brezdomci na prebivalstvo. Ugotovitev bi bila 
koristna za področje zdravstva.  

V večini primerov brezdomci sodijo med težje zaposljive osebe. Število težje zaposljivih oseb 
se razlikuje od kraja do kraja (npr. v Murski soboti je več težje zaposljivih v primerjavi z 
drugimi kraji), vzrok ni znan. V prihodnosti bi lahko raziskali, ali se več brezdomcev pojavlja 
tam, kjer je več brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Ugotovitev bi bila uporabna za 
področje zaposlovanja, saj bi z določenimi ukrepi oziroma programi lažje prispevali k 
zmanjševanju problematike brezdomstva. 
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6 SKLEP 

Brezdomstvo je ena izmed najhujših oblik socialne revščine, ki predstavlja problem za 
celotno EU. Zato je EU pozvala države članice k odpravi brezdomstva do leta 2015 (Evropski 
parlament 2008, 1). V EU namreč vsako zimo nekaj ljudi umre zaradi podhladitve, saj ni na 
voljo dovolj zasilnih bivališč in prav tako ne služb, ki bi poskrbele za njihove potrebe. 
Dostopnost primernega bivališča je temeljna človekova pravica. Dostop do zavetišča je 
pogosto prvi korak k primerni in trajnostni stanovanjski rešitvi za ljudi, ki živijo v skrajni 
revščini in so izključeni iz družbe. Z vstopom RS v EU beležimo pozitivne učinke (širjenje 
mreže brezdomstva po celotni RS, večja dostopnost programov, več je socialne pomoči, več 
je možnosti sofinanciranja zaradi objav razpisov na nacionalni ravni in ravni EU, razvija se 
strategija za boj proti brezdomstvu) in negativne učinke (družbena stratifikacija se je še bolj 
zaostrila, vedno več je revežev in ozek krog vedno bolj bogatih, vedno manj je srednjega 
sloja).  

Brezdomstvo v RS narašča (npr. zaradi krize, načina življenja, ker se problematike 
brezdomstva ne rešuje celovito). Glede na to, da v RS uradna evidenca o številu brezdomcev 
ne obstaja, na podlagi lastnih ugotovitev zaključujemo, da je v RS približno 2.500 
brezdomcev (odkritih in prikritih), od tega je največ brezdomcev v Ljubljani (550), sledijo 
Maribor (240), Celje (55) in Koper (21). Eden temeljnih ciljev socialne politike je 
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Državna zakonodaja ima pomemben vpliv na 
življenje brezdomcev. Vendar samo zakonodaja različnih socialnih problemov ne more rešiti, 
temveč so za to potrebne inštitucije, ki izvajajo ustrezne programe. Zato je pomembno, da je 
zakonodaja prilagojena ranljivim skupinam, kot so brezdomci, in da se upošteva pri izvajanju 
dejavnosti.  

Obstoječi programi za brezdomce so trenutno usmerjeni v lajšanje posledic brezdomstva, ne 
pa v preprečevanje brezdomstva. V RS se sicer izvaja nekaj programov, ki omogočajo 
ponovno vključitev brezdomcev v družbo (npr. vzpostavljanje bolj trajnih oblik namestitev in 
razvoja celostnih programov nastanitvene podpore (v angleškem jeziku: resettlement) za 
brezdomne ljudi, nogometno prvenstvo za brezdomce), in jih država podpira, vendar veliko 
premalo oziroma o končnih in dolgoročnih učinkih še ne moremo govoriti. Oblikovanje 
programov zahteva celovit pristop obravnave brezdomca (od začetka do konca brezdomskega 
načina življenja). Pri tem je treba izhajati iz vzrokov in posledic brezdomstva ter upoštevati 
vse omejitve, ki jih brezdomci imajo (npr. stanovanjske, zdravstvene, slabša izobrazba, 
nemotiviranost, manj delovnih izkušenj, stigma). Programe je treba oblikovati tako, da ne 
bodo zajemali samo tistih brezdomcev, ki želijo prejemati pomoč, ampak tudi tiste, ki je ne 
želijo prejemati. Prav tako je treba upoštevati, da se pojavljajo nove oblike brezdomstva 
(mladi, družine), zato je treba programe temu prilagoditi. Dejstvo je, da država vsako leto 
nameni več sredstev za sofinanciranje programov na področju brezdomstva, število 
brezdomcev pa kljub temu narašča. Na prvi pogled je videti, da država nima prav velikih 
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stroškov z večino brezdomcev, saj nekateri živijo svobodno, nekateri pa celo odklanjajo 
ponujeno pomoč inštitucij. Vendar se je izkazalo, da ni tako oziroma so stroški za brezdomce, 
ki odklanjajo pomoč, lahko občutno večji (npr. zaradi neurejenega zdravstvenega 
zavarovanja). Nudenje pomoči za hitro reševanje brezdomskega načina življenja (npr. 
zavetišča) je učinkovito v začetni fazi (ko nastopi brezdomstvo), ni pa učinkovito v fazi 
trajanja brezdomstva (reševanje vzrokov), kaj šele v zaključni fazi brezdomstva (izhod iz 
brezdomstva). Zavedati se je treba, da je samo zdrav človek družbi koristen. 

Naše ugotovitve smo primerjali z delom Raziskovalna naloga: Socialna in ekonomska 
vključenost ranljivih skupin v Slovenji – možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih 
kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb (Trbanc idr. 2003). Na podlagi ugotovitev 
zaključujemo, da se je situacija na področju brezdomstva v RS od leta 2003 do leta 2010 
izboljšala v smislu boljšega sodelovanja med inštitucijami, več je zavetišč oziroma zatočišč za 
brezdomce, država namenja več sredstev za področje brezdomstva, prav tako za zaposlovanje 
in izobraževanje brezdomcev in drugih ranljivih skupin. Razlog za več državnih sredstev za 
reševanje problematike brezdomstva ni samo v povečanju števila brezdomcev v zadnjih letih, 
temveč tudi v podpiranju programov, ki zagotavljajo reintegracijo brezdomcev v družbo. 
Država prav tako podpira projekte (v okviru ESS), ki omogočajo zaposlovanje oziroma delo 
in izobraževanje brezdomcev (npr. socialno podjetništvo). Strinjamo se s trditvijo Kozarjeve 
in Jurančič Šribarjeve (2008, 437) ter Dekleve idr. (2010, 41–42), ki menijo, da se trenutno 
nahajamo v začetni fazi (povečevanje občutljivosti za pojav brezdomstva) reševanja 
brezdomstva.  

Brezdomci so v večini primerov zainteresirani za zaposlitev oziroma delo ter izobraževanje. 
Vendar pa je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju slab, 
predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih programov na področju zaposlovanja in 
izobraževanja in pogosto vključenost brezdomcev v sivo ekonomijo. Zato se ne strinjamo z 
ugotovitvijo Trbanc idr. (2003, 67), ki ugotavljajo, da je v RS reševanje akutne problematike 
ranljivih skupin sorazmerno dobro rešeno. Predvsem mislimo na vidik zaposlitve in 
pridobitve dela ranljivih skupin (brezdomcev). Svoja razmišljanja utemeljujemo z mislijo 
Dekleve in Razpotnikove (2006, 286), ki pravita, da je prepoznavanje nekega novega pojava 
proces, ki lahko traja več let ali celo desetletja. Vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in 
izobraževanje lahko izboljšamo tako, da se ponudijo zaposlovalne in izobraževalne oblike, ki 
so bližje ciljnim skupinam kot so brezdomci (npr. z razvijanjem socialnega podjetništva, z 
motiviranjem – subvencije, s podeljevanjem nagrad, s spodbudami, s spremljanjem, s 
postopnim vključevanjem na trg dela – nekaj ur dnevno ali tedensko).  

Pogoj za uspešno reševanje problematike brezdomstva je sodelovanje vseh ključnih akterjev – 
države, lokalne skupnosti, državljanov in tudi brezdomcev – v vzpostavitvi ustrezne ekipe na 
državni ravni (npr. skrb za sofinanciranje programov, ki bodo usmerjeni v preventivo, 
natančen izračun stroškov države) in v pripravljanju programov, ki bodo usmerjeni v 
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zmanjševanje števila brezdomcev. Predvsem pa je treba zagotoviti več vlaganja v politiko 
zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva, stanovanjsko politiko in politiko socialnega varstva. 
Pozornost je treba usmeriti tako na slovenske kot tuje brezdomce. Razvoj preprečevanja 
brezdomstva v naslednjih letih ni ugoden, predvsem zaradi finančne in ekonomske krize, 
premalo usposobljenih kadrov za reševanje problematike brezdomstva in premajhnega 
političnega interesa za reševanje te problematike. Kljub temu, da brezdomstvo do leta 2015, 
kot je prvotno načrtovala EU, v RS ne bo odpravljeno, pričakujemo, da bomo v RS v 
naslednjih desetih letih dosegli zmanjšanje števila brezdomcev.  
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Sem Klavdija Höfler, študentka Fakultete za management Koper. V okviru magistrskega dela 
z naslovom Vzroki in posledice brezdomstva pripravljam raziskavo na to temo.  

V vaši inštituciji bi rada izvedla polstrukturiran intervju na temo brezdomstva. V ta namen 
vam vnaprej pošiljam nekaj vprašanj, ki so razdeljena na dva dela; prvi del vključuje 
standardizirana zaprta vprašanja, kjer vprašani izbere enega ali več odgovorov, drugi del pa 
vključuje nestandarnizirana odprta vprašanja.  

Z vprašanji, ki so pred vami, bi pridobila dragocene podatke za svojo raziskavo, zato vas 
vljudno prosim, da si vzamete nekaj časa in vprašanja pregledate ter na njih odgovorite pri 
polstrukturiranem intervjuju.  

Za vaš čas se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Klavdija Höfler 
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VPRAŠANJA ZA PRIPRAVO NA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Ime in priimek (Napišite.) 

 

1. Spol (Obkrožite.) 

 Ženski   Moški  

2. Starost (Obkrožite.) 

 Do 20 let  Od 21 do 30 let   Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let   51 in več let  

3. Položaj v inštituciji? (Obkrožite.) 

 Uradnik/strokovni delavec (delam na področju brezdomcev) 

 Uradnik/strokovni delavec (ne delam na področju brezdomcev) 

 Direktor/ica 

 Drugo _____________________________________ (Napišite.) 

4. Naziv vaše inštitucije? (Napišite polni naziv.) 

 

5. Vrsta inštitucije? (Obkrožite.) 

 Vladna  Nevladna 

 Drugo ______________________________________ (Napišite.) 

6. Število zaposlenih v vaši inštituciji? (Obkrožite.) 

 Do 20  Od 21 do 50  Od 51 do 80 

 Od 81 do 120  121 in več 

7. Kraj inštitucije (Obkrožite.) 

 Ljubljana  Celje 

 Maribor   Koper 
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8. Koliko časa se že ukvarjate s problematiko brezdomstva v okviru vaše inštitucije? 
(Obkrožite.) 

 Do 1 leta  Od 1 leta do 2 let  Od 2 do 3 let 

 Od 3 do 4 let  4 leta in več 

9. Ali se v vaši inštituciji ukvarjate tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

10. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in 
koliko se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

DA  NE 

11. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in 
sicer tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno 
je, če je človek aktiven? (Obkrožite.) 

DA  NE 

12. Ali menite, da v Sloveniji obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k 
zmanjšanju problematike brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

13. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo? (Obkrožite.) 

DA  NE 

14. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 
(Obkrožite.) 

DA  NE 

15. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (na primer 
znotraj neke inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva? (Obkrožite.) 

DA  NE 

16. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev 
brezdomca za prvo leto, ali menite, da bi ga zaposlili? (Obkrožite.) 

DA  NE 

17. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva? (Obkrožite.) 

 Država  Brezdomci  Socialne službe 

 Drugo _______________________________________________ (Napišite.) 

 



Priloga 2 

DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 

Vzroki in posledice 

1. Kako je v Sloveniji urejeno brezdomstvo? 

2. Koliko brezdomcev je po vašem mnenju trenutno v Sloveniji in koliko v vašem 
mestu? 

3. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 

4. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo kaj spremenilo? 

5. Kakšne so posledice brezdomstva? 

6. Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec (na ravni družine, partnerstva 
in družbe)?  

7. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo? (Npr. znižana 
denarna podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj programov, 
ki naj bi preprečevali brezdomstvo.) 

8. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v Sloveniji veliko? Kakšna je razlika 
med slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi 
o odpuščenih delavcih (npr. gradbeni delavci)? 

9. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi 
zdravstvenimi problemi, moški, ženske, tujci, starejši itd.)? 

10. Kje oziroma kako brezdomci dobijo denar za preživetje? 

11. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 

12. Kakšen učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj 
menite, kolikšni so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v 
Sloveniji (če upoštevamo, da je v Sloveniji 1.500 brezdomcev)? 

13. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to 
imelo za državo in same ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

14. Katera inštitucija v Slovenji po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z 
brezdomci?  

15. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita na področju reševanja brezdomstva ali bi 
bile potrebne spremembe?  

16. Katere inštitucije (državne in nevladne) so najuspešnejše pri reševanju problematike 
brezdomstva? Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju najuspešnejša pri 
reševanju problematike brezdomstva? 

17. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (npr. v mestu ali 
na podeželju)? Zakaj? 

18. Ali vodite kakršnekoli evidence (število brezdomcev, vzroke itd.) v zvezi z 
brezdomci? Če da, katere? 

19. Ali število brezdomcev v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja konstantno? 
Zakaj? 

20. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce v Sloveniji dobro ali premalo razvita? 
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21. Večina organizacij se ukvarja z vidnim brezdomstvom; ali obstajajo organizacije, ki se 
ukvarjajo z nevidnim brezdomstvom? Če da, katere? 

22. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami v Sloveniji in s katerimi? 

23. Ali sodelujete s podobnimi organizacijami v tujini? S katerimi? Naštejte jih. 

24. Ali ste usposobljeni oziroma dodatno izobraženi za delo z brezdomci oziroma težje 
zaposljivimi osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? Kako vam pri 
pripravi programov takšno znanje koristi? 

25. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih? 

Programi in ukrepi na področju brezdomstva  

26. Koliko in katere programe trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za reševanje 
problematike brezdomstva? 

27. Koliko programov ste izvajali v preteklih letih in ali so zaključki teh programov prinesli 
zadovoljive rezultate oziroma kakšna je njihova učinkovitost? 

28. Ali mogoče poznate programe ali ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oziroma 
preprečevanje brezdomstva v drugih državah? (Če je odgovor da, jih nekaj naštejte.) 

29. Kje je največji problem, da se ne zmanjša ali odpravi brezdomstvo?  

30. Vi kot inštitucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso 
ustrezni oziroma nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu 
število brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

31. Na podlagi kakšnih podatkov se odločite, da boste pripravili program, ki omogoča 
zmanjšanje brezdomstva (na primer na podlagi ukrepov EU, raziskav organizacij)? 

Zaposlovanje in izobraževanje 

32. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 

33. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju? 

34. Ali je na voljo dovolj delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci? 

35. Kako učinkovito je izobraževanje za brezdomce? 

36. Kakšni so učinki že zaposlenih brezdomcev na področju trga dela? Ali obstajajo primeri 
oziroma povratne informacije iz okolja? 

37. Kakšne so izkušnje inštitucij oziroma delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev?  

38. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

39. Ali razpolagate s podatki, koliko brezdomcev se je glede na posamezna leta rešilo 
brezdomstva na podlagi zaposlitve? Če da, napišite koliko. 

40. Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 

41. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša se njena samopodoba.) 
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42. S kakšnimi ovirami se srečuje država pri zaposlovanju in izobraževanju brezdomcev in s 
kakšnimi brezdomec pri zaposlovanju in izobraževanju?  

43. Ali ima svoboda (brez dela, brez plačevanja računov itd.) za brezdomce tako pomemben 
predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim lahko prineslo še več svobode? Kaj menite o 
tem?  

44. Ali menite, da brezdomci pogosto opravljajo delo na črno? Če da, zakaj? 

45. Če je oseba ali alkoholik, ali uživalec prepovedanih drog, ali ima oseba motnje v 
duševnem zdravju, katero delo oziroma zaposlitev bi bila zanjo najbolj primerna?  

46. Katere so najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, 
ki niso ustrezno zadovoljene? 

47. Ali menite, da je trenutna kriza povzročila povečanje števila brezdomcev (npr. zaradi 
izgube zaposlitve)? 

Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev 

48. Ali izvajate programe, ki so namenjeni bolj učinkovitemu zaposlovanju in izobraževanju 
brezdomcev? Če da, katere? 

49. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? Ali 
menite, da programi v Sloveniji omogočajo učinkovito vključevanje brezdomcev na trg 
dela in v izobraževanje?  

50. Ali poznate izkušnje (primere dobrih praks, programe, ukrepe) drugih držav pri 
vključevanju brezdomcev v zaposlovanje in v izobraževanje?  

51. Kako brezdomcem omogočiti čim boljši in lažji vstop v zaposlitev in v izobraževanje (na 
primer s kakšnimi novimi programi, ukrepi)? 

52. Ali je program izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2010/2011 namenjen 
tudi brezdomcem oziroma kako se lahko brezdomci vanj vključijo? Ali beležite število 
vključenih brezdomcev iz prejšnjih let? 

53. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo, na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (npr. manj programov, ki naj bi omogočali zaposlovanje ranljivih skupin- 
brezdomcev)? 
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VPRAŠANJA ZA PRIPRAVO NA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Ime in priimek (Napišite.) 

 

1. Spol (Obkrožite.) 

 Ženski   Moški  

2. Starost (Obkrožite.) 

 Do 20 let  Od 21 do 30 let   Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let   51 in več let  

3. Položaj v inštituciji? (Obkrožite.) 

 Uradnik/strokovni delavec (delam na področju brezdomcev) 

 Uradnik/strokovni delavec (ne delam na področju brezdomcev) 

 Direktor/ica 

 Drugo _____________________________________ (Napišite.) 

4. Naziv vaše inštitucije? (Napišite polni naziv.) 

 

5. Vrsta inštitucije? (Obkrožite.) 

 Vladna  Nevladna 

 Drugo ______________________________________ (Napišite.) 

6. Število zaposlenih v vaši inštituciji? (Obkrožite.) 

 Do 20  Od 21 do 50  Od 51 do 80 

 Od 81 do 120  121 in več 

7. Kraj inštitucije (Obkrožite.) 

 Ljubljana  Celje 

 Maribor   Koper 
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8. Koliko časa se že ukvarjate s problematiko brezdomstva v okviru vaše inštitucije? 
(Obkrožite.) 

 Do 1 leta  Od 1 leta do 2 let  Od 2 do 3 let 

 Od 3 do 4 let  4 leta in več 

9. Ali se v vaši inštituciji ukvarjate tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

10. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in 
koliko se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

DA  NE 

11. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in 
sicer tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno 
je, če je človek aktiven? (Obkrožite.) 

DA  NE 

12. Ali menite, da v Sloveniji obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k 
zmanjšanju problematike brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

13. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo? (Obkrožite.) 
DA  NE 

14. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 
(Obkrožite.) 

DA  NE 

15. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (na primer 
znotraj neke inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva? (Obkrožite.) 

DA  NE 

16. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev 
brezdomca za prvo leto, ali menite, da bi ga zaposlili? (Obkrožite.) 

DA  NE 

17. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva? (Obkrožite.) 

 Država  Brezdomci  Socialne službe 

 Drugo _______________________________________________ (Napišite.) 
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DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 

Vzroki in posledice 

1. Koliko brezdomcev je po vašem mnenju trenutno v Sloveniji in koliko v vašem mestu? 

2. Kako je v Sloveniji urejeno brezdomstvo? 

3. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 

4. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo kaj spremenilo? 

5. Kakšne so posledice brezdomstva? 

6. Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec (na ravni družine, partnerstva in 
družbe)?  

7. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo? (Npr. znižana denarna 
podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj programov, ki naj bi 
preprečevali brezdomstvo.) 

8. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v Sloveniji veliko? Kakšna je razlika med 
slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi o 
odpuščenih delavcih (npr. gradbeni delavci)? 

9. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi 
zdravstvenimi problemi, moški, ženske, tujci, starejši itd.)? 

10. Kakšen je položaj vaše inštitucije v zvezi z brezdomstvom? 

11. Ali mogoče poznate kakšen primer, ko si je brezdomec uspešno uredil svoje življenje 
(stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje)? 

12. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 

13. Kakšne učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj menite, 
kolikšni so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v Sloveniji (če 
upoštevamo, da je v Sloveniji 1.500 brezdomcev)? 

14. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to imelo 
za državo in same ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

15. Kje je največji problem, da se ne zmanjša oziroma odpravi brezdomstvo v Sloveniji?  

16. S kakšnimi težavami se srečujete v primeru brezdomstva?  

17. Ali vam osebe same zaupajo, da so brezdomci, ali jih vprašate, ali sami opazite? 

18. Katera inštitucija v Sloveniji po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci? 

19. Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju najuspešnejša pri reševanju 
problematike brezdomstva? 

20. V kakšnem primeru brezdomec dobi nadomestilo za brezposelnost?  

21. Kakšna je razlika med nadomestilom za brezposelnost in denarno socialno pomočjo? Kaj 
dobi brezdomec najprej?  

22. Katere denarne in nedenarne pomoči brezdomcu pripadajo? Kje oziroma kako dobi denar 
za preživetje? 
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23. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (na primer na 
podeželju ali v mestih)? Zakaj? 

24. Ali vodite kakršnekoli evidence (število brezdomcev, vrste težav itd.) v zvezi z 
brezdomci? Če da, katere? 

25. Ali število brezdomcev v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja konstantno? Zakaj? 

26. Na katero inštitucijo največkrat pošiljate brezdomce? 

27. Ali ste usposobljeni oziroma dodatno izobraženi za delo z brezdomci oziroma težje 
zaposljivimi osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? 

28. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce v Sloveniji dobro ali premalo razvita? 

29. Katera inštitucija po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  

30. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita na področju reševanja brezdomstva, ali bi bile 
potrebne spremembe? Katere inštitucije (državne in nevladne) v Sloveniji so 
najuspešnejše pri reševanju problematike brezdomstva? 

31. Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju najuspešnejša pri reševanju 
problematike brezdomstva? 

32. Ali ocenjujete, da je povezovanje med vladnimi in nevladnimi inštitucijami dobro 
urejeno?  

33. Kako poteka postopek v vaši inštituciji, če pride do vas oseba, ki pravi, da je pravkar 
izgubila dom in nima sredstev za preživetje oziroma je postala brezdomec? Kakšno 
pomoč ji ponudite (denarno in socialno) in kam jo napotite? Ker je primerov brezdomstva 
veliko, prosimo za opis enega primera.  

34. Ali imate z brezdomci dobre ali slabe izkušnje? Na kratko obrazložite. 

35. Ali vam brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo, oziroma ali vedo, kaj bi jim pomagalo 
pri reševanju njihovih težav? 

36. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami in katerimi? 

37. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih? 

Programi in ukrepi na področju brezdomstva  

38. Koliko programov in katere trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za reševanje 
problematike brezdomstva?  

39. Vi kot inštitucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso 
ustrezni oziroma nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu 
število brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

40. Ali mogoče poznate programe ali ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oziroma 
preprečevanje brezdomstva v drugih državah? Ali poznate kakšen primer dobre prakse?  

41. Ali izvajate še kakšne druge aktivnosti za pomoč tem skupinam, ki niso del teh ukrepov in 
programov? Prosimo, če jih naštejete in opišete! 

42. Na podlagi kakšnih podatkov se odločite, da boste pripravili program, ki omogoča 
zmanjšanje brezdomstva (na primer na podlagi ukrepov EU, raziskav organizacij)? 
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Zaposlovanje in izobraževanje 

43. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 

44. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju? 

45. Kako brezdomcem omogočiti čim boljši in lažji vstop na trg dela in v izobraževanje (s 
kakšnimi programi, ukrepi itd.)? Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v 
zaposlovanje in izobraževanje? 

46. Ali bi lahko ocenili, koliko brezdomcev se je glede na posamezna leta rešilo brezdomstva 
na podlagi zaposlitve? Koliko brezdomcev dejansko dobi delo? 

47. Ali veste, kakšne so izkušnje (primere dobrih praks) drugih držav pri vključevanju 
brezdomcev v zaposlovanje in v izobraževanje?  

48. Za kakšne vrste kadrov gre večinoma pri brezdomcih?  

49. Ko pride oseba k vam, ali lahko na kakršen koli način prepoznate osebo kot brezdomca? 

50. Ali so brezdomci zainteresirani, da dobijo delo in da se izobražujejo? 

51. Kaj predstavlja delo za brezdomca (na primer napor, ureditev razmer)?  

52. Ali ima svoboda (brez dela, brez plačevanja računov itd.) za brezdomce tako pomemben 
predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim prineslo lahko še več svobode? Kaj menite o 
tem? 

53. Ali je na voljo dovolj delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci? 

54. Kako učinkovito je izobraževanje za brezdomce? 

55. Kakšne so izkušnje inštitucij oziroma delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev?  

56. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

57. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.) 

58. Kakšne so ovire pri zaposlovanju brezdomcev?  

59. Kakšne so ovire pri izobraževanju brezdomcev? 

60. Kakšne oblike dela oziroma zaposlitev lahko brezdomcem ponudite? Dejstvo je namreč, 
da brezposelne osebe težko dobijo delo, kaj šele težje zaposljive brezposelne osebe. 
Kakšne so dejanske možnosti za zaposlitev teh oseb? 

61. V kolikšnem času človek izgubi delovno sposobnost oziroma delovne navade (po enem 
letu, dveh letih itd.)?  

62. Ali menite, da so te osebe dovolj motivirane za delo? Ali sploh želijo iskati delo? 

63. V kakšnem primeru se brezdomec prijavi kot iskalec zaposlitve? 

64. Ali menite, da te osebe bolj pogosto opravljajo delo na črno? 

65. V katero kategorijo brezposelnih uvrščate brezdomce (na primer: dolgotrajno brezposelni, 
težje zaposljivi)? 

66. Ali na pogovoru z osebo vidite, da je brezdomna, da ima težave z alkoholom, drogami, ali 
vidite šele, ko vam sama pove?  
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67. V intervjujih oziroma raziskavah je bilo zaslediti, da svetovalke ZRSZ istega brezdomca 
napotijo večkrat k istemu delodajalcu, za katerega vsi vedo, da zaposlenih ne prijavi. Kaj 
menite o tem?  

68. Če je oseba ali alkoholik, ali uživalec prepovedanih drog, ali ima oseba motnje v 
duševnem zdravju, katero delo oziroma zaposlitev bi bila zanjo najbolj primerna?  

69. Kakšen je položaj brezdomcev z vidika zaposlitve (iskanje zaposlitve, položaj na 
delovnem mestu, opravljanje priložnostnega dela)? 

70. Katere so najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, 
ki niso ustrezno zadovoljene? Na kakšen način bi bilo treba v prihodnosti pristopiti k 
zadovoljevanju teh potreb? 

71. Ali sodelujete s podobnimi organizacijami v tujini? S katerimi? Ali poznate kakšne 
programe (v zvezi z zaposlovanjem in izobraževanjem), ki jih imajo organizacije v tujini 
za brezdomce? Naštejte jih! 

Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev 

72. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? Ali 
menite, da programi v Sloveniji omogočajo učinkovito vključevanje brezdomcev v 
zaposlovanje in v izobraževanje? Kateri od obstoječih programov, ukrepov so ustrezni ali 
neustrezni? 

73. Za katere programe ocenjujete, da so uspešni za težje zaposljive osebe oziroma brezdomce 
(na primer program psihosocialne rehabilitacije, prekvalifikacije)? 

74. Ali je program izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2010/2011 namenjen 
tudi brezdomcem oziroma kako se lahko brezdomci vanj vključijo? Ali obstajajo primeri 
uspešne vključitve na podlagi preteklih programov? 

75. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (npr. manj programov, ki naj bi omogočali zaposlovanje ranljivih skupin 
– brezdomcev)? 
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VPRAŠANJA ZA PRIPRAVO NA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Ime in priimek (Napišite.) 

 

1. Spol (Obkrožite.) 

 Ženski   Moški  

2. Starost (Obkrožite.) 

 Do 20 let  Od 21 do 30 let   Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let   51 in več let  

3. Položaj v inštituciji? (Obkrožite.) 

 Uradnik/strokovni delavec (delam na področju brezdomcev) 

 Uradnik/strokovni delavec (ne delam na področju brezdomcev) 

 Direktor/ica 

 Drugo _____________________________________ (Napišite.) 

4. Naziv vaše inštitucije? (Napišite polni naziv.) 

 

5. Vrsta inštitucije? (Obkrožite.) 

 Vladna  Nevladna 

 Drugo ______________________________________ (Napišite.) 

6. Število zaposlenih v vaši inštituciji? (Obkrožite.) 

 Do 20  Od 21 do 50  Od 51 do 80 

 Od 81 do 120  121 in več 

7. Kraj inštitucije (Obkrožite.) 

 Ljubljana  Celje 

 Maribor   Koper 
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8. Koliko časa se že ukvarjate s problematiko brezdomstva v okviru vaše inštitucije? 
(Obkrožite.) 

 Do 1 leta  Od 1 leta do 2 let  Od 2 do 3 let 

 Od 3 do 4 let  4 leta in več 

9. Ali se v vaši inštituciji ukvarjate tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

10. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in 
koliko se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

DA  NE 

11. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in 
sicer tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno 
je, če je človek aktiven? (Obkrožite.) 

DA  NE 

12. Ali menite, da v Sloveniji obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k 
zmanjšanju problematike brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

13. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo? (Obkrožite.) 
DA  NE 

14. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 
(Obkrožite.) 

DA  NE 

15. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (na primer 
znotraj neke inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva? (Obkrožite.) 

DA  NE 

16. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev 
brezdomca za prvo leto, ali menite, da bi ga zaposlili? (Obkrožite.) 

DA  NE 

17. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva? (Obkrožite.) 

 Država  Brezdomci  Socialne službe 

 Drugo _______________________________________________ (Napišite.) 
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DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 

Vzroki in posledice 

1. Kako je v Sloveniji urejeno brezdomstvo? 

2. Koliko brezdomcev je po vašem mnenju trenutno v Sloveniji in koliko v vašem mestu? 

3. Kako vaša inštitucija poskrbi za življenje brezdomcev v vašem kraju? Kje spijo brezdomci 
(npr. v zabojnikih)? Ali imate dovolj nastanitvenih možnosti za vse brezdomce v vašem 
kraju? 

4. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 

5. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo kaj spremenilo? 

6. Kakšne so posledice brezdomstva? 

7. Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec (na ravni družine, partnerstva in 
družbe)?  

8. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo? (Npr. znižana denarna 
podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj programov, ki naj bi 
preprečevali brezdomstvo.) 

9. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v Sloveniji veliko? Kakšna je razlika med 
slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi o 
odpuščenih delavcih (npr. gradbeni delavci)? 

10. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi 
zdravstvenimi problemi, moški, ženske, tujci, starejši itd.)? 

11. Kakšen je položaj vaše inštitucije v zvezi z brezdomstvom? 

12. Ali mogoče poznate kakšen primer ali primere, ko si je brezdomec uspešno uredil svoje 
življenje (stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje)? Ali je kateri od njih postal 
zelo uspešen pri svojem delu?  

13. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 

14. Kakšen učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj menite, 
kolikšni so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v Sloveniji (če 
upoštevamo, da je v Sloveniji 1.500 brezdomcev)? 

15. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to imelo 
za državo in same ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

16. Kje je največji problem, da se ne zmanjša oziroma odpravi brezdomstvo v Sloveniji?  

17. S kakšnimi težavami se srečujete v primeru brezdomstva? 

18. Ali vam osebe same zaupajo, da so brezdomci, ali jih vprašate, ali sami opazite? 

19. Katera inštitucija v Sloveniji po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  

20. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (na primer na 
podeželju ali v mestih)? 

21. Ali vodite kakršnekoli evidence (število brezdomcev, vrste težav itd.) v zvezi z 
brezdomci? Če da, katere? 
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22. Ali število brezdomcev v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja konstantno? Zakaj? 

23. Na katero inštitucijo največkrat pošiljate brezdomce? 

24. Ali ste usposobljeni oziroma dodatno izobraženi za delo z brezdomci oziroma težje 
zaposljivimi osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? 

25. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce v Sloveniji dobro ali premalo razvita? 

26. Katera inštitucija po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  

27. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita na področju reševanja brezdomstva, ali bi bile 
potrebne spremembe?  

28. Katere inštitucije (državne in nevladne) v Sloveniji so najuspešnejše pri reševanju 
problematike brezdomstva? Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju 
najuspešnejša pri reševanju problematike brezdomstva? 

29. Ali ocenjujete, da je povezovanje med vladnimi in nevladnimi inštitucijami dobro 
urejeno?  

30. Kako poteka postopek v vaši inštituciji, če pride do vas oseba, ki pravi, da je pravkar 
izgubila dom in nima sredstev za preživetje oziroma je postala brezdomec? Kakšno 
pomoč ji ponudite (denarno in socialno) in kam jo napotite? Ker je primerov brezdomstva 
veliko, prosimo za opis enega primera.  

31. Ali imate z brezdomci dobre ali slabe izkušnje? Na kratko obrazložite.  

32. Ali vam brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo, oziroma ali vedo, kaj bi jim pomagalo 
pri reševanju njihovih težav? 

33. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami in katerimi? 

34. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih? 

Programi in ukrepi na področju brezdomstva  

35. Koliko programov in katere trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za reševanje 
problematike brezdomstva? Katere programe največ priporočate brezdomcem v okviru 
vaše inštitucije glede na njihove težave (na primer psihosocialna rehabilitacija itd)?  

36. Vi kot inštitucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso 
ustrezni oziroma nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu 
število brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

37. Ali mogoče poznate programe, ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oziroma preprečevanje 
brezdomstva v drugih državah? Ali poznate kakšen primer dobre prakse?  

38. Ali izvajate še kakšne druge aktivnosti za pomoč tem skupinam, ki niso del teh ukrepov in 
programov? Prosimo, če jih naštejete in opišete! 

Zaposlovanje in izobraževanje 

39. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 

40. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju?  
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41. Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 

42. Ali bi lahko ocenili, koliko brezdomcev se je glede na posamezna leta rešila brezdomstva 
na podlagi zaposlitve? 

43. Ali veste, kakšne so izkušnje (primere dobrih praks) drugih držav pri vključevanju 
brezdomcev na trg dela in v izobraževanje?  

44. Za kakšne vrste kadrov gre večinoma pri brezdomcih?  

45. Koliko brezdomcev se dejansko izobražuje (novi poklici, prekvalifikacije itd.)? 

46. Ko pride oseba k vam na svetovanje, ali lahko na kakršen koli način prepoznate osebo kot 
brezdomca? 

47. Koliko brezdomcev dejansko dobi delo? 

48. Ali so brezdomci zainteresirani, da dobijo delo? 

49. Ali so brezdomci zainteresirani, da se izobražujejo? 

50. Ali je kateri od njih postal zelo uspešen pri svojem delu? Ali bi lahko rekli Nemogoče je 
mogoče? 

51. Kaj predstavlja delo za brezdomca (na primer napor, ureditev razmer)?  

52. Kje oziroma kako dobijo denar za preživetje? 

53. Ali ima svoboda (brez dela, brez plačevanja računov itd.) za brezdomce tako pomemben 
predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim prineslo lahko še več svobode? Kaj menite o 
tem? 

54. Ali je na voljo dovolj delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci? 

55. Kako učinkovito je izobraževanje za brezdomce? 

56. Kakšni so učinki že zaposlenih brezdomcev na področju trga dela? Ali obstajajo primeri 
oziroma povratne informacije iz okolja? 

57. Kakšne so izkušnje inštitucij oziroma delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev?  

58. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

59. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.) 

60. Kakšne so ovire pri zaposlovanju in brezdomcev?  

61. Kakšne so ovire pri izobraževanju brezdomcev? 

62. V kakšnem primeru se brezdomec prijavi kot iskalec zaposlitve? 

63. Ali menite, da te osebe bolj pogosto opravljajo delo na črno? 

64. Če je oseba ali alkoholik, ali uživalec prepovedanih drog, ali ima oseba motnje v 
duševnem zdravju, katero delo oziroma zaposlitev bi bila zanjo najbolj primerna?  

65. V kolikšnem času človek izgubi delovno sposobnost oziroma delovne navade (po enem 
letu, dveh letih itd.)?  

66. Ali menite, da so te osebe dovolj motivirane za delo? Ali sploh želijo iskati delo? 

67. Ali na pogovoru z osebo vidite, da je brezdomna, da ima težave z alkoholom, drogami, ali 
vidite šele, ko vam sama pove?  
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68. Kakšen je položaj brezdomcev z vidika zaposlitve (iskanje zaposlitve, položaj na 
delovnem mestu, opravljanje priložnostnega dela)? Kakšne so dejanske možnosti za 
zaposlitev teh oseb? 

69. Katere so najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, 
ki niso ustrezno zadovoljene? Na kakšen način bi bilo treba v prihodnosti pristopiti k 
zadovoljevanju teh potreb? 

70. Ali sodelujete s podobnimi organizacijami v tujini? S katerimi? Ali poznate kakšne 
programe (v zvezi z zaposlovanjem in izobraževanjem), ki jih imajo organizacije v tujini 
za brezdomce? Naštejte jih! 

Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev 

71. Kakšni ukrepi in programi na področju zaposlovanja in izobraževanja so na voljo 
brezdomcem. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in 
izobraževanju? Ali menite, da programi in ukrepi v Sloveniji omogočajo učinkovito 
vključevanje brezdomcev na trg dela in v izobraževanje? Kateri od obstoječih programov, 
ukrepov so ustrezni ali neustrezni? 

72. Za katere programe ocenjujete, da so uspešni za brezdomce (na primer program 
psihosocialne rehabilitacije, prekvalifikacije)? 

73. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (npr. manj programov, ki naj bi omogočali zaposlovanje ranljivih skupin 
– brezdomcev)? 
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VPRAŠANJA ZA PRIPRAVO NA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Ime in priimek (Napišite.) 

 

1. Spol (Obkrožite.) 

 Ženski   Moški  

2. Starost (Obkrožite.) 

 Do 20 let  Od 21 do 30 let   Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let   51 in več let  

3. Položaj v inštituciji? (Obkrožite.) 

 Uradnik/strokovni delavec (delam na področju brezdomcev) 

 Uradnik/strokovni delavec (ne delam na področju brezdomcev) 

 Direktor/ica 

 Drugo _____________________________________ (Napišite.) 

4. Naziv vaše inštitucije? (Napišite polni naziv.) 

 

5. Vrsta inštitucije? (Obkrožite.) 

 Vladna  Nevladna 

 Drugo ______________________________________ (Napišite.) 

6. Število zaposlenih v vaši inštituciji? (Obkrožite.) 

 Do 20  Od 21 do 50  Od 51 do 80 

 Od 81 do 120  121 in več 

7. Kraj inštitucije (Obkrožite.) 

 Ljubljana  Celje 

 Maribor   Koper 
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8. Koliko časa se že ukvarjate s problematiko brezdomstva v okviru vaše inštitucije? 
(Obkrožite.) 

 Do 1 leta  Od 1 leta do 2 let  Od 2 do 3 let 

 Od 3 do 4 let  4 leta in več 

9. Ali se v vaši inštituciji ukvarjate tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

10. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in 
koliko se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

DA  NE 

11. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in 
sicer tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno 
je, če je človek aktiven? (Obkrožite.)  

DA  NE 

12. Ali menite, da v Sloveniji obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k 
zmanjšanju problematike brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

13. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo? (Obkrožite.) 
DA  NE 

14. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 
(Obkrožite.) 

DA  NE 

15. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (na primer 
znotraj neke inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva? (Obkrožite.) 

DA  NE 

16. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev 
brezdomca za prvo leto, ali menite, da bi ga zaposlili? (Obkrožite.) 

DA  NE 

17. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva? (Obkrožite.) 

 Država  Brezdomci  Socialne službe 

 Drugo _______________________________________________ (Napišite.) 
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II. DEL VPRAŠALNIKA 

Vzroki in posledice 

1. Kako je v Sloveniji urejeno brezdomstvo? 

2. Koliko brezdomcev je po vašem mnenju trenutno v Sloveniji in koliko v vašem mestu? 

3. Kako vaša inštitucija poskrbi za življenje brezdomcev v vašem kraju? Kje spijo brezdomci 
(npr. v zabojnikih)? Ali imate dovolj nastanitvenih možnosti za vse brezdomce v vašem 
kraju? 

4. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 

5. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo kaj spremenilo? 

6. Kakšne so posledice brezdomstva? 

7. Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec (na ravni družine, partnerstva in 
družbe)?  

8. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo? (Npr. znižana denarna 
podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj programov, ki naj bi 
preprečevali brezdomstvo.) 

9. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v Sloveniji veliko? Kakšna je razlika med 
slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi o 
odpuščenih delavcih (npr. gradbeni delavci)? 

10. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi 
zdravstvenimi problemi, moški, ženske, tujci, starejši itd.)? 

11. Kakšen je položaj vaše inštitucije v zvezi z brezdomstvom? 

12. Ali mogoče poznate kakšen primer, ko si je brezdomec uspešno uredil svoje življenje 
(stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje)? 

13. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 

14. Kakšen učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj menite, 
kolikšni so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v Sloveniji (če 
upoštevamo, da je v Sloveniji 1.500 brezdomcev)? 

15. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to imelo 
za državo in same ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

16. Kje je največji problem, da se ne zmanjša oz. odpravi brezdomstvo v Sloveniji?  

17. S kakšnimi težavami se srečujete v primeru brezdomstva?  

18. Ali na pogovoru z osebo vidite, da je brezdomna, da ima težave z alkoholom, drogami, ali 
vidite šele, ko vam sama pove?  

19. Katera inštitucija po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  

20. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita na področju reševanja brezdomstva, ali bi bile 
potrebne spremembe?  

21. Katere inštitucije (državne in nevladne) v Sloveniji so najuspešnejše pri reševanju 
problematike brezdomstva? Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju 
najuspešnejša pri reševanju problematike brezdomstva? 
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22. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (na primer na 
podeželju ali v mestih)? Zakaj? 

23. Ali vodite kakršnekoli evidence (število brezdomcev, vrste težav itd.) v zvezi z 
brezdomci? Če da, katere? 

24. Ali število brezdomcev v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja konstantno? Zakaj? 

25. Na katero inštitucijo največkrat pošiljate brezdomce? 

26. Ali ste usposobljeni oziroma dodatno izobraženi za delo z brezdomci oz. težje 
zaposljivimi osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? 

27. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce v Sloveniji dobro ali premalo razvita? 

28. Ali ocenjujete, da je povezovanje med vladnimi in nevladnimi inštitucijami dobro 
urejeno?  

29. Kako poteka postopek v vaši inštituciji, če pride do vas oseba, ki pravi, da je pravkar 
izgubila dom in nima sredstev za preživetje oz. je postal brezdomec? Kakšno pomoč mu 
ponudite (denarno in socialno) in kam ga napotite? Ker je primerov brezdomstva veliko, 
prosimo za opis enega primera.  

30. Ali imate z brezdomci dobre ali slabe izkušnje? Na kratko obrazložite. 

31. Ali vam brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo, oz. ali vedo, kaj bi jim pomagalo pri 
reševanju njihovih težav? 

32. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami in katerimi? 

33. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih? 

Programi in ukrepi na področju brezdomstva  

34. Koliko programov in katere trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za reševanje 
problematike brezdomstva? Katere programe največ priporočate brezdomcem v okviru 
vaše inštitucije glede na njihove težave (na primer psihosocialna rehabilitacija)?  

35. Vi kot inštitucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso 
ustrezni oz. nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu število 
brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

36. Ali mogoče poznate programe, ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oz. preprečevanje 
brezdomstva v drugih državah? Ali poznate kakšen primer dobre prakse?  

37. Ali izvajate še kakšne druge aktivnosti za pomoč tem skupinam, ki niso del teh ukrepov in 
programov? Prosimo, če jih naštejete in opišete! 

Zaposlovanje in izobraževanje 

38. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 

39. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju?  

40. Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 
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41. Ali bi lahko ocenili, koliko brezdomcev se je glede na posamezna leta rešilo brezdomstva 
na podlagi zaposlitve? 

42. Ali veste, kakšne so izkušnje (primere dobrih praks) drugih držav pri vključevanju 
brezdomcev na trg dela in v izobraževanje?  

43. Za kakšne vrste kadrov gre večinoma pri brezdomcih?  

44. Koliko brezdomcev se dejansko izobražuje (novi poklici, prekvalifikacije itd.)? 

45. Koliko brezdomcev dejansko dobi delo? Ali je kateri od njih postal zelo uspešen pri 
svojem delu? Ali bi lahko rekli Nemogoče je mogoče? 

46. Ali so brezdomci zainteresirani, da dobijo delo? 

47. Ali so brezdomci zainteresirani, da se izobražujejo? 

48. Kaj predstavlja delo za brezdomca (na primer napor, ureditev razmer)?  

49. Kje oziroma kako dobijo denar za preživetje? 

50. Ali ima svoboda (brez dela, brez plačevanja računov itd.) za brezdomce tako pomemben 
predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim prineslo lahko še več svobode? Kaj menite o 
tem? 

51. Ali je na voljo dovolj delovnih mest, ki bi bila primerna za populacijo, kot so brezdomci? 

52. Kako učinkovito je izobraževanje za brezdomce? 

53. Kakšni so učinki že zaposlenih brezdomcev na področju trga dela? Ali obstajajo primeri 
oziroma povratne informacije iz okolja? 

54. Kakšne so izkušnje inštitucij oz. delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev?  

55. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

56. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.) 

57. Ali menite, da te osebe bolj pogosto opravljajo delo na črno? 

58. V kolikšnem času človek izgubi delovno sposobnost oz. delovne navade (na primer po 
enem letu, dveh itd.)?  

59. Ali menite, da so te osebe dovolj motivirane za delo? Ali sploh želijo iskati delo? 

60. Če je oseba ali alkoholik, ali uživalec prepovedanih drog, ali ima oseba motnje v 
duševnem zdravju, katero delo oz. zaposlitev bi bila zanjo najbolj primerna?  

61. Kakšen je položaj brezdomcev z vidika zaposlitve (iskanje zaposlitve, položaj na 
delovnem mestu, opravljanje priložnostnega dela)? 

62. Katere so najbolj pereče potrebe brezdomcev na področju zaposlovanja in izobraževanja, 
ki niso ustrezno zadovoljene? Na kakšen način bi bilo treba v prihodnosti pristopiti k 
zadovoljevanju teh potreb? 

63. Ali sodelujete s podobnimi organizacijami v tujini? S katerimi? Ali poznate kakšne 
programe (v zvezi z zaposlovanjem in izobraževanjem), ki jih imajo organizacije v tujini 
za brezdomce? Naštejte jih! 
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Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev 

64. Kako brezdomcem omogočiti čim boljši in lažji vstop v zaposlovanje in v izobraževanje 
(na primer s kakšnimi programi, ukrepi)? 

65. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? Ali 
menite, da programi v Sloveniji omogočajo učinkovito vključevanje brezdomcev na trg 
dela in v izobraževanje?  

66. Za katere programe ocenjujete, da so za brezdomce uspešni (na primer program 
psihosocialne rehabilitacije, prekvalifikacije) in kateri neuspešni? 

67. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza, v kateri se nahajamo na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (npr. manj programov, ki naj bi omogočali zaposlovanje ranljivih skupin 
– brezdomcev)? 
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VPRAŠANJA ZA PRIPRAVO NA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Ime in priimek (Napišite.) 

 

1. Spol (Obkrožite.) 

 Ženski   Moški  

2. Starost (Obkrožite.) 

 Do 20 let  Od 21 do 30 let   Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let   51 in več let  

3. Položaj v inštituciji? (Obkrožite.) 

 Uradnik/strokovni delavec (delam na področju brezdomcev) 

 Uradnik/strokovni delavec (ne delam na področju brezdomcev) 

 Direktor/ica 

 Drugo _____________________________________ (Napišite.) 

4. Naziv vaše inštitucije? (Napišite polni naziv.) 

 

5. Vrsta inštitucije? (Obkrožite.) 

 Vladna  Nevladna 

 Drugo ______________________________________ (Napišite.) 

6. Število zaposlenih v vaši inštituciji? (Obkrožite.) 

 Do 20  Od 21 do 50  Od 51 do 80 

 Od 81 do 120  121 in več 

7. Kraj inštitucije (Obkrožite.) 

 Ljubljana  Celje 

 Maribor   Koper 
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8. Koliko časa se že ukvarjate s problematiko brezdomstva v okviru vaše inštitucije? 
(Obkrožite.) 

 Do 1 leta  Od 1 leta do 2 let  Od 2 do 3 let 

 Od 3 do 4 let  4 leta in več 

9. Ali se v vaši inštituciji ukvarjate tudi s tematikami, kot je zaposlovanje in 
izobraževanje brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

10. Ali bi se vam zdelo smiselno, da bi vodili evidenco, koliko brezdomcev se zaposli in 
koliko se jih vključi v izobraževanje? (Obkrožite.) 

DA  NE 

11. Ali menite, da bi dosegli zmanjšanje brezdomstva z ozaveščanjem prebivalstva, in 
sicer tako, da bi na primerih pokazali, kako škodljivo je brezdomstvo in kako pozitivno 
je, če je človek aktiven? (Obkrožite.)  

DA  NE 

12. Ali menite, da v Sloveniji obstajajo učinkoviti programi in ukrepi, ki prispevajo k 
zmanjšanju problematike brezdomcev? (Obkrožite.) 

DA  NE 

13. Ali menite, da so brezdomci sami krivi za nastalo situacijo? (Obkrožite.) 
DA  NE 

14. Ali menite, da bi bilo treba pripraviti poseben zakon za področje brezdomstva? 
(Obkrožite.) 

DA  NE 

15. Ali menite, da bi država morala ustanoviti posebno službo ali oddelek (na primer 
znotraj neke inštitucije) za reševanje problematike brezdomstva? (Obkrožite.) 

DA  NE 

16. Če bi država subvencionirala delodajalcu na primer 80 % denarja za zaposlitev 
brezdomca za prvo leto, ali menite, da bi ga zaposlili? (Obkrožite.) 

DA  NE 

17. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje brezdomstva? (Obkrožite.) 

 Država  Brezdomci  Socialne službe 

 Drugo _______________________________________________ (Napišite.) 
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II. DEL VPRAŠALNIKA 

Vzroki in posledice 
1. Kako je v Sloveniji urejeno brezdomstvo? 
2. Koliko brezdomcev je, po vašem mnenju, trenutno v Sloveniji in koliko v vašem 

mestu? 
3. Kako je poskrbljeno za življenje brezdomcev v vašem kraju s strani vaše inštitucije? 

Kje spijo brezdomci (npr. v zabojnikih itd.)? Ali imate dovolj nastanitvenih možnosti 
za vse brezdomce v vašem kraju? 

4. Kakšni so vzroki, da neka oseba postane brezdomec? 
5. Ali se je na področju brezdomstva po vstopu v Evropsko unijo kaj spremenilo? 
6. Kakšne so posledice brezdomstva? 
7. Kakšne so posledice za človeka, ki postane brezdomec (na nivoju družine, partnerstva 

in družbe)?  
8. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza v kateri se nahajamo? (npr. morebiti 

znižana denarna podpora, manj dobrodelnih akcij v smislu oblačil in hrane, manj 
programov, ki naj bi preprečevali brezdomstvo itd.)? 

9. Ali menite, da je brezdomcev iz drugih držav v Sloveniji veliko? Kakšna je razlika 
med slovenskimi in tujimi brezdomci (glede pravic)? Ali v tem primeru govorimo tudi 
o odpuščenih delavcih (npr. gradbeni delavci itd.)? 

10. Za kakšne vrste oseb gre pri brezdomcih (ali so to večinoma ljudje z raznimi 
zdravstvenimi problemi, moški, ženske, tujci, starejši itd) 

11. Ali mogoče poznate kakšen primer, ko si je brezdomec uspešno uredil svoje življenje 
(stanovanje, zaposlitev, stabilno zdravstveno stanje)? 

12. Kje oziroma kako dobijo brezdomci denar za preživetje? 
13. Kako zmanjšati oziroma preprečiti brezdomstvo? 
14. Kakšen učinke ima za državo področje brezdomstva (z ekonomskega vidika)? Kaj 

menite, koliko so stroški države za enega brezdomca ali pa za vse brezdomce v 
Sloveniji (če upoštevamo, da je v Sloveniji 1.500 brezdomcev)? 

15. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to 
imelo za državo in same ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

16. Kje je največji problem, da se ne zmanjša oz. odpravi brezdomstvo v Sloveniji?  
17. S kakšnimi težavami se srečujete v primeru brezdomstva?  
18. Ali vam osebe same zaupajo, da so brezdomci ali jih vprašate ali sami opazite? Ali vi 

na pogovoru z osebo vidite, da je brezdomna, da ima težave z alkoholom, drogami, ali 
vidite šele ko vam sama pove?   

19. Katera inštitucija po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  
20. Ali menite, da je vaša inštitucija učinkovita za področje reševanja brezdomstva ali bi 

bile potrebne spremembe?  
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21. Katere inštitucije (državne in nevladne) v Sloveniji so najuspešnejše pri reševanju 
problematike brezdomstva? Katera inštitucija v Sloveniji je po vašem mnenju 
najuspešnejša pri reševanju problematike brezdomstva? 

22. Kakšna je razlika med nadomestilom za brezposelnost in denarno socialno pomočjo? 
Kaj dobi brezdomec najprej? 

23. Ali menite, da je brezdomstvo bolj izrazito v manjših ali večjih krajih (na primer na 
podeželju ali v mestih)? 

24. Ali vodite kakršnekoli evidence (število brezdomcev, vrste težav itd.) v zvezi z 
brezdomci? Če da, katere? 

25. Ali število brezdomcev narašča v zadnjem desetletju narašča, upada ali ostaja 
konstantno? Zakaj? 

26. Na katero inštitucijo največkrat pošiljate brezdomce? 
27. Ali ste usposobljeni oz. dodatno izobraženi za delo z brezdomci oz. težje zaposljivimi 

osebami? Če da, katerih izobraževanj ste se udeležili? 
28. Ali menite, da je mreža zavetišč za brezdomce dobro ali premalo razvita v Sloveniji? 
29. Katere dokumente si brezdomec pri vas lahko uredi? (v primeru, da je brezdomec brez 

dokumentov in je državljan RS in v primeru, ko ni državljan RS? Kako si brezdomec 
uredi zdravstveno zavarovanje oz. dodatno zdravstveno zavarovanje? 

30. Katere vse denarne in nedenarne oblike pomoči pripadajo brezdomcu?  
31. Ali ocenjujete, da je povezovanje med vladnimi in nevladnimi institucijami dobro 

urejeno?  
32. Kako poteka postopek v vaši inštituciji, če pride do vas oseba, ki pravi, da je pravkar 

izgubila dom in nima sredstev za preživetje oz. je postal brezdomec? Kakšno pomoč 
mu ponudite (denarno in socialno) in kam ga napotite? Ker je primerov brezdomstva 
veliko, prosimo za opis enega primera.  

33. Ali imate z brezdomci dobre ali slabe izkušnje? Na kratko obrazložite. 
34. Ali vam brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo oz. ali vedo kaj bi jim pomagalo pri 

reševanju njihovih težav? 
35. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 

nevladnimi organizacijami in katerimi? 
36. Kako vidite razvoj preprečevanja brezdomstva v Sloveniji v prihodnjih letih? 

Programi in ukrepi na področju brezdomstva  
37. Ali mogoče poznate programe, ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje oz. preprečevanje 

brezdomstva v drugih državah? Ali poznate kakšen primer dobre prakse?  
38. Koliko programov in katere trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za 

reševanje problematike brezdomstva?  
39. Katere programe največ priporočate brezdomcem v okviru vaše inštitucije glede na 

njihove težave (na primer psihosocialna rehabilitacija itd)?  
40. Ali izvajate še kakšne druge aktivnosti za pomoč tem skupinam, ki niso del teh 

ukrepov in programov? Prosimo, če jih naštejete in opišete! 
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41. Vi kot institucija izvajate nek program in ga na koncu evalvirate. Rezultate izvedenega 
programa upoštevate pri pripravi naslednjega programa. V primeru, da rezultati niso 
ustrezni oz. nimajo doprinosa, program spremenite in izboljšate. Zakaj kljub temu 
število brezdomcev iz leto v leto narašča? Kje je problem? 

Zaposlovanje in izobraževanje 
42. Kaj svetujete brezdomcu glede zaposlitve in izobraževanja? Na katere inštitucije, 

poleg Zavoda RS za zaposlovanje se še lahko obrne? Npr. druge zaposlitvene agencije 
v Sloveniji (Manpower, itd).  

43. Kakšna je povezava med brezdomci, zaposlovanjem in izobraževanjem? 
44. Kakšen je trenutni položaj brezdomcev v Sloveniji pri zaposlovanju in izobraževanju? 
45. Kako lahko izboljšamo vključevanje brezdomcev v zaposlovanje in izobraževanje? 
46. Kaj predstavlja delo za brezdomca (na primer napor, ureditev razmer itd.)?  
47. Ali ima svoboda (brez dela, brez plačevanja računov itd.) za brezdomce tako 

pomemben predznak, da se »izogibajo« delu, ki bi jim prineslo lahko še več svobode?  
48. Ali poznate kakšne so izkušnje (primere dobrih praks) drugih držav pri vključevanja 

brezdomcev v zaposlovanje in v izobraževanje?  
49. Kakšne so izkušnje institucij oz. delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev?  
50. S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 
51. Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih 

problemov? Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo 
se družinski odnosi, oseba je bolj svobodna, izboljša se njegova samopodoba itd. 

52. Kako brezdomcem omogočiti čim boljši in lažji vstop na trg dela in v izobraževanje? 
(na primer s kakšnimi programi, ukrepi itd.)? 

53. Ali menite, da brezdomci bolj pogosto opravljajo delo na črno? 
54. Kakšne so dejanske možnosti za zaposlitev teh oseb? Ali menite, da so te osebe dovolj 

motivirane za delo? Ali sploh želijo iskati delo? 

Programi in ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja brezdomcev 
55. Kako državni programi pomagajo brezdomcem pri zaposlovanju in izobraževanju? 

Kateri od obstoječih ukrepov so ustrezni ali neustrezni? 
56. Ali menite, da Programi v Sloveniji omogočajo učinkovito vključevanje brezdomcev 

na trg dela in v izobraževanje?  
57. Kakšne posledice ima za brezdomce kriza v kateri se nahajamo na področju 

zaposlovanja in izobraževanja? (npr. manj programov, ki naj bi omogočali 
zaposlovanje ranljivih skupin- brezdomcev itd.)? 
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ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju? 

E2 MB … na računalniku tudi nosim prošnje vedno, … 150 ali pa 200 prošenj, ker ni bilo kritično, 
smo prošnjo poslali … Samo ta sistem za prošnje mi ne pali … Ne pali, ne. To moraš tja 
pridit, potem pa tako vidijo, koliko je ura, ne. … Ker pri nas pač stojimo pri tem, da se 
porihtajo. So pa druge zgodbe potem, ko ne glih tako gre. … težko je sedaj reči, ti boš za 
osem ur penzijo dobil. Ne bo to šlo, mogoče ne bo to zdržal …  

S kakšnimi ovirami pa se srečuje 
brezdomec, ko išče zaposlitev ali 
pa se hoče izobraževati? Ali so to 
mogoče negativne pretekle 
izkušnje z delodajalci? 

E1 LJ S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju … 
S predhodnimi negativnimi izkušnjami z institucijami. 

S kakšnimi ovirami se srečuje 
brezdomec pri iskanju zaposlitve 
in pri izobraževanju? 

D3 MB Kakšne ovire pa ima brezdomec, ko gre proti zaposlitvi … 
Njegov status, ko sem rekel stigma, samo to. In mogoče v tem smislu … 
Kaj pa delo, izkušnje, njegove spretnosti in znanje? Če že ni tri leta delal, štiri, tudi to je 
verjetno ena ovira … 
Ja, to je zdaj njegova ovira, da se boji, kako ga bo sprejel delodajalec. Mi z njimi toliko pač 
ne, imamo en primer zdaj, je bil zaposlen, pa je bil tudi tehnološki višek, pa je ostal. Pa če z 
njimi delamo v tem smislu, rečemo, da se mora na delo navadit. 

Kakšne ovire pa ima brezdomec, 
ko gre proti zaposlitvi? 

D1 LJ …je še alkoholik pa bi rad delal, ampak kaj dejansko mu lahko na zavodu ponudijo, vem, da 
oni ne smejo zdravstvenih pa teh gledat, delodajalec bo videl to, on bo verjetno mogoče pri 
alkoholiku, ne, pri uživalcu droge mogoče, ne vem, kaj dejansko … Kaj mu lahko ponudi … 
Kaj pa vem, ne, težko rečem ... 
Verjetno je odvisno, kaj zna … 
Ja.  
Ali je to bolj, da gre v socialno podjetništvo pa se na zavod sploh ne, a veste, kaj mislim? Ne, 
pa je bolj socialno podjetništvo primerno, invalidsko podjetje … 
Glej, jaz mislim, če si alkoholik, boš imel probleme pri vsaki obliki zaposlitve. To je odvisno 
od tvojega delodajalca, pa ni važno, kdo je. Socialni ali pa kakor koli, odvisno je, kako bo to 
toleriral. Ali se bo sprijaznil s tem oziroma ti bo skozi prste gledal. Ampak vsaka stvar ima 

… alkoholik, kaj bi on sploh 
lahko … delal, … kaj dejansko 
mu lahko na zavodu ponudijo 
…? 
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svoje meje. Odvisno spet od tebe, kako boš funkcioniral.  
Pred 20 leti sem spoznal človeka, ki je bil v bistvu brezdomec, alkoholik, pa še zdaj živi in je 
že dolgo zaposlen. Ko se je zaposlil, je šel od nas. … ampak on je profil, ki se ga išče. Je 
modelni mizar in vsa ta podjetja, kjer se ukvarjajo s kalupi oziroma vlivanjem, ga rabijo. To 
je izrazito deficitaren profil, ki ga ni. On službo vedno dobi, ni problema in je očitno dober. 
Še vedno je alkoholik, ampak ima to nekako pod kontrolo. Torej se je adaptiral. Stvar je v 
tem, ni problem nič piti ali veliko piti, problem je piti z glavo. To zna zelo malo ljudi, 
posebej pri nas, ki imamo razvito pivsko (pijansko) kulturo.  

B3 MB S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve pa izobraževanju … 
… eno je pomanjkanje motivacije, morebiti tudi ne uvidijo problema, ali ga ne želijo uvideti. 
… velikokrat gre za stigmo, torej družba jih na nek način stigmatizira ali pa se pustijo sami. 
To je sedaj vedno, kaj je bilo prej kura ali jajce, to je vedno stvar debate. … velikokrat gre za 
osebno neurejenost. Čeprav mi opažamo, da je v naši bazi iskalcev oseb ali če rečemo 
brezposelnih oseb v tem primeru, če imajo pogoje za ta status, tudi veliko oseb, ki niso 
brezdomci, pa imajo vse te znake, ki sem jih naštela. Izredno so neurejeni in potrebujejo naš 
suport vključno s centrom. Drugo so potem … tudi delovne navade, ne. To so lahko ovire. 
Znanje mi vemo, če jih imamo, lahko zgubimo, če jih ne uporabljamo. Pa zdaj ne govorim 
samo o tujem jeziku in računalništvu, ampak na splošno, obdržati in ohraniti neko energijo, 
neko delovno energijo, zdržati tudi ne. Eno je priti na delo, ampak prihajat vsak dan točno na 
delo, biti prisoten osem ur ali pa še eno uro zraven. Tu jaz nekako ocenjujem, da tu so ovire 
tako na strani osebe, ki je brezdomec, kot na strani tistega, ki bi to osebo zaposlil. Da se zelo 
prepleta, da je nemogoče reči, da je to moja ovira, če sem jaz brezdomka, ali da je to moja 
ovira, če sem jaz delodajalec ali delodajalka. 

S kakšnimi ovirami se srečuje 
brezdomec pri iskanju zaposlitve 
pa izobraževanju …? 

B – 
Skupni 
odgovori 

S kakšnimi ovirami se srečuje brezdomec pri iskanju zaposlitve in pri izobraževanju … 
Motivacijo in stigmo, ki se kaže v osebni urejenosti, delovnih navadah, znanju, obdržati in 
ohraniti delo, vzdržati na delu nek določen čas v dnevu, tednu … odločitev za vstop na trg 
dela – enako pri vstopu v izobraževanje. 

S kakšnimi ovirami se srečuje 
brezdomec pri iskanju zaposlitve 
in pri izobraževanju? 

B – 
Skupni 
odgovori 

… ovire pri zaposlovanju brezdomcev …  
Motiviranost na obeh straneh (delodajalec in brezdomec), delodajalec si »ne more« vzeti časa 
za njega, mu dajati podpore, spodbude, navodil, ga redno spremljati, nadzirati uspešnost 
njegovega dela manjkajo jim delovne navade, aktualna znanja, vztrajnosti …. 

Kakšne so ovire pri zaposlovanju 
brezdomcev?  
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Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov? (Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno 
stanje, izboljšajo se družinski odnosi, je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.) 

E1 LJ Ali menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov … 
Npr. zaradi zaposlitve se izboljša njegovo zdravstveno stanje, izboljšajo se družinski odnosi, 
je bolj svoboden, izboljša se njegova samopodoba.)  
Posledično se z zaposlitvijo zagotovo viša kvaliteta njegovega življenja na vseh področjih, ki 
ste jih že sami omenili. 

Ali menite, da zaposlitev za 
brezdomca pomeni rešitev tudi 
njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se 
izboljša njegovo zdravstveno 
stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša 
se njegova samopodoba.)  

C2 MB … pri vas je oseba prijavila začasno, stalno prebivališče, dobila zaposlitev …, … pač ima še 
vedno pri vas prijavljeno, se vam je zdelo, da se mu je izboljšalo stanje, zdravstveno … 
Če dobi zaposlitev … 
Ja. 
Sigurno, ja. 
Da se mu je pol nekako pač motivacija dvignila in … 
Ja, potem se tudi ureja človek, ko išče zaposlitev, potem je tudi pripravljen sprejet kakšno 
bivalno enoto, da ne živi v zavetišču, ampak si uredi. 

da se mu je izboljšalo stanje, 
zdravstveno … 
Če dobi zaposlitev … 

C1 LJ … zaposlitev brezdomca pomeni tudi rešitev ostalih problemov ... 
Ne, kje pa. Le da se človek zaposli, je premalo, da bo spet družina funkcionirala in bodo 
njemu otroci oprostil za vse tisto, kar je hudega naredil. 
Ali… se mu zdravstveno stanje izboljšal, … če bo sedaj dobil zaposlitev … 
Ja, se dvigne, da bi z zaposlitvijo odpravil vse težave, to pa je daleč tega. 

Ali menite, da zaposlitev za 
brezdomca pomeni rešitev tudi 
njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se 
izboljša njegovo zdravstveno 
stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša 
se njegova samopodoba.) 

B3 MB Zaposlitev za brezdomca pomeni tudi rešitev njegovih ostalih problemov …  Zaposlitev za brezdomca pomeni 
tudi rešitev njegovih ostalih 
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… dejansko, če se on zaposli, samo zaposlitev ni rešitev, ne. Ampak je pa sigurno vse to, kar 
ste vi sedaj našteli … Problem je pa celosten, ne. … je treba te zadeve nekako celostno 
reševat. … je težko najti zaposlitev, ampak vsak, ki želi, lahko najde delo. Ampak ne bi jaz 
sedaj inšpekcije za delo na črno ... Zelo velika razlika je med delom in zaposlitvijo. To vsi 
vemo, da dela je ogromno, ampak ni prostih delovnih mest. Ampak, ali bodo to zaposlovali 
ali pa samo tako malo po domače. To pa jaz nekako ocenjujem, mogoče še pride vendarle do 
tega, da bi tem osebam najprej bilo treba ponudit neke krajše oblike … 

problemov…  

B – 
Skupni 
odgovori 

… menite, da zaposlitev za brezdomca pomeni rešitev tudi njegovih ostalih problemov ...  
Zgolj zaposlitev ni rešitev, problem je celosten in ga je tako potrebno tudi reševati.  

Ali menite, da zaposlitev za 
brezdomca pomeni rešitev tudi 
njegovih ostalih problemov?  

A1 LJ … zaposlitev za brezdomca pomeni potem tudi rešitev njegovih ostalih težav … 
Zaposlitev je izredno pomembna. Z zaposlitvijo lahko človek vzpostavi normalno nazaj neke 
življenjske cilje. Da pride do te faze, pa je potrebno neko obdobje in prav zato, kot sem že 
prej omenila, bomo poskušali z nekimi novimi programi aktivacije. 

Ali menite, da zaposlitev za 
brezdomca pomeni rešitev tudi 
njegovih ostalih problemov? 
(Npr. zaradi zaposlitve se 
izboljša njegovo zdravstveno 
stanje, izboljšajo se družinski 
odnosi, je bolj svoboden, izboljša 
se njegova samopodoba.) 
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TEMATSKO PODROČJE »VZROKI IN POSLEDICE« 

Podkategorija 1 »Stanje brezdomstva v Sloveniji« 

1. Ali na pogovoru z osebo vidite, da je brezdomna, da ima težave z alkoholom, drogami, ali 
vidite šele, ko vam sama pove?  

Nekateri intervjuvanci iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra lahko že iz pogovora z osebo na 
podlagi izkušenj vidijo, da je oseba brezdomna ali da ima težave z alkoholom, drogami, 
nekaterim intervjuvancem osebe same takoj povejo, kakšna je njihova življenjska situacija, da 
lahko čim prej dobijo denarno socialno pomoč ali prenočišče. Ne glede na pomoč, ki jo nudijo 
inštitucije, pa nekatere osebe kljub temu zanikajo svoje težave, kar nam potrdi intervjuvanka 
iz Maribora: »… za alkohol največkrat ne povedo, za droge povedo.« V tem primeru oziroma 
pri tem vprašanju nismo imeli v mislih stigmatizacije, temveč izkušnje intervjuvancev v 
smislu presojanja pri svojem delu.  

2. Ali vodite kakršne koli evidence (število brezdomcev, vrste težav itd.) v zvezi z brezdomci? 
Če da, katere? 

Vodenje evidenc v zvezi z brezdomci je odvisno od vrste inštitucije. Intervjuvanci ne beležijo 
vodenja evidenc v zvezi s številom brezdomcev. V nekaterih inštitucijah ne vodijo nobenih 
evidenc, v drugih pa vodijo evidence svetovalnih razgovorov, poročila sestankov tima, 
kreativnih delavnic, individualnih svetovanih razgovorov, terenskega dela, bivajočih, 
prenočevalcev, obiskovalcev razdeljevalnice hrane, evidenco začasno nezaposljivih, storitev v 
sistemu enotne evalvacije socialnovarstvenih programov, prodajalcev časopisa in bazo članov 
društva, vodijo dnevnike dela, izdelujejo individualni delovni načrt, vodijo določene podatke 
o osebah od začetka postopka vključitve v nek program in do zaključka programa. Po novem 
oziroma v letošnjem letu pa nekatere inštitucije, ki so vključene v petletno financiranje 
MDDSZ, vstopajo v program beleženja, ki ga je izdelal Inštitut za socialno varstvo, in sicer 
morajo inštitucije voditi evidence po programih, dnevno je treba vpisovati na primer, koliko 
jih pride in na katerih področjih brezdomcem nudijo pomoč. Intervjuvanka iz Ljubljane je 
povedala, da od oseb, ki vstopajo v društvo, ne zahtevajo osebnih podatkov (na primer osebne 
izkaznice), »ker so brezdomci precej nezaupljivi do inštitucij …« Na podlagi zgoraj 
navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da so brezdomci nezaupljivi do inštitucij, iz 
česar sklepamo, da je izvajanje določenih programov za reševanje brezdomcev neučinkovito. 
S tem pa je povezano tudi zavračanje pomoči s strani brezdomcev. Vzrok nezaupljivosti bomo 
poskušali ugotoviti v nadaljevanju analize.  
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Podkategorija 8 »Stroški za brezdomstvo« 

3. V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, kakšne posledice bi to imelo 
za državo in ljudi? Koliko denarja bi prihranili? 

V primeru, da bi z določenimi ukrepi zmanjšali brezdomstvo, bi to pomenilo boljšo 
organizacijo, racionalizacijo stroškov, manjše finančno breme, meni eden izmed 
intervjuvancev v Ljubljani. »Posledice so nemerljive in o ekonomskih vidikih je težko 
govoriti. Pravzaprav v tem ne vidim smisla, čeprav država ravno na to noto najraje igra. 
Verjetno ne moremo mimo dejstva, da je samo ''zdrav'' človek družbi koristen,« kritično 
izpostavlja drugi intervjuvanec iz Ljubljane. Zaradi pomanjkanja izjav nismo pridobili dovolj 
podatkov, da bi podali ugotovitve.  

Podkategorija 9 »Delovanje in sodelovanje inštitucij« 

4. Katera inštitucija po vašem mnenju najpogosteje prihaja v stik z brezdomci?  

Država implementira ukrepe z ustrezno socialno politiko v vsakdanje življenje, in sicer preko 
sistema ustanov, ki izvršujejo sprejete ukrepe. Država financira razne programe, preko katerih 
se zagotavlja na primer materialna pomoč, zavetišča, prenočišča. Za brezdomce skrbijo 
vladne in nevladne inštitucije. V nadaljevanju intervjuvanci naštevajo, s katerimi inštitucijami 
najpogosteje prihajajo v stik oziroma z njimi sodelujejo.  

V Ljubljani intervjuvanci naštevajo naslednje inštitucije, ki najpogosteje prihajajo v stik z 
brezdomci: CSD, zavetišča, cerkvene organizacije (Vincencijeva zveza dobrote, frančiškani, 
Karitas, sestre misijonarke ljubezni), humanitarne organizacije (RK), NVO (Stigma, naše 
društvo, društva Altra, Šent, ambulanta Pro Bono, Pravno-informacijski center, Slovenska 
filantropija, ŠOU), KUD France Prešeren (gledališke skupine), javni zavod Socio, socialne 
službe, policija in zdravstvene službe. 

V Celju najbolj prihajajo v stik z brezdomci naslednje inštitucije: javni zavod Socio (edina 
inštitucija, ki se ukvarja z brezdomci), občine, CSD, našteva intervjuvanka iz Celja.  

V Mariboru prihajajo v stik z brezdomci Karitas Maribor in CSD, sta povedala intervjuvanca 
iz Maribora. 

Intervjuvanci iz Kopra so povedali, da največ prihajajo v stik z brezdomci naslednje 
inštitucije: CSD Koper, Kralji ulice, društvo Svit Koper, škofijska Karitas, Zavod za 
zdravstveno varstvo, Zdravstveni dom Koper, Policijska postaja Koper, predstavniki Mestne 
občine Koper in Območno združenje RK Koper. Za reševanje problematike brezdomstva je 
nujno sodelovanje več inštitucij, kar potrjuje izjava intervjuvanke iz Kopra: »Žal je lani v 
Kopru preminul brezdomec v šotoru blizu železniške postaje. Novica nas je vse pretresla, ker 
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so ga našli mrtvega po enem mesecu. Da bi se izognila takim primerom, se je občina odločila, 
da mora na hitro ukrepati in nam je zaupala izvajanje tega programa. Imamo srečo, da nam … 
vsi ostali partnerji stojijo ob strani, da si pomagamo, da so tudi neposredno vključeni v 
program.« Po drugi strani pa druga intervjuvanka iz Kopra meni, da nekateri niso pripravljeni 
na sodelovanje v primeru, da gre za brezdomce: »Problem je v tem, da … nas je premalo 
glede na stiske, ki se pojavljajo pri ljudeh, in glede na kompleksnost te situacije. Jaz tudi 
preden uspem, da se dobim, da se dobimo mi in zavod, mine dva tedna. Ker smo zasedeni. V 
teh dveh tednih on, človek, mora tudi nekaj pojesti … Največ problemov imamo z 
medicinskimi in državnimi inštitucijami. … tudi na občini nimajo empatije do te 
problematike, ne. Recimo naj gre, saj si je sam kriv. Nekateri se pa zelo potrudijo …«  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je za reševanje 
problematike brezdomstva nujno sodelovanje več inštitucij. V nekaterih krajih je več inštitucij 
(npr. v Ljubljani), ki nudijo pomoč brezdomcem, v nekaterih pa manj (npr. v Mariboru), kar 
pomeni, da je problematika brezdomstva v večjih krajih izrazitejša. Nekatere inštitucije so 
pripravljene pomagati, nekatere pa ne.  

5. Katere inštitucije (državne in nevladne) v RS so najuspešnejše pri reševanju problematike 
brezdomstva? Katera inštitucija v RS je po vašem mnenju najuspešnejša pri reševanju 
problematike brezdomstva? 

Določiti najuspešnejšo inštitucijo pri reševanju problematike brezdomstva je zelo težko, saj se 
nekatere inštitucije ukvarjajo s težjimi nalogami kot druge. Na primer: nekatere inštitucije 
zagotavljajo samo prenočišča, druge zagotavljajo samo tople obroke, nekatere inštitucije pa 
pokrivajo več področij hkrati. V Ljubljani so po ocenah treh intervjuvank iz Ljubljane najbolj 
uspešni »… Kralji ulice«. V Ljubljani in drugih krajih (Celje, Maribor, Koper) so po mnenju 
večine intervjuvancev uspešni še Karitas, CSD in RK. »Prav na področju brezdomstva pa je 
seveda zelo pomembno sodelovanje tako lokalne skupnosti kot seveda nevladnih organizacij 
in pa seveda državnih strokovnih služb,« meni intervjuvanka iz Ljubljane. S to izjavo se 
strinja večina intervjuvancev. 

Za uspešno reševanje problematike brezdomstva je pomembno sodelovanje vseh inštitucij. Za 
tovrstno ocenjevanje ni izdelanih meril, po katerih bi lahko ocenili najuspešnejšo inštitucijo 
pri reševanju problematike brezdomstva.  

6. Na katero inštitucijo največkrat pošiljate brezdomce? 

Kam se največkrat napoti brezdomce, je odvisno od tega, s kakšnimi problemi se obrnejo na 
inštitucije. Če na primer potrebujejo oblačila, jih pristojni napotijo na inštitucije, ki podarjajo 
obleke, če potrebujejo ureditev zdravstvenega zavarovanja, jih napotijo na občino. »Vsak 
hoče imeti konkreten denar, paketi hrane jih ne zanimajo,« pojasnjuje intervjuvanka iz 
Ljubljane. V primeru, da brezdomec zavrne denarno socialno pomoč, ker se ni bil pripravljen 
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prijaviti na ZRSZ, ga napotijo v brezplačno ambulanto. »V brezplačno ambulanto sem 
napotila kar veliko ljudi,« nam je povedala druga intervjuvanka iz Ljubljane. V eni izmed 
inštitucij v Mariboru intervjuvanec pojasnjuje, da največkrat pošiljajo brezdomce v bolnico 
(npr. psihične težave, pljučne bolezni, bolezni jeter): »Na žalost, pri nas, bi rekel … 78 % 
imamo bolnikov evidentiranih …« 

7. Ali imate z brezdomci dobre ali slabe izkušnje? Na kratko obrazložite. 

Intervjuvanci navajajo, da imajo z brezdomci dobre in slabe izkušnje. »Načeloma ne 
povzročajo posebnih težav, so skromni, pošteni, poslušni, pogosto sramežljivi, neradi 
govorijo o svojih težavah, statusu … Ali pa so agresivni, ker imajo najrazličnejše psihične in 
fizične težave, ki se z brezdomstvom stopnjujejo,« pojasnjujejo intervjuvanke iz iste 
inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru.  

8. Ali vam brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo, oziroma ali vedo, kaj bi jim pomagalo pri 
reševanju njihovih težav?  

Ali brezdomci sami povedo, kaj potrebujejo, oziroma ali vedo, kaj bi jim pomagalo pri 
reševanju njihovih težav, je seveda odvisno od osebnosti človeka in njegovega namena. 
Nekateri takoj povedo, kaj potrebujejo, nekateri se pa v situaciji brezdomstva težko znajdejo, 
zato jim pri usmeritvah pomagajo razne inštitucije, ki se z brezdomstvom ukvarjajo. »Za njih 
je topla beseda dosti pomeni …, kakor pa kozarec pijače ali kakor koli, da se počutijo …, da 
niso odrinjeni od družbe, ko se pogovarjaš o nečem, čemer koli,« izpostavi intervjuvanec iz 
Maribora. »Največkrat nimajo lastnega uvida ali pa ne realnega uvida v reševanje dejanskega 
problema (država bo poskrbela za nas; država je dolžna poskrbeti za nas …),« izpostavljajo 
intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru.  

9. Koliko pri reševanju problematike brezdomcev sodelujete z drugimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami in s katerimi? 

Sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami je odvisno od primera, ki je v 
teku obravnave. Z namenom sodelovanja potekajo razna srečanja, delovni sestanku, in sicer 
na lokalni ravni (npr. CSD, RK, Karitas), nacionalni ravni (MDDSZ, Ministrstvo za 
zdravstvo, Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za notranje zadeve) in na ravni EU. Sodelujoči 
skušajo na ta način pridobiti čim več informacij, ki so potrebne za njihovo delo. Intervjuvanka 
iz Maribora izpostavlja, da bi potrebovali večjo pripravljenost za sodelovanje nevladnih 
organizacij: »… bi bilo … dobrodošlo, če bi več informacij dobili s strani nevladnih 
organizacij, kakšne programe nudijo, kakšne možnosti so. Se mi zdi, da premalo teh 
informacij dobimo, moramo kar sami poizvedovat in iskat.« 
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Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je sodelovanje med 
vladnimi in nevladnimi organizacijami odvisno od primera, ki je v teku obravnave. Pojavljajo 
se težave pri pridobivanju informacij v smeri od nevladnih k vladnim organizacijam.  

10. V kakšnem primeru brezdomec dobi nadomestilo za brezposelnost?  

Brezdomec dobi nadomestilo za brezposelnost »pod enakimi pogoji kot vsi ostali,« 
odgovarjajo intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru. Pogoji za 
pridobitev nadomestila so določeni, in sicer: če ste bili pred nastankom brezposelnosti 
zavarovani za primer brezposelnosti najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih, če so bili 
plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v 
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa 
prispevkov ni plačal), če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši 
krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje ter se prijavite pri Zavodu 
RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 
dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. Denarno nadomestilo je določeno v Zakonu o 
urejanju trga dela (4. Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja).  

11. Kakšna je razlika med nadomestilom za brezposelnost in denarno socialno pomočjo? Kaj 
dobi brezdomec najprej?  

»Nadomestilo je vezano na zaposlitev – plačilo prispevka za primer brezposelnosti – in ga 
priznava ZRSZ, DSP je ukrep CSD – socialni transfer – in je vezano na socialno stanje 
posameznika oziroma družine,« obrazložijo intervjuvanke iz iste inštitucije v Ljubljani, Celju, 
Mariboru in Kopru. Oseba oziroma brezdomec lahko prejema samo nadomestilo za 
brezposelnost ali samo denarno socialno pomoč, obojega hkrati ne more prejemati. Denarna 
socialna pomoč je v letu 2011 znašala 229,80 EUR, intervjuvanka iz Maribora pa je 
opozorila: »… se je sedaj tudi zaostrilo, morajo imeti dokazila, za kaj porabijo ta denar …« 
Brezdomec si mora urediti dokumente tam, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Težava 
pri urejanju dokumentov se pojavi, če je oseba brezdomec v drugem kraju in nima niti volje 
niti denarja, da bi si uredil dokumente. Glede na spodnjo zgodbo intervjuvanke menimo, da bi 
bilo treba oblikovati oziroma prilagoditi programe tako, da bi vključevali tudi pomoč 
brezdomcem pri urejanju vseh dokumentov ne glede na kraj v RS. Sklepamo, da država pri 
tem ne bi imela takšne izgube, kot jo ima sedaj.  

Primer zgodbe intervjuvanke iz Kopra glede urejanja dokumentov:  

»… ni take službe, da bi ga spremljala … Še z rešilcem nočejo vozit … Mi smo imeli brezdomca 
tukaj …, ne vem, od kod je bil, mislim, da iz Maribora, starejši gospod, zelo visoko izobražen,  
… na koncu so mu v bolnici odrezal ene štiri prste na nogi … se je strinjal takrat, da bi šel v dom 
upokojencev, pa je bil tudi toliko star, da bi mu to pripadalo in edino prosto mesto je bilo v 
Murski Soboti. Mislim, da je bil občan Maribora, nazadnje pa je živel nekje v Ljubljani. Tako, 
tule se je sam znašel. In ni bilo nikogar, ki bi ga iz bolnice vzel, ker dejansko ta človek denarja ni 
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imel, nič ni imel. … ga dal v avto in ga peljal v Mursko Soboto, kjer bi imela država mir, mi bi 
imeli mir, na koncu vsi ti centri bi imeli mir …« 

Podkategorija 10 »Izobraževanje zaposlenih na področju brezdomstva« 

12. Katere denarne in nedenarne pomoči brezdomcu pripadajo? Kje oziroma kako dobi denar 
za preživetje? 

Brezdomcu pripadata denarna in nedenarna pomoč. Intervjuvanci iz Ljubljane, Celja, 
Maribora in Kopra v nadaljevanju navajajo nekaj primerov denarnih in nedenarnih pomoči. 
Med denarno pomoč se šteje denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, 
nadomestilo za brezposelnost, nadomestilo za invalidnost, prodaja revije Kralji ulice, 
prosjačenje (npr. darovanje denarja od ljudi). Nedenarne pomoči pa so oblačila, zagotavljanje 
toplih obrokov, paketi hrane, kompletna oskrba v zavetišču (npr. prehrana, higienski 
pripomočki, neomejeno tuširanje, kopanje, pranje posteljnine, pranje oblačil). Tisti 
brezdomci, ki so nastanjeni v zavetišču, dajejo del svojih sredstev za prebivanje v zavetišču.  

13. Kakšne zdravstvene storitve so na voljo brezdomcem?  

Brezdomci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče in so prejemniki denarne socialne pomoči, 
imajo tudi zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje, v okviru katerega imajo pravico 
do zdravstvene obravnave. »… to smo uvedli pred dobrimi tremi leti in s tem tudi pokrili to 
vprašanje zdravstvenega zavarovanja,« pojasnjuje intervjuvanka iz Ljubljane glede ureditve 
zdravstvenega zavarovanja. Brezdomci, ki nimajo stalnega prebivališča in nimajo urejenega 
zdravstvenega zavarovanja, obstajata dva programa, in sicer ambulanta v Ljubljani in 
ambulanta v Mariboru. V ti dve ambulanti se lahko zatečejo vse osebe, ki potrebujejo kakršno 
koli zdravstveno obravnavo, a nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Ko brezdomec 
prejme denarno socialno pomoč (odločbo), si lahko uredi osnovno in dodatno zdravstveno 
zavarovanje. Osnovno zdravstveno zavarovanje si brezdomec uredi tudi v primeru, ko se 
prijavi na ZRSZ v evidenco brezposelnih oseb. »Dodatno si pa res urediš tako, da greš s 
kopijo odločbe CSD o prejemu denarne socialne pomoči na zavarovalnico in ti uredijo 
dodatno zavarovanje, ker se to plačuje iz državnega proračuna,« izpostavi intervjuvanka iz 
Maribora. V Celju sicer nimajo ambulante za brezdomce, vendar kljub temu z dobrim 
sodelovanjem z zdravniškim osebjem problem rešijo: »… vodja, … naše zdravnike pokliče in 
pošlje tja tako, da jih potem porihtajo. Moram reči, da tukaj v Celju nimamo težav. Saj ti, ki 
so pri nas. Tudi zobozdravnika … uredi jim to zdravstveno zavarovanje tako, da se iz tistega 
DSP pokrije tako, da tisto osnovno zdravstveno imajo,« pojasnjuje intervjuvanka iz Celja. 
Podobno kot v Celju tudi v Kopru dobro sodelujejo z zdravniškim osebjem. 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da brezdomci imajo 
možnost, da si uredijo zdravstveno zavarovanje, v Ljubljani in Mariboru pa obstajata 
ambulanti, ki nudita zdravstveno in zobozdravstveno pomoč.  
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TEMATSKO PODROČJE »PROGRAMI IN UKREPI NA PODROČJU 
BREZDOMSTVA « 

1. Kako poteka postopek v vaši inštituciji, če pride do vas oseba, ki pravi, da je pravkar 
izgubila dom in nima sredstev za preživetje oziroma je postala brezdomec? Kakšno pomoč ji 
ponudite (denarno in socialno) in kam jo napotite?  

V RS kar nekaj inštitucij nudi različne pomoči za brezdomce (npr. Rdeči križ razdeljuje 
oblačila, zavetišča omogočajo prenočevanje brezdomcev). Kako jim pomagajo pri tem 
zaposleni v inštitucijah, kjer smo opravljali intervjuje, pa je odvisno od njihove narave dela. 
Zaradi varovanja podatkov ne bomo omenili vsake pomoči posebej, bomo pa zajeli skupne 
podatke. 

Brezdomci navežejo stik z vsemi inštitucije, na katerih smo z zaposlenimi opravili intervjuje. 
Kontakti potekajo na različne načine – preko telefona, pisem ali pa se osebno oglasijo na 
inštitucijah. Kam bo intervjuvanec brezdomca napotil, je odvisno od tega, kaj potrebuje. 
Nekateri brezdomci pridejo v dnevni center samo na kavo, nekateri pa potrebujejo 
poglobljeno obravnavo, pri kateri se oblikuje individualni plan. V nekaterih inštitucijah se 
pogovorijo z brezdomci, ali imajo urejene osebne dokumente, zdravstveno zavarovanje, ali 
imajo urejeno bivanje, ali imajo urejene socialne pravice, ali potrebujejo samo pomoč pri 
iskanju službe, ali imajo izbranega osebnega zdravnika, ter jim na ta način pomagajo oziroma 
svetujejo kako naprej. »Naši strokovni sodelavci ga pri urejanju teh pravic usmerjajo, z njimi 
tudi gredo na razne inštitucije in jim pomagajo reševati te probleme,« pojasnjuje 
intervjuvanka iz Kopra. Inštitucije nudijo brezdomcem informacije v zvezi s tem, kam se 
lahko obrnejo po pomoč (zloženka SIT, UMIT IN OBRIT v LJ (o zavetiščih in oblikah 
pomoči) in zloženke o uveljavljanju pravic CSD, Karitas), pomagajo pri pisanju prošenj (za 
zaposlitev), pri urejanju denarne pomoči, zdravstvenega zavarovanja, nudijo spremstvo na 
inštitucije v okviru terenskega dela, občasno delijo pomoč v obliki hrane in toaletnih 
potrebščin (ki jih prispevajo donatorji, RK), razdeljujejo pribor za injiciranje in varno 
spolnost (dobljen iz IVZ Koper), izdelajo individualni načrt. Nekateri brezdomci težko 
priznajo svoj položaj, kar potrjuje naslednja izjava intervjuvanke iz Ljubljane: »… nekateri 
priznajo in povejo takoj, pri drugih sam ugotoviš, ko se z njim pogovarjaš, da nima stalnega 
prebivališča, da je to prebivališče na CSD ali da je vsakič drugje, da ne dobiva pošte, … eni to 
priznajo, eni pa ne. Ampak ko se z njimi pogovarjaš, potem tudi povedo.« Če pride oseba v 
zavetišče med vikendom, na praznik, osebe ne zavrnejo, pač pa urejajo dokumentacijo kasneje 
oziroma v delovnem času državnih organov. Če brezdomec prebiva v zavetišču, se mu lahko 
iz denarne socialne pomoči samodejno pobere del sredstev za prebivanje v zavetišču. »… za 
to so močni razlogi. … Za alkoholika je brez veze, da mu daš denar, ker ga bo zapil v treh 
dneh. Celo socialno pomoč zagoni takoj, skratka, oni so dobili pomoč v obliki bivanja tukaj 
noter. Saj obstajajo tudi druge oblike, ampak to je ena rešitev.« Reševanje problematike 
brezdomcev bi moralo biti urejeno na lokalni ravni, je opozorila intervjuvanka iz Ljubljane: 
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»… Praviloma bi se morala odzvati lokalna skupnost, potem pa vstopimo mi in pomagamo še 
na nacionalni ravni.« 

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da inštitucije nudijo pomoč 
v različnih oblikah (npr. deljenje hrane, zagotavljanje prenočišč). Nekateri brezdomci težko 
priznajo situacijo, v kateri so se znašli, in tudi težje prosijo za pomoč. Najprej je potrebno 
reševanje na lokalni ravni, šele nato na nacionalni.  

2. Koliko programov in katere trenutno izvajate in koliko sredstev namenjate za reševanje 
problematike brezdomstva? Katere programe največ priporočate brezdomcem v okviru vaše 
inštitucije glede na njihove težave (npr. psihosocialna rehabilitacija)?  

V Ljubljani poteka več programov in projektov, in sicer: prodaja časopisa, terensko delo, 
dnevni center, program nastanitvene podpore, trgovina in izposojevalnica rabljenih 
predmetov, zavetišče, izvaja se psihosocialna pomoč, delijo se paketi hrane, higienskih 
pripomočkov, oblačil, deluje dnevno sprejemališče, kjer brezdomci lahko poskrbijo za osebno 
higieno in dobijo priboljške, nočna zavetišča, dnevni centri, sprejemne pisarne, izvaja se tudi 
terensko delo za brezdomce, razna svetovanja, program ponovne vključitve v družbo, se pravi 
tistih, ki so malo mlajši in so še aktivni, izvaja se svetovni program, in sicer z vključitvijo 
športa, se pravi z žogo, kjer se jih poskuša z motivacijo vrniti v družbo, izvaja se program za 
brezdomce, ki imajo težave z zasvojenostjo. Običajno nevladne inštitucije svoje programe 
prilagajajo potrebam uporabnikov na posameznem terenu. Ponekod je več brezdomcev, ki 
nimajo namestitve, zato se tam razvija program namestitve. Ponekod imajo veliko potreb po 
dnevni obravnavi, ker imajo razvite neke druge vrste namestitev,po nekaterih krajih so 
brezdomci nastanjeni v stanovanjih. V Ljubljani obstaja dnevni in nočni center za brezdomce 
uživalce drog, v Mariboru pa le dnevni center. Intervjuvanec iz Ljubljane je poudaril: »… bi 
rabili še vsaj eno podobno zavetišče, kot je to. Lahko bi bilo drugače organizirano, … bi 
ponujali drugačne storitve. … recimo v tej velikosti. … napačno je, da je potrebno tukaj 
znotraj Ljubljane. … potrebovali bi še eno zavetišče v okviru socialne službe, državno, 
mestno, na profesionalnem nivoju. Ostalo so laične zadeve, ki sicer živijo, ko pa so težave, 
iščejo pa našo pomoč. … malo drugačna struktura bivajočih pa bi tudi tule malo različne 
nivoje naredili.« Nadalje meni, da bi delo z brezdomci moral opravljati socialni delavec, »ker 
le tak pozna vsa področja socialnega dela. Samo profesionalec lahko izvaja kakovostne 
storitve. Kako bi izgledalo, če bi se šli ekonomisti psihologijo?« Za brezdomstvo je 
namenjenih več sredstev, »ker smo vzpostavili to mrežo, pred več kot desetimi leti te mreže ni 
bilo, potrebe so se seveda porajale sproti, … imamo danes na področju socialnega varstva v 
okviru programov zaposlenih že skoraj 400 redno zaposlenih strokovnjakov, ki pokrivajo 
področje celotne mreže socialnovarstvenega področja v okviru programa socialnega varstva,« 
je povedala intervjuvanka iz Ljubljane.  
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V Celju je intervjuvanka izpostavila, da je dovolj nastanitvenih možnosti za brezdomce, 
vendar »bi … pa specifično drugačno zavetišče bi potreboval. Potrebovali bi zavetišče za 
odvisnike posebej, se pravi 24-urno. … zavetišče …, ki bi bilo za par družin primerno …«  

V Mariboru se izvajajo programi, kot so zavetišče, socialno vključevanje posebej ranljivih 
skupin (pomoč pri urejanju statusa, spremstvo k zdravniku), sprejemališče za brezdomce, 
zavetišče za brezdomce, ambulante, ljudska kuhinja. Kot primer financiranja je intervjuvanec 
iz Maribora pojasnil, da za ambulanto namenijo »30.000 EUR na leto … ima 500 pacientov 
na leto, če izračunate, boste videli …« Si pa v Mariboru želijo »za brezdomne osebe dnevni 
center«, je izpostavil isti intervjuvanec iz Maribora. Več prenočišč ne potrebujejo.  

V Kopru si prav tako kot v Mariboru želijo dnevni center in takšno zavetišče, kot ga imajo v 
Ljubljani.  

Na podlagi zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da je izvajanje programov 
odvisno od vrste inštitucije. Nekatere inštitucije ne izvajajo nobenih programov ali projektov 
za brezdomce, nekatere pa (npr. prodaja cestnega časopisa). Programe in projekte v večini 
primerov izvajajo nevladne inštitucije in zavodi, medtem ko jih državne inštitucije 
(ministrstva) bolj pripravljajo. Projekte, s katerimi se inštitucije prijavljajo na EK, pa 
pripravljajo tako vladne kot nevladne inštitucije. Odgovora, koliko sredstev inštitucije 
namenjajo za reševanje problematike brezdomstva, koliko programov in katere priporočajo, v 
tem primeru nismo dobili.  
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TEMATSKO PODROČJE »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE« 

1. Ali bi lahko ocenili, koliko brezdomcev se je v posameznih letih rešilo brezdomstva na 
podlagi zaposlitve? 

Koliko brezdomcev se je v posameznih letih rešilo brezdomstva na podlagi zaposlitve, je 
dokaj težko vprašanje oziroma nismo prejeli dovolj natančnih odgovorov, da bi podali oceno. 
Oceno so intervjuvanci lahko podali le v okviru svoje inštitucije, ne pa tudi za celotno RS. 
Podatek, ki je bil za nas relevanten, je, da obstajajo primeri brezdomcev, ki se rešijo 
brezdomstva, kar potrjujeta naslednji izjavi dveh intervjuvancev. Intervjuvanka iz Ljubljane 
ocenjuje, da se jih je v okviru njihove inštitucije brezdomstva rešilo: »… morda 15 … zdaj 
imamo v posredovalnici tri. … uporabniki naši … potem pa imamo dosti teh, ki pa zdaj ne 
moremo reči, da so zaposleni, ampak delajo kot prostovoljci …« Intervjuvanec iz Maribora pa 
meni, da se je brezdomstva rešilo: »… v enem letu bilo devet takih, … ti so skozi 
samozaposlitev šli, … Moraš mu nekaj dati, da se on sam resocializira pa da se počuti 
koristnega.« 

2. Za kakšne vrste kadrov gre večinoma pri brezdomcih?  

Pri brezdomcih gre za zelo različne vrste kadrov, od nedokončane osnovne šole do doktorjev 
znanosti, od arhitektov, inženirjev do managerjev. »Večina ima srednjo ali nedokončano 
srednjo šolo …,« meni intervjuvanka iz Ljubljane. Kljub vsemu je izobrazba pomembna, kar 
potrjuje izjava intervjuvanca iz Ljubljane: »Ti ljudje imajo večje možnosti, ker so razgledani. 
Izobrazba je seveda pomembna, ker ti ponuja boljše rešitve in večje možnosti.« V Celju opaža 
intervjuvanka največ brezdomcev različnih stopenj izobrazbe, največ pa jih ima peto stopnjo 
izobrazbe. Po izjavah dveh intervjuvancev iz Maribora prevladujejo nižje izobraženi 
brezdomci, moški, stari od 30 do 40 let, pojavljajo se tudi arhitekti oziroma različne vrste 
poklicev, od nižje do visoko izobraženih. Zelo redko imajo končano srednjo izobrazbo, 
opaziti je tudi osipnike, je bilo razbrati iz izjave intervjuvanke iz Kopra.  

Na podlagi izjav intervjuvancev smo razbrali, da se pri brezdomcih v Ljubljani, Celju, 
Mariboru in Kopru pojavljajo različne vrste kadrov, in sicer od nedokončane osnovne šole do 
doktorjev znanosti, največ jih ima nedokončano srednjo šolo in zaključeno srednjo šolo, 
prevladujejo moški. Tipični brezdomci so v večini primerov osebe z nedokončano osnovno 
šolo. Pri brezdomcih gre za različne profile in različne starostne strukture.  

3. Koliko brezdomcev se dejansko izobražuje (npr. novi poklici, prekvalifikacije)? 

Z izobraževanjem oseba pridobiva nova znanja, na podlagi katerih se bo lažje zaposlila. Iz 
izjav intervjuvancev smo dobili podatek, da obstajajo primeri, ko se brezdomci udeležujejo 
raznih usposabljanj in da tudi uspešno zaključijo izobraževanje. Intervjuvanka iz Ljubljane je 
povedala: »Za tri zaposlene v našem PRP-ju lahko rečem, da se udeležujejo raznih 
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usposabljanj.« Intervjuvanec iz Maribora je podal naslednji primer uspešnega izobraževanja 
brezdomcev: »Ja, mi smo imeli tudi te primere, … dva sta bila, ki sta šolo … ki sta prej 
pustila, potem sta pa šolo naredila in imata sedaj srednjo šolo in čisto ok živita.« Druga 
intervjuvanka iz Ljubljane meni, da se bodo brezdomci v dani situaciji težko lotili dolgega 
načrtovanja, kot je Izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2010/2011, in 
nadaljuje: »… jaz bi prej rekla, da pri njih … nacionalna poklicna kvalifikacija, ki je krajša.« 

4. Koliko brezdomcev dejansko dobi delo? Ali je kateri od njih postal zelo uspešen pri svojem 
delu? Ali bi lahko rekli Nemogoče je mogoče? Ali so brezdomci zainteresirani, da dobijo 
delo? 

Intervjuvanec iz Ljubljane je glede dela brezdomcev opozoril, da je treba ločiti delo in 
zaposlitev: »Tu se potem … pojavljajo zlorabe. Lahko si najdeš delo, z raznimi obljubami, kaj 
vse boš dobil in zaslužil. Potem pa en mesec delaš zastonj, delodajalec začne potem jamrat, da 
mu niso nakazali denarja …, … da moraš še malo počakati. Pa verjameš, ker hočeš verjet, in 
delaš še mesec ali dva, da ti je jasno, da ne bo nič, in potem greš. Ko imaš enkrat dve, tri take 
izkušnje se raje odločiš za žicanje v mestu. Ja, lahko gre na delovno inšpekcijo in prijavi delo 
na črno … In kaj potem? Lahko ga toži na sodišču, ampak s čim, če nima denarja, če nima 
nič. … Njegove težave ostanejo enake. Delodajalci imajo denar. Raje plačajo kazen in delajo 
enako naprej. Vzamejo druge, ki jih bodo ogoljufali. En tak klošar, ki je pa delal zastonj, pa 
nima ne volje, ne energije, ne denarja, da bi po sodiščih hodil in se s tem ubadal. Konec 
koncev nima niti znanja, da bi vlagal tožbe, pritožbe. Celo naslova nima, kamor bi lahko dobil 
pošto s sodišča.« Oseba oziroma brezdomec, ki se prijavi na ZRSZ, pričakuje, da bo ZRSZ 
kako službo našel, vendar ta teza ne drži. Brezdomci imajo možnost delati tudi na kmetijah, je 
povedala druga intervjuvanka iz Maribora: »… s kakšne kmetije pa rečejo, če bi mogoče koga 
napotili, … da je možnost tam bivanja, pa za hrano. … sami s tistim kmetom na primer 
govorijo … V bistvu kot pomoč na kmetiji pa nudenje prehrane pa bivanja. Ni to delo na črno 
… Ne, ker gre za preživetje, dejansko pa za pomoč na kmetiji.«  

Koliko brezdomcev dejansko dobi delo, je težko oceniti, ker se ne vodijo evidence, kljub 
temu pa intervjuvanci v okviru svojih inštitucij opažajo, da nekaj brezdomcev dobi delo in da 
se tudi zaposlijo. Nekaj brezdomcev je zainteresiranih, da dobijo delo in zaposlitev, nekaj pa 
ne. V večini primerov gre za honorarna dela in za zaposlitev v okviru socialnega podjetništva, 
javnih del za trajno nezaposljive. Predvidevamo, da bo vedno obstajal nek odstotek 
brezdomcev, ki ne bodo želeli delati oziroma se zaposliti, kljub temu da bi se lahko. 

5. Ali so brezdomci zainteresirani, da se izobražujejo? 

Oseba ali brezdomec, ki se prijavi na ZRSZ, ima vse možnosti in pravice glede na ciljne 
skupine, ki so določene. Preden osebo vključijo v neko izobraževanje, se z njo pogovorijo, kaj 
že zna, kaj je delala, kakšni so njeni interesi, kaj jo zanima, kje se želi zaposliti. »Niti ne ve 
včasih, kaj si želi, drugič pa je motivacija tista, tudi če ga že vključimo nekoga v 
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izobraževanje lahko, da ne bo mogel zdržat. Prvič, ker ne bo mogel priti na predavanje, 
mogoče bo zaspan, ko bo prišel na predavanje, pa potem to in ono, vse tisto, kar je povezano. 
Spet je to spodbujanje …,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane.  

6. Kakšni so učinki že zaposlenih brezdomcev na področju trga dela? Ali obstajajo primeri 
oziroma povratne informacije iz okolja? 

Povratne informacije od delodajalcev o že zaposlenih brezdomcih na področju trga dela ne 
obstajajo, smo razbrali iz izjav intervjuvancev iz Ljubljane, Maribora in Kopra. Pri vprašanju, 
kakšne so izkušnje inštitucij oziroma delodajalcev z zaposlovanjem brezdomcev, pa 
intervjuvanci niso podali ustreznih podatkov. 

7. Če je oseba ali alkoholik, ali uživalec prepovedanih drog, ali ima oseba motnje v duševnem 
zdravju, katero delo oziroma zaposlitev bi bila zanjo najbolj primerna?  

Če ima oseba zdravstvene težave (npr. je alkoholik, uživalec prepovedanih drog ali ima oseba 
motnje v duševnem zdravju), bi bila zanjo najbolj primerna zaposlitev v okviru socialnega 
podjetništva. Socialno podjetništvo je namenjeno prav za osebe, kot so brezdomci, in osebe, 
ki imajo zdravstvene težave. »… je to način zaposlitve, ki razume in sprejema njegove 
omejitve, posebnosti …,« je izpostavila intervjuvanka iz Ljubljane.  

8. Kakšne oblike dela oziroma zaposlitev lahko brezdomcem ponudite? Dejstvo je namreč, da 
brezposelni težko dobijo delo, kaj šele težje brezposelni ljudje. Kakšne so dejanske možnosti 
za zaposlitev teh oseb? 

Za brezdomce bi bile najbolj primerne oblike dela, ki se izvajajo v socialnih in invalidskih 
podjetjih, javna dela in sezonska dela, kot smo že ugotovili iz prejšnjih izjav. Dejanske 
možnosti za zaposlitev teh oseb so: »Načeloma majhne. Neusmiljen in krut trg dela težje 
zaposljive osebe »trdo prime«, glede na večjo konkurenco najpogosteje že pri izboru samem 
izloči,« so povedale intervjuvanke iz iste inštitucije iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra.  

9. Kje oziroma kako brezdomci dobijo denar za preživetje? 

Nekateri so prejemniki denarne socialne pomoči, drugi občasno opravljajo priložnostna 
(sezonska) dela, tretji prodajajo cestni časopis ali so vključeni v socialno podjetništvo, 
nekateri so vključeni v razne programe, ki omogočajo delo (npr. Posredovalnica rabljenih 
predmetov). Tisti, ki prodajajo časopis Kralji ulice, lahko zaslužijo kar nekaj, je povedala 
intervjuvanka iz Ljubljane: »… v bistvu prodaja je tako, pri nas prevzame časopis in sam 
plača 50 centov, ne, prodajo ga pa za 1 EUR, ne, se pravi 50 centov neobdavčeno gre, dobijo 
oni, s tem, da nekateri ljudje pač tudi več. … gre v bistvu to za humanitarno dejavnost. … 
tisti, ki ima največ prodaje, tudi do 400 časopisov na mesec, nekateri, res tisti, ki res hodijo, to 
je 200 EUR vsaj, dobijo pa še več.« 
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10. V raziskavi Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Slovenji – možni ukrepi 
za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb (Trbanc 
idr. 2003, 17) smo zasledili, da svetovalke ZRSZ istega brezdomca napotijo večkrat k istemu 
delodajalcu, za katerega vsi vedo, da ga ne prijavi. Kakšen je vaš komentar? 

»To se v praksi lahko zgodi v primerih, da o kršitvah ZRSZ ni obveščen, vendar nam 
zakonodaja omogoča, da v primerih, ko pristojne inšpekcijske službe ugotovijo kršitev pri 
delodajalcu, k njemu ZRSZ oseb ne napotuje, ampak le informira o prostih mestih. Če ZRSZ 
take informacije uradno ne prejme, napotovanje teče skladno s potrebami in sladno z ZUTD,« 
so pojasnile intervjuvanke iz iste inštitucije iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra. 

11. V katero kategorijo brezposelnih uvrščate brezdomce (npr. dolgotrajno brezposelni, težje 
zaposljivi)?  

Brezdomci se uvrščajo med težje zaposljive osebe, smo razbrali iz izjav intervjuvank iz iste 
inštitucije iz Ljubljane, Celja, Maribora in Kopra. Pri tem pa je treba ločiti težje zaposljive 
osebe od dolgotrajno brezposelnih oseb. 
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Zakon o prijavi prebivališča 

S tem zakonom se je predvidela možnost zakonskega prebivališča. Namen je bil zmanjšati 
število prebivalcev brez stalnega prebivališča in brez osnovnih pravic. Četrti odstavek 8. člena 
Zakona o prijavi prebivališča določa, da če posameznik nima prijavljenega stalnega 
prebivališča, po določbah tega zakona pa ga tudi ni mogoče prijaviti, se za njegovo stalno 
prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer dobiva pomoč v materialni obliki, če na 
območju pristojnega organa dejansko tudi živi. Pristojni organ (upravna enota) mora pred 
prijavo stalnega prebivališča pridobiti pisno soglasje organa ali organizacije, ki posamezniku 
daje pomoč. Če organ ali organizacija ne da pisnega soglasja, pristojni organ posameznika 
stalno prijavi na naslov tistega organa ali organizacije, ki je posamezniku dal zadnji pomoč 
(CSD, Karitas, Rdeči križ). S tem je omogočena prijava bivališča tudi brezdomcem, s čimer 
imajo odprto možnost za uveljavljanje vseh tistih pravic, ki so vezane na stalno bivališče.  

Zakon o socialnem varstvu 

V Zakonu o socialnem varstvu ne najdemo določil, ki bi bila posebej namenjena brezdomcem. 
So pa za brezdomce so pomembni naslednji členi: 1., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 21. in 21.a. in 
81. člen (prvi in drugi odstavek). Za nekatere brezdomce sta pomanjkljiva 3. in 5. člen, ki jih 
v nekaterih primerih celo izključita od pomoči (Veber 2003, 41; Delić 2008, 31–32; Ravnik 
2009, 46). 3. člen je problematičen v delu, kjer navaja, da so upravičenci tisti posamezniki, ki 
si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo 
vplivati. Veber (2003, 41) meni, da je med brezdomci zelo težko ločiti tiste, ki sodijo v to 
kategorijo, od tistih, ki do takšne pomoči niso upravičeni. 5. člen je problematičen v delu, kjer 
navaja, da so upravičenci po tem zakonu državljani RS, ki imajo stalno prebivališče v RS, ter 
tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Državljani RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v RS, uveljavljajo 
pravice do posameznih storitev in denarne socialne pomoči v primerih in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. V zakonu pa ni navedeno, kako se te osebe obravnavajo. Veber (2003, 41) 
ugotavlja, da so vsi tisti brezdomci, ki nimajo uradno priznanega stalnega prebivališča, 
izključeni iz kroga upravičencev.  

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

V tem zakonu je za brezdomce pomemben 7. člen, 13. alineja (RS iz proračuna zagotavlja 
sredstva za plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na prestajanju zaporne kazni, za 
mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, za osebe, ki jim je 
izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem 
zavodu, oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, ter za tujce, ki jim je RS 
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priznala status begunca) in 14. alineja (RS iz proračuna zagotavlja sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene 
mednarodne pogodbe, ter tujcev in državljanov RS s stalnim prebivališčem v tujini, ki 
začasno prebivajo v RS ali so na poti skozi RS, in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila 
zdravstvenih storitev). 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

V zakonu je pomemben 45. člen, ki določa, da morajo zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci pri opravljanju svojega dela obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji na enak način 
in spoštovati njihove ustavne in zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost 
zdravstvenega posega. 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 

Za brezdomce je pomemben 5. člen, 1. točka glede zbiranja prostovoljnih prispevkov 
(Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo 
dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.), 5. člen, 3. 
točka (Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih 
skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje 
prispevkov.), 9. člen (Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali 
druge materialne dobrine, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.) in 10. člen (Kdor prenočuje ali 
spi na javnih krajih ali drugih dostopnih prostorih, ki za to niso namenjeni, in s takšnim 
ravnanjem koga vznemirja, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev.). 

Stanovanjski zakon 

Stanovanje je ustavna kategorija, ki ga določa 78. člen Ustave (Država ustvarja možnosti, da 
si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.). Pomoč pri pridobitvi stanovanj ureja 
Stanovanjski zakon. Stanovanjski zakon omogoča, da se za socialno najbolj ogrožene omogoči 
oddajanje neprofitnega stanovanja v najem (87. člen) in da se bivalna enota za začasno 
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih odda v najem tistemu, katerega socialna 
problematika je najtežja (88. člen). Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo 
izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb, predvideva glede na namen in način uporabe tri vrste enot, in to so: bivalne 
enote s sanitarijami in mini kuhinjo, bivalne enote s souporabo sanitarij ali souporabo kuhinje, 
bivalne enote s souporabo sanitarij in s souporabo kuhinje (Ferlan Istinič 2010, 2). Pri 
brezdomcih je poudarek na trajni in ne institucionalni obliki nastanitve. Špindler (2001, 11) 
ugotavlja, da je treba razumeti, da so nastanitve v zavetišča za brezdomce urgentna dejanja, ki 
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so le začasne rešitve, vsekakor pa pomenijo napredek v kakovosti bivanja osebe, če je prej 
bivala na cesti. 

Nacionalni program boja proti revščini in socialni izključenosti 

Eden temeljnih ciljev socialne politike naše države je zmanjševanje revščine in socialne 
izključenosti. K zmanjšanju socialne izključenosti prispevajo politika zaposlovanja, 
izobraževanja, zdravstva, stanovanjska politika in politika socialnega varstva (MDDSZ 2000, 
1-5). Za vsako področje obstajajo določeni programi. Pri tem se pa moramo zavedati, da 
splošen gospodarski in družbeni razvoj še ne pomeni boljšega položaja za vse in da socialne 
izključenosti ni možno popolnoma odpraviti. 

Pomembno je, da se s stalnimi in primernimi ukrepi ter aktivnostmi poskuša revščino in 
socialno izključenost zmanjševati oziroma preprečevati, da ne prihaja do dolgotrajne 
izključenosti posameznikov in njihovih družin. To pa zahteva skupne napore vseh ministrstev, 
ki so odgovorni za posamezna področja, lokalnih skupnosti, javnih služb in nevladnih 
organizacij. Ukrepi, ki se v RS že izvajajo in tisti, ki so v pripravi imajo skupna cilja in sicer 
pomagati in omogočati tistim, ki so se znašli v razmerah revščine in socialne izključenosti, da 
čim prej najdejo izhod iz takšnih razmer in preprečiti revščino in socialno izključitev tistih, ki 
so na robu. Z namenom zmanjšanja revščine in socialne izključenosti, se izvajajo razni 
dogodki. Omenili bi Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, ki se je izvajal 
v letu 2010 in v katerega so bili vključeni tudi brezdomci (Kralji ulice).  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010  

Temeljno izhodišče politike socialnega varstva države in lokalnih skupnosti tudi v obdobju 
2006–2010 ostaja predvsem zagotavljati take razmere oziroma pogoje, ki bodo 
posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju 
omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s 
svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju 
in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Dragoš (2005, 33), ki je podal kar nekaj 
kritik o Nacionalnem programu socialnega varstva 2006–2010, je med drugim opozoril, da je 
usodna napaka, ko pozabimo, da je socialna strategija nekaj drugega od ekonomske in da 
lahko obe kombiniramo le, če sta razmejeni, torej če imata vsaka svoje cilje. Ugotavlja, da naj 
bi socialna strategija zaščitila tiste, ki se ne morejo vključiti v tekmovanje. Kadar si 
posamezniki zaradi delovanja zunanjih in notranjih dejavnikov ne morejo sami zagotoviti 
socialne varnosti in blaginje, so upravičeni do pomoči. Vse strokovne službe in druge 
ustanove pa morajo pri odločanju o pomoči upoštevati načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da 
je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo svoje družine predvsem odgovoren vsak 
sam. Temeljni cilj politike socialnega varstva je posamezniku in njegovi družini v primerih, 
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ko si osnovne socialne varnosti ne more zagotoviti sam, zagotoviti strokovno pomoč in nujne 
materialne vire za dostojno življenje in omogočanje ohranitve človeškega dostojanstva. 
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