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UVODNE BESEDA
V tem zborniku so zbrani zapisi prispevkov, ki jih je pripravilo 17 strokovnjakinj 

in strokovnjakov za konferenco Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko 

izključene, ki je potekala 30. maja 2013 v Ljubljani. Konferenca je bila zaključni 

dogodek istoimenskega projekta, ki ga je s sofi nanciranjem Švicarskega prispevka 

v letih 2012 in 2013 izvajalo društvo Kralji ulice (KU) v partnerstvu z Javnim 

stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) ter nevladno 

organizacijo Stiftung Domicil iz Züricha. Slednji partner je tisti, ki nam je nudil 

vpogled v nekatere švicarske rešitve na področju skrbi za stanovanjsko izključene 

ali bolj ranljive ter model dobre prakse v iskanju dostopnih ustreznih stanovanj 

zanje. Prvi partner JSS MOL pa je bil tisti, v sodelovanju s katerim smo dejansko 

pilotsko izvajali in preizkušali novo obliko prakse, ki naj bi brezdomnim olajševala 

dostop do stanovanj in med njimi še posebej najbolj ranljivim omogočala, da bi 

nastanitev tudi obdržali. Glavno vsebino projekta bi lahko opisali kot nudenje 

fl eksibilne in celovite nastanitvene podpore stanovalcem v bivalnih enotah ter podprto 

nastanjevanje najbolj ranljivih brezdomnih v za ta namen najete bivalne enote. Posebno 

pozornost smo pri tem namenjali sodelovanju med JSS MOL in društvom Kralji 

ulice.

Trije uvodni prispevki nakazujejo vsebino in kontekst projekta. Prvi podrobneje 

predstavi namene in dejavnosti projekta. Prispevek Annalis Dürr opisuje dejavnost 

švicarskega partnerja projekta in problematiko socialnih stanovanj v Švici. Tretji 

prispevek se kritično ozira na Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 

2013–2022. Naslednjih šest prispevkov predstavlja jedro knjige, saj opisujejo 

namene, dejavnosti in dosežke projekta, in sicer z vidika delavcev dveh partnerjev 

JSS MOL in KU. Naslednjih pet prispevkov informira o raznolikih temah, ki so bolj 

ali manj povezane s temo trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene. 

Tako spoznamo nacionalni vidik bivalnih enot; rezultate dveh, za našo temo 

relevantnih in pred kratkim opravljenih raziskav; vsebino podobnega projekta, ki je 

tudi vseboval slovensko-švicarsko partnerstvo in se ukvarjal s prenosom švicarskih 

izkušenj k nam; ter prakso mediacije med stanovalci v lokalni skupnosti. Zbornik 

zaključujeta predstavitev JSS MOL in KU ter seznam izbranih virov o brezdomstvu 

in nastanitveni podpori v Sloveniji.

Dejavnost projekta pomeni nadaljevanje prejšnjih let dejavnosti društva Kralji ulice, 

ki je od leta 2008 dalje razvijalo dejavnost nastanitvene podpore za brezdomne 

in si prizadevalo za razvoj nacionalne strategije na področju brezdomstva, ki naj 

bi vsebovala tudi pomemben cilj iskanja dolgoročnih nastanitvenih možnosti 

za brezdomne, po možnosti s čim večjim upoštevanjem načel, ki jih obsega 

geslo »Najprej stanovanje!«. Takšna usmeritev je v skladu z več resolucijami in 

deklaracijami EU za področje brezdomstva.



6

Za produktivno delovno sodelovanje se Kralji ulice iskreno zahvaljujemo obema 

projektnima partnerjema, s katerima je bilo vseskozi »veselje sodelovati«. 

Zahvaljujemo se tudi stanovalcem bivalnih enot, s katerimi smo se med projektom 

srečevali (sicer z enimi precej malo, z drugimi pa vsakodnevno), soustvarjali nov 

model dela ter spoznavali njegove možnosti in omejitve. Zahvaljujemo se avtoricam 

in avtorjem prispevkov v tem zborniku ter vsem sodelujočim pri izvedbi konference. 

Želimo si, da bi tu opisane izkušnje vodile k podobnim projektom in dejavnostim 

tudi v drugih slovenskih občinah, pa čeprav nastanitvena problematika in obseg 

ter značilnosti stanovanjske izključenosti niso povsod enaki. Trenutna ekonomska 

situacija – tako v Sloveniji kot drugod – nakazuje verjetno poglabljanje problema 

stanovanjske izključenosti v prihodnjih letih, zaradi česar moramo strokovni 

delavci in službe iskati nove oblike podpornega delovanja oz. nove vrste rešitev 

tega problema. Temu je namenjen ta zbornik.
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Bojan Dekleva, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in društvo Kralji ulice: 

PREDSTAVITEV PROJEKTA, PARTNERJEV IN VSEBIN DELA 

Izhodišča

Stanovanjska izključenost je v vseh evropskih državah velik problem, ki v 

zadnjih letih narašča, posebej tudi v novih državah članicah EU. Podobno velja 

za brezdomstvo, kot posebno obliko večdimenzionalne socialne izključenosti, ki 

– kot enega od bistvenih elementov – implicira tudi stanovanjsko izključenost. V 

Sloveniji ne poznamo rednega raziskovalnega spremljanja obsega brezdomstva, 

niti kakega uradnega načina/mehanizma štetja, niti enotne in celovite baze 

podatkov o brezdomcih, niti ne ene institucije, ki bi bila zadolžena za centralno 

spremljanje brezdomstva. Študija, ki jo je fi nanciralo Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve leta 2010 (Dekleva in drugi, 2010), pa je vendarle dala ocene 

obsega brezdomstva v SLO po ETHOS klasifi kaciji (Meert in drugi, 2004). Ob 

razmeroma slabih izvorih podatkov so bile dane ocene, da je brezdomcev iz prvih 

dveh ETHOS kategorij (brez strehe nad glavo in brez stanovanja) nad tisoč, 

število oseb v negotovih nastanitvah nekaj tisoč, oseb, bivajočih v neprimernih 

stanovanjih, pa več deset tisoč. Problem je torej v Sloveniji izrazito pereč, in 

situacija se v zadnjih letih domnevno (po mnogih znakih in informacijah) slabša. 

Evropski parlament je leta 2008 sprejel deklaracijo o končanju cestnega brezdomstva 

do leta 2015 (Ending …, 2008). V njej je pozival evropske države k razvijanju 

»celovitega pristopa« in »širših strategij« kot pot k mogočemu cilju končanja 

cestnega brezdomstva, kot njegove najvidnejše oblike.

Leta 2010 je v okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 

mednarodna organizacija FEANTSA izdala priročnik z naslovom »Končanje 

brezdomstva: priročnik za ustvarjalce politik na področju brezdomstva«. V tem 

priročniku se je zelo jasno opredelila za stališče, da končanje brezdomstva ni mogoče 

po poti povečevanja obsega zasilnih in začasnih namestitev, kot so nočna in druga 

zavetišča, temveč le s časovnim omejevanjem trajanja bivanja v začasnih namestitvah 

ter z zagotavljanjem dolgoročnih nastanitvenih možnosti. Med ključnimi načeli so 

še spodbujanje in olajševanje napredovanja na nastanitvenem področju ter razvoj 

specifi čnih nastanitvenih možnosti za osebe s kompleksnimi problemi in z visoko 

ravnijo potreb po podpori. Precej ključno načelo »Najprej stanovanje!« pa priročnik 

opredeljuje takole (Končanje …, 2010): 

Postopno nadomeščanje zavetišč s trajnejšimi oblikami nastanitve, ki omogočajo 

neodvisno, podprto ali nadzorovano bivanje, je inovativni pristop k ukinjanju 

dolgotrajne uporabe zavetišč. Temelji na principu »Najprej stanovanje!«. Namesto 



8

spremljanja brezdomnih posameznikov skozi faze, ki vodijo vse bliže stalni nastanitvi 

(npr. od spanja na prostem prek zavetišča, programov prehodne namestitve do 

stanovanja – to se imenuje stopenjski model), »Najprej stanovanje!« pomeni premik 

od spanja na prostem ali uporabe zavetišča neposredno k stalni nastanitvi. Pristop 

temelji na pravicah posameznikov in vidi stabilno, zasebno, spodobno nastanitev 

kot predpogoj za reševanje ostalih problemov, kot so težave v duševnem zdravju ali 

zasvojenost. 

Evropski parlament je nato 14. 9. 2011 sprejel Resolucijo na temo strategije Evropske 

unije na področju brezdomstva, ki med drugim poziva k razvoju in sprejemanju 

nacionalnih strategij na področju brezdomstva, ki naj razvijajo inovativne pristope, 

temelječe na trajnih in varnih nastanitvah brezdomcev oz. reševanju njihovega 

stanovanjskega vprašanja. 

Dosedanja praksa društva Kralji ulice

Na načelu »Najprej stanovanje!« temelječo prakso je v Sloveniji začelo razvijati 

društvo Kralji ulice leta 2008. Začetek nove prakse in strokovne ideologije je 

označila mednarodna konferenca »Najprej stanovanje! Program nastanitvene 

podpore za brezdomne« (Kozar, 2008).   

Podobno kot z razvojem prakse programov nastanitvene podpore se je tudi 

z vprašanjem nacionalne politike na področju brezdomstva doslej v Sloveniji 

ukvarjalo bolj ali manj samo društvo Kralji ulice (KU), ki je tudi na temo nacionalne 

politike organiziralo mednarodno konferenco (Dekleva in Razpotnik, 2010). Rdeča 

nit obeh konferenc je bila zamisel preseganja prevladujočega samo »upravljanja z 

brezdomstvom« (oz. »gašenja požarov«) v smeri »reševanja (»ending«) brezdomstva«, 

kot ta proces poimenuje FEANTSA.

Razvoj v smeri načela »Najprej stanovanje!« ter povečevanja možnosti dolgoročnih 

nastanitvenih možnosti za brezdomne si je v slovenskih razmerah težko zamisliti 

brez sodelovanja stanovanjskega sektorja. Angažma tega pa je po splošni oceni 

pri reševanju problemov stanovanjske izključenosti v Sloveniji pomanjkljiv in 

nezadosten. To se kaže v odsotnosti učinkovite stanovanjske politike, predvsem 

tudi za najbolj ogrožene skupine prebivalstva, sekundarno pa tudi v odsotnosti 

nacionalne politike na področju brezdomstva, saj je Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve izjavilo, da bi se vključilo v proces izdelave nacionalne politike na 

področju brezdomstva, samo če bi se vključilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, 

ki pa je na področju stanovanjske izključenosti doslej ostalo razmeroma pasivno. 

Brez sodelovanja stanovanjskega sektorja si je – upoštevajoč izkušnje drugih 

evropskih držav – zelo težko sploh zamišljati ustvarjanje politike na področju 

brezdomstva in stanovanjske izključenosti. 
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Društvo Kralji ulice je tako v obdobju od 2008 do 2011 razvijalo programe 

nastanitvene podpore (s tujko večkrat poimenovane – resettlement) v programih, 

katerih glavna sofi nancerja sta bila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

RS ter Mestna občina Ljubljana, ter v stanovanjih, ki so bila najeta na trgu in bila 

zato – za društvo in za uporabnike – precej draga. Tudi zaradi visoke cene tržnega 

najema, pa sploh zaradi fi nančne omejenosti programa, smo program nastanitvene 

podpore zastavili kot – za uporabnike – prehoden in razmeroma kratkotrajen – 18 

mesecev. Naše programe smo sproti evalvirali in evalvacije objavljali v strokovnem 

tisku (Dekleva in Razpotnik, 2009, 2010; Dekleva, Razpotnik in Kozar, 2011). 

Po nekaj letih izvajanja programov nastanitvene podpore smo si pridobili veliko 

izkušenj o načinih dela in njihovih učinkih, spoznali pa smo tudi, kje so omejitve 

našega programa in kaj mu manjka, da bi lahko predstavljal tudi pot h končanju 

brezdomstva. Evalvacije so pokazale, da – poleg seveda ključne težave, da je za 

veliko število brezdomnih na voljo veliko premalo mest za dolgotrajno nastanitev 

– očitno primanjkuje namestitvenih možnosti za dve skupini brezdomnih: za 

tiste, ki so že končali naše kratkotrajne programe in bi bili sposobni preiti v trajno 

obliko nastanitve, ter za tiste, katerih potrebe po podpori so zaradi multiplih 

problemov (zdravstvenih in drugih) kar največje in jim zato nihče (niti Kralji ulice) 

ne ponudi nastanitvene priložnosti. Poleg teh (ali pa med temi) smo zaznali še 

različne posebne skupine brezdomnih (kot so ženske, brezdomne družine, osebe 

s specifi čnimi zdravstvenimi težavami, ostareli, kulturno drugačni), s katerimi v 

nastanitvenem podpornem delu še nismo imeli izkušenj.

Medtem ko doslej nismo vzpostavili kakega pomembnejšega sodelovanja s 

stanovanjskim sektorjem na državni ravni, pa so se razvijale dobre izkušnje na lokalni 

ravni, predvsem z Javnim stanovanjskim skladom (JSS) MOL. Na lokalnih ravneh 

imajo JSS oz. občine možnost reševanja stanovanjske problematike s t. i. bivalnimi 

enotami (BE), ki pa jih imajo le v nekaj slovenskih mestih, največ seveda v Ljubljani, 

kjer so tudi potrebe največje. Na dodelitev BE je treba čakati dolgo časa, tudi do štiri leta 

za enoto za enega uporabnika. Dodatni problem je, da je najbolj ogroženim skupinam 

ljudi (katerih problemi in izključenost so največji), ki so morda pred dodelitvijo BE 

že več let preživeli na ulici in ki imajo zelo resne zdravstvene in psihosocialne težave, 

pogosto BE tudi težko obdržati oz. v njih živeti po pogojih, ki jih postavlja JJS: redno 

plačevanje stroškov najema, vzdrževanje stanovanja, nekonfl iktni odnos s sostanovalci 

(pri BE gre praviloma za so-stanovalstvo in souporabo prostorov). Zdi se, da JSS tem 

najbolj ogroženim skupinam ljudi, katerih potrebe po dodatni podpori so največje, 

nerad oddaja BE, saj obstaja verjetnost, da bodo brez možnosti dodatne psihosocialne 

podpore BE hitro izgubili. Drugače rečeno, v dosedanjih pogovorih je JSS MOL izrazil 

željo in prepričanje, da bi lahko tem skupinam prebivalstva – če bi jim lahko nekdo 

ponudil intenzivno psihosocialno podporo (pri fi nančnem načrtovanju, odnosih s 

sostanovalci, reševanju konfl iktov, sprotnem reševanju zdravstvene problematike, 

urejanju dokumentov itd,) – pogosteje in z večjo verjetnostjo uspeha dodeljeval BE. 
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Vsebina projekta

Ta izkušnja dobrega sodelovanja z JSS MOL, načelna usmerjenost k ideji končanja 

brezdomstva ter izhajanje iz načela »Najprej stanovanje!« so bila izhodišča za 

prijavo projekta Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene, ki je bil 

v obdobju od marca 2012 do avgusta 2013 pretežno fi nanciran s strani Švicarskega 

prispevka.

Osnovni namen projekta je bil razviti, implementirati in preizkusiti (evalvirati) nov 

model sodelovanja med JSS (MOL) in NVO (Kralji ulice), v katerem bi se obe ustanovi 

skupaj dogovarjali o dodeljevanju BE stanovanjsko izključenim osebam, pri čemer 

bi KU zagotavljali potrebno psihosocialno podporo osebam, ki bi dobile BE. Projekt 

bi moral razviti nova znanja, izkušnje in prakse podpore stanovalcem, hkrati pa 

nov model sodelovanja, ki bi širil dejavnosti stanovanjskega sklada in s tem odpiral 

nove nastanitvene možnosti za brezdomne. Pri tem je poudarek na tem, da bi bile te 

nastanitve načelno trajne in bi tako pomenile trajno rešitev brezdomstva. Kot bolj 

oddaljen oz. posredni cilj smo si zastavili – z uspešno izvedbo projekta prispevati 

k širitvi takega modela v druga slovenska mesta in spodbuditi stanovanjski sektor 

na državni ravni k večji aktivnosti pri razvoju stanovanjske politike (oz. politike na 

področju brezdomstva). Učinkovanje projekta na državni ravni naj bi bilo doseženo 

z zaključno nacionalno konferenco, na kateri se bodo diseminirali rezultati projekta 

(značilnosti novega modela delovanja).

V predhodnih pogovorih z JSS MOL (ki je tudi pridruženi partner projekta) smo 

načrtovali dve obliki dela: imenovani »model A« in »model B«. 

Po »modelu A« naj bi JSS MOL društvu KU dal v najem stanovanja oz. bivalne enote, 

v katere bi – preko skupnega dogovarjanja – (načelno lahko tudi trajno) naseljevali 

brezdomne ljudi ter jim – na osnovi predhodno dogovorjenih in pogodbeno določenih 

obveznosti obeh strani – nudili trajno psihosocialno usposabljanje in podporo. Ker 

bi bil tak najem razmeroma poceni (in odnosi z lastnikom stanovanj predvidoma 

sodelovalni), bi bilo mogoče v take enote nastanjevati tudi osebe s povečanimi 

potrebami po podpori oz. pripadnike kakih posebnih in posebno ogroženih skupin. 

Predvidevali smo, da bodo to ženske, mlade družine in osebe s težavami v duševnem 

zdravju, in ta načrt nam je uspelo uresničiti.

Po »modelu B« naj bi JSS MOL brezdomnim dajal v najem BE, nato pa bi jim društvo 

KU nudilo psihosocialno podporo na »ad hoc« fl eksibilni oz. »plavajoči« osnovi 

(angl. fl oating support), kar pomeni, da bi bila za stanovalce ta ponudba pomoči 

bolj prostovoljna, ne določena s poprejšnjo pogodbo o sodelovanju oz. izvajana »po 

potrebi«. Med izvajanjem projekta se je izkazalo, da se JSS MOL srečuje s težavami 

pri mnogih uporabnikih BE, torej tudi pri tistih, ki so dobili BE že pred začetkom 
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projekta. Kolegice z JSS MOL so nas tako v več primerih zaprosile, da bi se vključili 

v razreševanje kakih težav, velikokrat tudi z najemniki, ki so bili najbolj ogroženi 

v smislu prekinitve najemnega razmerja. Delo po »modelu B« je pomenilo včasih 

dolgoročno in preventivno usmerjeno podporno delo pri uporabnikih, kjer smo 

lahko predvidevali nastanek kakih težav, včasih pa izrazito krizno usmerjeno delo. 

Mimo v projektu načrtovanih dveh oblik dela pa smo (v manjšem obsegu) razvili 

še tretjo, ki bi ji lahko rekli čisto preventivno nastanitveno podporno delo. V neki 

ljubljanski novogradnji, kjer so locirane samo BE in neprofi tna stanovanja, smo 

stanovalcem ponudili ob času vselitve različne vrste vselitvene podpore, zatem 

pa organizacijo rednega dogajanja v skupnem prostoru v hiši. To dogajanje naj bi 

stanovalcem omogočilo hitreje postati skupnost z urejenimi odnosi in s socialno 

klimo, kjer naj bi sodelovalni odnosi prevladovali nad konfl iktnimi.

O vseh zgoraj omenjenih modelih bodo podrobno govorile naslednje predstavitve. 

Tabela 1 kaže primerjavo šestih praks/oblik reševanja nastanitvenih potreb 

brezdomnih (seveda poleg bivanja na cesti, v zasilnih in neprimernih prebivališčih 

in bivanja v zavetiščih, bolnicah in zaporih). Prva oblika nastanitve je običajen tržni 

najem, ki je možen, kadar oseba ima stalen vir prihodkov, nima dolgov in uspe z 

denarjem smotrno razpolagati. Za tiste, ki jim eden od teh treh pogojev manjka, so 

tržni najemi velikokrat začasni in lahko predstavljajo le eno etapo v kroženju med 

različnimi oblikami nastanitve. Druga oblika je redna pridobitev BE. Ta rešitev je bila 

doslej možna le za zelo majhen del brezdomnih, pa še nanjo so morali precej dolgo 

čakati. Vendar je tudi po pridobitvi BE to za marsikoga bila le začasna in ne povsem 

varna rešitev, saj so BE lahko zaradi različnih svojih potreb, okoliščin in vedenj tudi 

izgubili. JSS MOL pa domnevno uporabnikom, ki so kazali znake povečanih potreb 

po podpori, BE ni dodeljeval, saj ni bilo nikogar, ki bi jim podporo lahko nudil.

Naslednji dve obliki sta tisti, ki smo jih do leta 2011 razvili v društvu Kralji ulice. 

Tretja oblika je program nastanitvene podpore v tržno najetih stanovanjih, pri 

čemer so morali stanovalci 18 mesecev vključenosti pokrivati vedno večji delež 

tržne najemnine. Izkušnje so pokazale, da se del stanovalcev po letu in pol uspešno 

»premakne naprej« v smeri proti samostojni nastanitvi, drugi del bi morda potreboval 

več časa za pripravo na samostojni najem, tretji del bi bil premika sposoben ob 

precej subvencionirani najemnini, četrti del pa bi potreboval ob subvencionirani 

nastanitvi še manj ali več različnih oblik psihosocialne podpore. Predvsem tretja 

in četrta skupina sta z vidika KU predstavljali nekak praktičen neuspeh ali le delen 

uspeh, saj smo ocenjevali, da bi marsikdo lahko ostal v neki dosti konvencionalni 

obliki nastanitve, če bi le imel subvencije in podporo.
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Korak v to smer predstavljata zadnji dve obliki, ki sta hkrati tisti dve, ki smo ju v 

projektu v partnerstvu z JSS MOL razvijali in preizkušali, in o katerih poročamo v 

več prispevkih v tem zborniku.

Tabela 1: Umestitev obeh glavnih nastanitvenih dejavnosti projekta (»model A in 

B«) med oblike doslej poznanih nastanitvenih možnosti

Tabela 2 govori o smislu našega projekta z vidika sodelovanja in sinergij med 

nevladno organizacijo in lokalnim stanovanjskim skladom. Prednosti izhajajo iz 

Modeli

nastanitve:

Lastništvo

stanovanja: Najemnik:

Ali se nudi

nastanitvena 

podpora?

Dogovor za 

izvajanje 

podpore:

Trajnost 

nastanitve:

1. Običajen

tržni najem

zasebno uporabnik ne ni podpore po dogovoru 

in možnostih

2. Običajen 

najem bivalne 

enote

javno uporabnik ne* ni podpore* (lahko) trajno

3. Program 

nastanitvene 

podpore v KU

zasebno društvo 

Kralji ulice

da strukturiran 

dogovor in 

sklenjena 

pogodba

1,5 let

4. Nespecifi čna

terenska 

nastanitvena 

podpora

(pretežno) 

zasebno

uporabnik

(ali pa ga 

sploh ni)

da ni formalnega 

dogovora –
popolna 

prostovoljnost

po dogovoru 

in možnostih

5. »Model A« javno društvo 

Kralji ulice

da strukturiran 

dogovor in 

sklenjena 

pogodba

(lahko) trajno

6. »Model B« javno uporabnik da ni formalnega 

dogovora –
popolna 

prostovoljnost

(lahko) trajno

Običajna praksa - brez nastanitvene podpore

Praksa v KU od leta 2008 dalje:

Novost, ki smo jo razvijali v projektu:

                                       

*JSS kot lastnik stanovanj se seveda srečuje z uporabniki in jih poskuša usmerjati v njihovi uporabi BE. S tem jim 

nudi neke vrste podporo oz. postavlja okvire, vendar pa to ni celovita (terenska) podpora, ker JSS za to nima kadrov 

in drugih možnosti.
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Model: Specifi čne prednosti:

Skupna prednost oz. sinergija 

sodelovanja JSS in KU 

oz. lastnika stanovanj in 

ponudnika nastanitvene 

podpore:

»Model A«: 

stanovanja JSS 

najema društvo 

KU in vanje 

nastanjuje

uporabnike v 

skladu z zahtevami 

programa podpore

Ker uporabniki niso najemniki, 

nimajo pogodbe o najemu, 

ampak se samo vključijo 

v program. Ker jih je lažje 

izključiti kot pa prekiniti 

najemno pogodbo, lahko na ta 

način v bivalne enote vključimo 

več uporabnikov z izjemno 

povečanimi potrebami po 

podpori, ki jim sicer JSS ne bi 

mogel/hotel dodeliti BE, hkrati 

pa nižja cena najema dodatno 

zmanjšuje tveganja.

»Model B«: 

stanovanja 

JSS najemajo 

uporabniki sami, 

društvo KU jim 

dodatno nudi 

podporo

Ker JSS ve, da bo uporabnik 

imel nastanitveno podporo, se 

lažje odloča za dodelitev BE tudi 

ljudem, ki so bolj ogroženi in 

ranljivi in katerih potrebe po 

podpori so večje.

Ranljivi ljudje lažje obdržijo BE.

V BE se lahko namesti več 

uporabnikov s povečanimi 

potrebami po podpori.

Možnosti za obdržanje BE so 

za uporabnike s povečanimi 

potrebami po podpori večje.

Odpre se možnost za »premik 

naprej« za uporabnike, ki so 

uspešno zaključili program 1,5-

letne nastanitvene podpore pri 

KU.

sodelovanja in mreženja kot takega (v sodelovanju smo močnejši!), posebej pa iz 

dejstva, da sta bili ponudbi JSS MOL in KU komplementarni, ker je JSS MOL nudil 

BE in znanje njihovega upravljanja, KU pa poznavanje brezdomske problematike ter 

s tem povezane oblike nastanitvene podpore. Ne nazadnje je bilo pomembno tudi 

to, da smo imeli delavci obeh organizacij precej podobna in uskladljiva strokovna 

stališča in razumevanje problematike stanovanjske izključenosti.

Tabela 2: Specifi čne in splošne prednosti nastanitvene podpore po »modelih A in B«

Projekt smo izvajali v partnerstvu s še tretjim partnerjem, švicarsko nevladno 

organizacijo  Domicil. Ta nam je omogočila ogled vrste švicarskih modelov dobre 

prakse na področju skrbi za stanovanjsko izključene, predvsem pa tega, s čimer 

se sami ukvarjajo, namreč zagotavljanja stanovanj za tiste, ki težje dostopajo do 

njih. Pri tem delujejo v precej drugačnem kontekstu, političnem, kulturnem in 

v specifi čno stanovanjskem. Za nas povsem nova je bila ideja, da bi se nevladna 

organizacija pojavila kot tretja stranka in podpisnik pogodb o najemu stanovanja. 
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V tej vlogi namreč jamči stanodajalcu skrb za stanovanje in redno plačevanje 

stroškov in s tem olajšuje dostop do stanovanj ter povečuje število stanovanj, 

ki so na razpolago revnejšim. V tej funkciji smo prepoznali tudi nekatere vloge 

KU, ko najemamo na trgu stanovanja od zasebnih najemodajalcev ali pa nekako 

»jamčimo« javnemu stanovanjskemu skladu, da bomo najemnika podpirali in mu 

pomagali skrbeti za stanovanje. Dejavnosti Domicila v našem projektu nismo 

neposredno kopirali, niti je uporabljali v prilagojeni obliki, je pa vseeno pomenila 

bogat vir inspiracije, ki jo bomo verjetno uporabili v prihodnjih projektih.
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Annalis Dürr, Stiftung Domicil:

FUNDACIJA DOMICIL IN NJENO DELOVANJE NA PODROČJU 
STANOVANJSKE OGROŽENOSTI V ZÜRICHU

Da bi si lahko ustvarili predstavo, v 

kakšnih okoliščinah delujemo, bi vam 

rada najprej podala kratek pregled 

okvirnih pogojev. Predvsem smo dejavni 

v mestu Zürich, ki je največje švicarsko 

mesto in sodi tudi med najbogatejša 

mesta na svetu. Če si predstavljate, da 

boste na ulici Bahnhofstrasse v Zürichu, 

ki je tretja najdražja ulica na svetu, za 

kvadratni meter odšteli 10.500 € stroškov 

najema letno, potem si lahko tudi 

predstavljate, kako visoke so najemnine 

za normalnega smrtnika. V Zürichu sicer 

nihče ne spi na cesti, ker obstaja veliko 

zasilnih prebivališč, vendar pa prevladuje 

stanovanjska stiska za socialno in 

ekonomsko ogrožene. 

OKVIRNI POGOJI

Nastanitev kot past revščine

Tudi v Švici obstaja revščina in biti reven v bogati državi je še veliko težje sprejeti. 

Veliko ljudi se sramuje položaja revščine, v katerem so se znašli, in naredijo vse, 

da ga prikrijejo. Velikokrat se zgodi, da štiričlanska družina živi v enosobnem 

stanovanju, ker ne najdejo večjega stanovanja, ki bi bilo primerno njihovim 

fi nančnim možnostim.

Nekaj številk:

•    V Švici kar 10 % prebivalcev označujejo kot revne.

•    Leta 2010 je za 7,8 % gospodinjstev njihov dohodek bil pod vrednostjo, ki 

      jo jemljejo kot prag revščine.

•    V mestu Zürich prejema 5 % prebivalcev socialno pomoč. Polovica teh 

      prebivalcev je zaposlena in prejemajo nizko plačilo. To skupino 

      prebivalstva smo poimenovali »zaposleni reveži« (Working Poor).

Naslovnica Domicilovega časopisa



16

Študija Karitas opozarja, da pomanjkanje nastanitev za revna gospodinjstva 

povzroča visoke politične, socialne in ekonomske stroške. S prekerno nastanitveno 

situacijo so vedno povezani tudi drugi problemi. Prostorska stiska, povezana s 

stalnimi fi nančnimi problemi, ne pripelje samo do stresa v odnosih, ampak tudi 

do nasilja v družinah. Zaradi nastalih situacij najbolj trpijo otroci, ki nimajo svoje 

svobode, ne samo v stanovanju, ampak se tudi zunaj štirih sten ne morejo zbrati, 

ker nimajo svojega mirnega kotička. Varna in primerna nastanitev pa – na drugi 

strani – sprošča energijo za iskanje primerne službe, za organizacijo otroškega 

varstva in še bi lahko naštevali. Odrasli in otroci se počutijo sprejete v družbi in 

ponovno začutijo pripadnost. 

Stanovanjski trg v mestu Zürich

•    Stanovanjski sklad obsega približno 205.000 stanovanj.

•    25 % stanovanj je v lasti neprofi tnih organizacij, kot so stanovanjske zadruge 

      in mestni skladi nepremičnin z ugodnimi najemninami.

•    Delež praznih stanovanj je približno 0,05 %, kar pomeni, da je le 1 od 2.000 

      stanovanj prazno.

•    Višina najemnin je v Zürichu v letih 1993–2000 zrasla za 1,3 %, v letih 

      2000–2012 pa za 20 %. 

Najemnine rastejo – plače ostajajo enake. Med letoma 2000 in 2012 so se 

najemnine v Švici povišale za več kot 20 %. Kljub nizkim dajatvam in nizki 9 % 

infl aciji so konec leta 2010 najemnine znašale eno petino več kot pred desetimi leti, 

v povprečju 1.284 CHF. Najemnina za več kot 50 % trosobnih stanovanj v Zürichu 

znaša 1.840 CHF na mesec in samo za 10 % trosobnih stanovanj manj kot 1.240 

CHF. 

Druge oteževalne okoliščine:

•    Potreba po nastanitvah je v zadnjih letih močno narasla. V mestu Zürich je več 

      kot 50 % enočlanskih gospodinjstev, ki v povprečju zavzemajo 50 m2.

•    Veliko poceni stanovanj zasedejo ljudje, ki bi lahko plačali višje najemnine.

•    V zadnjih letih je bilo veliko cenejših, starejših nepremičnin obnovljenih ali 

      so jih zamenjali z novogradnjami. Velik del teh gradenj zadeva ravno zadružna 

      naselja oz. kooperative, kar je pripeljalo do podražitve najemnin.

Za ljudi z nizkim proračunom je nastanitvena situacija odločilen faktor, ki določa, ali 

bo šla njihova pot navzgor ali pa se bodo ujeli v začarani krog socialne izključenosti. 

Naši kolegi z Dunaja so to spoznanje ubesedili takole: stanovanje ni vse, ampak 

brez stanovanja ni nič.
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To spoznanje, želja po večji pravičnosti in da bi naredili nekaj dobrega za ljudi – kar 

dandanes pomeni pridobiti fi nančno dostopno stanovanje –, nam daje vsakodnevni 

zagon pri delu.

Fundacija Domicil gradi mostove pri bivanju

•    Domicil je povezava med nepremičninskim trgom, iskalci stanovanj in 

      socialnimi ustanovami. Zavzemamo se, da bi tudi ljudje, ki imajo materialno 

      slabše pogoje, imeli dostop do primernih in človeku dostojnih stanovanjskih 

      prostorov. 

•    Domicil si prizadeva zagotoviti cenovno dostopna stanovanja.

Zgodovina

Leta 1990 je Zvezni urad za stanovanjska vprašanja objavil študijo »Zapostavljene 

skupine na nepremičninskem trgu – problemi in ukrepi«. Ugotovitve študije 

so, da neustrezna nastanitvena situacija marginalnih in ranljivih skupin ne 

predstavlja težkega problema samo za njih, ampak tudi za ponudnike stanovanj, 

kot tudi za področji javne in socialne pomoči, ki sta povezani z velikimi izdatki in 

nepredvidljivimi stroški. 

Na strokovnem zasedanju v Zürichu o zgoraj omenjeni problematiki je postalo 

jasno, da moramo iskati rešitve v boljšem sodelovanju med zasebnimi ponudniki 

stanovanj in predstavniki zasebnih in javnih socialnih ustanov. 

Po zasedanju se je oblikovala strokovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 

različnih socialnih ustanov. Različne krovne organizacije v stanovanjskem sektorju 

so podprle izdelavo koncepta, ki se je kasneje uresničil kot neprofi tna posredovalnica 

stanovanj Domicil. 

Leta 1993 je bilo ustanovljeno združenje Domicil in leta 1995 Fundacija Domicil. 

Leta 1994 je Domicil odprl svojo prvo pisarno. Fundacija je danes samostojni 

nosilec programa Domicila.
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CILJI

Združenje omogoča socialno ogroženim ljudem dostop do poceni stanovanjskih 

prostorov, ki so prilagojeni družinam in ustrezajo njihovim potrebam. V ciljno 

skupino sodijo osebe, ki zaradi pomanjkljivih fi nančnih zmogljivosti, slabega 

poznavanja jezika, etnične pripadnosti ali zaradi nenavadne življenjske situacije 

brez tuje pomoči ne najdejo primernega in cenovno dostopnega stanovanja. 

Ponudba je usmerjena k najemnicam in najemnikom, ki so načeloma sposobni 

obvladovanja vsakodnevnega življenja, niso odvisni od pomoči druge osebe in ne 

potrebujejo oskrbe na domu. Za to ciljno skupino ima mesto Zürich na voljo druge 

specifi čne službe in oblike pomoči, ki bodo opisane kasneje. 

ORGANIZACIJA

Domicil je sestavljen iz 15 zelo angažiranih strokovnjakov in strokovnjakinj s 

področja nepremičnin, ki so vezni členi med najemodajalci, socialnimi inštitucijami 

in vladnimi službami.

Financiranje v letu 2011

•   46 % prihodki od posredništva

•   19 % prihodki iz sklenjenih najemnih pogodb

•     7 % prostovoljni prispevki in prispevki iz članstva

•   18 % sredstva glede na pogodbo z Oddelkom za socialno integracijo 

•     0 % sredstva iz pogodb o svetovanju in provizije 

•   10 % projektni in razvojni prispevki.

Domicil naj bi se sam vzdrževal, kar pomeni, da naj ne bi prejemal javne fi nančne 

podpore, a se je to na koncu izkazalo za nerealistično. Danes se Domicil fi nancira 

v 44 % s  provizijami za uspešno posredovana stanovanja, proračun mesta Zürich 

(Oddelek za stanovanjsko varnost in socialno integracijo)  pokrije približno 22 % 

vseh stroškov. Provizije pri sklepanju najemnih pogodb predstavljajo 20 % delež 

vsega fi nančnega priliva. Preostalih 14 % se pokriva s članarinami, prihodki od 

projektov ter donacijami.
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PONUDBA

Pridobitev stanovanjskih prostorov in posredovanje stanovanj

Fundacija Domicil s statusom ustanove, ki deluje v javno korist že od leta 1994 

dalje, zagotavlja ustrezna in cenovno dostopna stanovanja družinam, parom in 

posameznim osebam z majhnimi prihodki.

Zavarovanje stanovanjskih prostorov in bivalna integracija

Fundacija (kot tretji partner) prevzame jamstvo pri vseh najemniških pogodbah 

in ostane sogovornik v času trajanja podnajemniške pogodbe. Domicil podpira 

hitro in dolgoročno integracijo podnajemnic in podnajemnikov v novo bivališče in 

podpira sosedsko življenje.

Najemodajalci se lahko v tem času popolnoma zanesejo na obsežno jamstvo, ki 

ga ponuja Fundacija od sklenitve pogodbe, vse do prekinitve podnajemniške 

pogodbe.

Sobivanje je dejavnik integracije

Pri skupnem bivanju se ljudje zelo zbližajo, se slišijo, vonjajo in vidijo, vendar pa 

se le redko osebno med sabo poznajo. Njihova socialna ozadja so tako različna 

kot tudi njihova aktualna življenjska realnost. V veliko primerih niti ne govorijo 

skupnega jezika. Zaradi takšnih okoliščin so spori med stanovalci skoraj neizbežni. 

A Domicil je prepričan, da se so-bivanja lahko naučimo. Dobri sosedski odnosi 

lahko zelo olajšajo in polepšajo skupno življenje. Najpomembnejša stvar za uspešno 

integracijo novih najemnikov v stanovanjsko skupnost je – še posebej če imajo 

različna kulturna ozadja – pozitivna ureditev sosedskih odnosov od prvega dne 

naprej. Veliko sporov pri vselitvi novih podnajemnikov v že obstoječo skupnost 

niti ne nastane, če se prišlecem predstavijo formalna in neformalna hišna pravila 

in se sosedje med sabo spoznajo. Novi najemniki se hitreje počutijo domače v novi 

okolici, če imajo v neposredni bližini sogovornika, ki jim lahko iz prve roke poda 

vse informacije o navadah bivalne skupnosti v hiši in naselju. Zaradi osebnega 

kontakta se težke situacije rešijo hitreje in se hkrati tudi lažje izogne konfl iktom. 

Preprečevanje prisilnih izselitev

Izguba stanovanja za ljudi pomeni izgubo tal pod nogami; odpoved pogodbe 

pomeni eksistenčno grožnjo. Krizna intervencija Domicila preprečuje, da bi do 

takšnih situacij sploh prišlo. Izkušnje pri projektu »Preprečevanje prisilne izselitve« 
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kažejo, da je ogrožene bivalne situacije in socialno stisko treba v vsakem pogledu 

stabilizirati.

Družine, ki vedo, da bodo kmalu izgubile stanovanje, si pred situacijo zatiskajo 

oči. So preobremenjene in tudi izčrpane. Problemi se dolgo kopičijo, preden pride 

do odpovedi najemniške pogodbe, in prizadeti posamezniki niti ne vedo, kje naj 

začnejo z reševanjem težav. Šele ko spoznajo, da bodo po vsej verjetnosti v zelo 

kratkem času pristali na cesti, poiščejo pomoč – včasih tudi le nekaj dni pred prisilno 

izselitvijo ali celo tik pred samo deložacijo. V takih trenutkih stopijo v stik z nami, 

največkrat delavci iz socialnih ustanov, Domicil pa naj bi stanovalcem v najkrajšem 

možnem času poiskal novo stanovanje. To v vseh primerih niti ni mogoče ali celo ni 

potrebno. Veliko bolj smiselno je najti način, da se obdrži stanovanje, ki je cenovno 

ugodno, kakor iskati novega.

Primer: Gospa G se prijavi pri Domicilu, ker ji zaradi neplačane najemnine 

grozita izguba stanovanja in brezdomstvo. Gospa je zelo obupana, ker je zadnji 

rok za izselitev že pred vrati, ona pa še vedno nima novega stanovanja zase in 

za svoja dva otroka. Je v zelo slabem psihičnem stanju in zaradi nastale situacije 

preobremenjena. Glavo je potisnila v pesek. Po podrobnem pregledu in opredelitvi 

problema se odločimo pomagati družini pri iskanju novega stanovanja, saj bi bila 

izguba nastanitve za oba otroka katastrofa. 

Nikoli ni prepozno. Domicil se začne pogajati z najemodajalcem, poskrbi – s 

sodelovanjem socialnih služb – za takojšnje plačilo zaostalih dolgov in za prihodnje 

neposredno nakazovanje najemnine. Hkrati ponudi, da bo družini nudil podporo 

in poskrbel za stabilno podnajemniško razmerje. Najemodajalec popusti in izstavi 

novo podnajemniško pogodbo, ki jo tokrat podpiše tudi Domicil kot tretja stranka. 

Uspeh: Zahvaljujoč Domicilu in precej nezahtevnemu sodelovanju med vsemi 

udeleženci so se z razmeroma malo napora preprečili najhujše zlo in visoki 

materialni in nematerialni stroški.

STIKI Z JAVNOSTJO IN MREŽENJE

Ponudniki stanovanjskih prostorov

Pridobivanje strank je za Domicil zelo obsežno delo, ki se odvija na različnih 

področjih. Delovni odnos je pomemben dejavnik na vseh ravneh hierarhije. Poleg 

lastnega glasila, ki ga izdajamo trikrat na leto, organiziramo tudi prireditve na temo 

bivanja, kot npr. Najemniki in najemnice iz Afrike ali Socialna pomoč za najemnike 

in najemnice. Domicil obširno sodeluje na vseh prireditvah, ki so povezane s 
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problematiko bivanja ali vprašanji v zvezi z integracijo. Domicil tako vzpostavlja 

in neguje stike in povezave v različnih družbenih krogih in želi opozoriti na 

problematiko nastanitve. 

Domicil sodeluje z različnimi ponudniki stanovanj. 65 % stanovanj pridobi od 

zasebnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih (nepremičninskih) podjetij, 35 % pa 

iz fonda neprofi tnih stanovanj. 

Socialne ustanove, ki k nam napotujejo stranke

Večino iskalcev stanovanj k nam napotijo socialne ustanove ali mesto Zürich. 

Domicil sklene dogovor z institucijami glede plačila varščine in najemnine, po 

potrebi pa tudi glede podpor in subvencij. Domicil se osebno predstavi v socialnih 

posvetovalnicah, ki uporabljajo njegove storitve in usluge. Veliko podnajemnikov v 

cenejših stanovanjih postane s pomočjo Domicila neodvisnih od socialne pomoči. 

V teh primerih je potrebna minimalna varščina v višini trikratne najemnine za 

zagotovitev, da Domicil jamči za najem kot tretja stranka – podpisnik pogodbe. 

STRANKE DOMICILA

Dve tretjine iskalcev k nam napotijo socialne službe. To nam olajša delo, ker je s 

tem fi nanciranje najemnine urejeno vsaj za čas podnajemniškega razmerja. 

Struktura gospodinjstev naših strank je naslednja: 47 % je družin, 22 % samskih, 

29 % samohranilskih družin ter 2 % parov brez otrok.

Mnogi iskalci nastanitve pridejo k nam po pomoč sami, ker so slišali za našo 

fundacijo ali poznajo nekoga, ki je s pomočjo Domicila našel stanovanje. Vsaka 

prijavljena oseba ali družina je nemudoma povabljena na uvodni razgovor. Domicil 

si pridobi reference stranke in natančno preveri dosedanjo nastanitveno zgodovino, 

kar je nujno potrebno, preden se lahko pristopi k vsebini pogodbe. 

Stranke Domicila se povabi k aktivnemu sodelovanju pri iskanju stanovanja. Kar 

natančneje pomeni, da morajo preverjati objavljene oglase in se udeležiti razpisanih 

ogledov stanovanj. Pri izbranem stanovanju Domicil priskoči na pomoč v vlogi 

posrednika. Domicil vzpostavi kontakt z nepremičninsko agencijo, se pogaja, se 

trudi predstaviti stranko z vsemi potrebnimi dokumenti in referencami, kjer je to 

potrebno, in napiše pisno prošnjo. Na ta način dobijo možnost tudi ljudje, katerih 

socialni status je nižji in so prepuščeni samim sebi. Veliko iskalcev stanovanj, ki 

pridejo po pomoč v Domicil, po uvodnem pogovoru pridobi motivacijo, da si nato 

kar sami poiščejo novo stanovanje.



22

Viri prihodkov naših strank so: samo socialna pomoč 64 %, osebni dohodek 19 %,

osebni dohodek in socialna pomoč 12 %, invalidska pokojnina ali pokojnina 3 % 

ter drugo 2 %.

 

Bivalni status: švicarski potni list jih ima 25 %, status rezidenta 29 %, status 

začasnega prebivalca 33 % in status prehodno nastanjenega 13 %.

Uspešnost dela

Do danes smo sklenili več kot 1.500 najemih pogodb za več kot 4.300 odraslih 

oseb, za stanovanja, ki so bila primerna za njihove fi nančne zmožnosti in ustrezna 

glede na število družinskih članov. S tem smo našli nov dom 2.100 otrokom. 

Z Domicilom stranke dobijo več stanovanjske površine in kakovostnejše bivanje za 

manj denarja.

Prej je bivalo 306 oseb v 210 sobah za povprečno po 600 CHF na sobo na mesec. 

Zdaj biva 306 oseb v 331 sobah za povprečno po 476 CHF na sobo na mesec. Razlika 

je torej v tem, da enako število ljudi uporablja 121 sob več za povprečno 124 CHF 

manj najemnine na sobo.

Letno vložimo več kot 2.500 ur za stanovanjsko integracijo in zagotovitev 

stanovanjskih površin.

PRILOGA: NASTANITVENE MOŽNOSTI ZA STANOVANJSKO OGROŽENE V ZÜRICHU

1. Stanovanjska gradnja s statusom javnega dobrega (socialna 

stanovanja)

Švica je država podnajemnic in podnajemnikov. Le ena tretjina vseh prebivalk in 

prebivalcev živi v svojih hišah ali lastniških stanovanjih. Švicarske podnajemnice 

in podnajemniki plačujejo približno dvakrat višjo najemnino kot njihovi evropski 

sosedje. V zadnjih dvajsetih letih so se najemnine povišale za 20 %, kar je več, kot 

je bila rast cen v tem obdobju. 

Najvišji strošek prebivalcev Švice ni plačilo zdravstvenega zavarovanja ali davkov, 

ampak plačilo najemnine. Ena petina povprečnega dohodka vsakega gospodinjstva 

gre za najemnino in tekoče stroške. Ta delež je še višji pri osebah z nižjimi dohodki, 

saj ta znaša kar 45 % njihovega dohodka, zato bi bilo tudi nemogoče, da bi lahko 
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ljudje z nižjimi dohodki živeli v enem izmed najdražjih mest, če ne bi bilo fundacij 

za neprofi tna (socialna) stanovanja. 

V Švici obstaja približno 1.500 stanovanjskih zadrug (kooperativ) s 160.000 

stanovanji, kar je 5,1 % – skupaj z ostalimi stanovanji s statusom »v javno dobro« 

pa kar 8,8 % celotnega stanovanjskega fonda. 

Zgodovina in prihodnost gradnje stanovanjskih naselij

Prve stanovanjske zadruge so nastale kot posledica slabih bivalnih pogojev po letu 

1860 in še posebej po letu 1890 do prve svetovne vojne, v mestih Basel, Bern, Biel, 

Zürich, Winterhur in St. Gallen. Po letu 1910 so zgradili prve stanovanjske zadruge 

železniških sindikatov, ki so bile podprte s strani zvezne uprave. Po prvi svetovni 

vojni je bilo stanovanjsko pomanjkanje tako veliko, da je veliko mest, kantonov, 

in tudi zvezna republika, začelo spodbujati gradnjo stanovanj, kar je pripeljalo do 

prvega »buma« stanovanjskih zadrug. Drugi val fi nanciranja in gradnje stanovanj 

je potekal med in po drugi svetovni vojni, vse do 60. let. Po letu 1980 so nastale 

številne novogradnje s samoupravnim značajem. Čeprav te gradnje niso veliko 

pripomogle k številčnosti stanovanj, so pa tradicionalnim stanovanjskim naseljem 

dodale pomemben pečat.

Delež stanovanjskih zadrug v državi pada – z izjemo mesta Zürich in njegove širše 

okolice, kjer so  tradicionalne kakor tudi novejše stanovanjske zadruge še vedno 

zelo aktivne pri obnovi obstoječih in gradnji novih naselij, pogosto v partnerstvu 

z mestno upravo. Pri novogradnjah se uporabljajo različni natečaji za arhitekte ter 

uresničujejo, v različnih pogledih, inovativne izvorne ideje zadrug (glede porabe 

energije, mobilnosti, kombinacije bivanje/delo, skupnostnih prostorov, ponudbe 

za širšo javnost, dom za ostarele …). Največja ovira pri intenzivnejšem razvoju 

tovrstnih gradenj je pomanjkanje zazidalnih površin oz. visoke cene gradbenih 

zemljišč. 

Stanovanjska politika in subvencioniranje gradnje stanovanj

Večina stanovanjskih zadrug je bila zgrajenih s posredno ali neposredno javno 

pomočjo. Tudi po prekinitvi te pomoči so, zaradi svoje neprofi tnosti in usmerjenosti 

v delovanje za javno dobro, še vedno cenovno ugodne ter izpolnjujejo pomembne 

družbeno-politične funkcije (socialna in kulturna integracija, krepitev civilne 

družbe). 

Pravnoformalni pogoj stanovanjske zadruge je polnoletnost članice ali člana ter 

vsakemu daje (pravico glasu) glas, ne glede na fi nančne zmožnosti. Tako se gradi 
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idealni gospodarski model, ki vsebuje vrednote samopomoči, solidarnosti, 

skupnosti in soodločanja. Načelo demokratičnosti stanovanjskih zadrug ni vedno 

preprosto izvedljivo, vendar odgovorne osebe spodbudi k večji skrbnosti in k 

transparentnemu komuniciranju. Poleg tega se ravno zaradi tega načela pogosto, 

ob soočanju s pomembnejšimi družbenimi vprašanji, koncept stanovanjskih zadrug 

šteje za zaželen model.

Nove ali v celoti obnovljene stanovanjske zadruge ponujajo širok spekter stanovanj 

glede na velikost in ceno. Visoka stopnja raznolikosti pripomore k hitrejši integraciji 

ranljivejših družbenih skupin. Bivanje v stanovanjskih zadrugah je posebno 

razširjena oblika bivanja pri nastanitvenih projektih za upokojence, invalide in 

pomoči potrebne osebe. Novejši projekti pa zlasti ponovno skušajo združiti bivanje 

in delo. Lepa in zanimiva primera sta dve novo načrtovani stanovanjski zadrugi 

www.kalkbreite.ch ali www.mehralswohnen.ch. 

V mestu Zürich imajo stanovanjske zadruge pomembnejšo vlogo kot v drugih delih 

Švice. Od približno 200.000 najemnih stanovanj jih 25 % sodi med neprofi tna 

(socialna) stanovanja (ali stanovanja v javno dobro).  Kar pomeni, da je kar 50.000 

stanovanj neprofi tno naravnanih. 

Letak s tipičnim švicarskim hišnim redom
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Kdo so lastniki družbeno koristnih stanovanj?

•    8.800 stanovanj pripada mestu Zürich,

•    3.700 stanovanj pripada mestnim fundacijam,

•    37.500 stanovanj pripada zadružnim stanovanjskim naseljem.

Kako javni sektor spodbuja gradnjo stanovanjskih zadrug?

•    z ugodnimi cenami zemljiških površin (do sedaj prodanih 85 hektarjev, 

      v gradbenem pravu 66 hektarjev, skupno sklenjenih 100 gradbenih pogodb, 

      dohodek od obresti 8,5 milijona CHF);

•    z lastniškim deležem (prevzem deleža pri zadružnem kapitalu);

•    z odobritvijo posojil z nizkimi obrestnimi merami – na ta način se določena 

      stanovanja načrtno pocenijo. Zadruga je zavezana ta stanovanja oddajati 

      pod posebnimi pogoji: ob minimalni zasedenosti ter omejenem dohodku. 

      6.700 socialnih stanovanj je fi nanciranih na takšen način. Njihov delež pa se je 

      žal občutno zmanjšal.  

Ugodno še ne pomeni poceni

Prvi cilj neprofi tnih (socialnih) zadružnih stanovanj je še vedno ustvarjanje in 

ohranjanje cenovno ugodnih stanovanj. Vendar ugodno še ne pomeni poceni. Že 

prva in preprosta zadružna stanovanja so imela svojo ceno. Recept za uspeh je v 

načelu »javnega dobrega« – kar vpliva na stroške najemnine in s tem dolgoročno na 

relativno nižanje cen najemnin. Članom zadruge omogoča pravico do bivanja ter 

soodločanja. Najemnine na kvadratni meter znašajo v primeru zadrug 15 % manj, 

kot je  povprečje pri ostalih najemniških stanovanjih. 

Tudi družba ima svoje koristi: zahvaljujoč visokemu deležu stanovanjskih zadrug 

vlada v Švici, kljub visokim cenam, določena mera »bivanjskega miru«. Zadružna 

stanovanjska naselja imajo visok integracijski pomen in zlasti v mestih zavirajo 

naraščanje cen. Ko je na voljo dovolj cenovno ugodnih stanovanj za ekonomsko 

šibkejša gospodinjstva, to pomeni neposredno razbremenitev za proračun 

socialnega skrbstva. 

2. Stanovanjske fundacije mesta Zürich 

Poleg spodbujanja gradnje stanovanjskih zadrug in samostojnih stanovanj je mesto 

Zürich ustanovilo štiri nove fundacije, ki ponujajo dostopna stanovanja ranljivejšim 

skupinam prebivalstva. 
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Fundacija Stanovanja za družine z veliko otroki (deluje od 1924)

•    ustanovitveni kapital 11,4 milijona frankov (do  2005 povečanje  za 10 

      milijonov CHF)

•    500 stanovanj

Kriteriji za sprejem:

•    državljani Švice ali tujci z dovoljenjem za stalno bivanje,

•    najmanj trije otroci, mlajši od 18 let (družina z manjšim številom otrok se 

      mora izseliti),

•    vsaj dve leti živijo v mestu Zürich,

•    obdavčljiv dohodek pod 63.000 CHF.

Fundacija Stanovanja za upokojence (deluje od 1950)

•    ustanovitveni kapital 61,6 milijona CHF (do 2006 povečanje za 60 

      milijonov CHF)

•    2.000 stanovanj

Kriteriji za sprejem:

•    starost najmanj 60 let,

•    vsaj 2 leti živijo v mestu Zürich, 

•    obdavčljiv dohodek ne sme presegati 50.200 CHF na posameznika oz. 

     59.300 CHF za gospodinjstvo z dvema osebama. 

Fundacija za ohranitev cenovno dostopnih stanovanj in poslovnih prostorov 

(deluje od 1990)

•    ustanovitveni kapital 50 milijonov CHF

•    1.200 stanovanj, 200 poslovnih prostorov

Kriteriji za sprejem: 

•    Stanovanje se odda v najem ne glede na spol, starost, versko prepričanje ali 

      nacionalnost. Spodbuja se socialna raznolikost. 

•    Pravilo glede minimalne zasedenosti na stanovanje: število sob minus 1 = 

      število bivajočih. 

•    Pri menjavi najemnikov se po eni strani upoštevajo kriteriji, kot so sposobnost 

      integracije, število otrok in nujnost zamenjave stanovanja. Po drugi strani pa 

      ima pomembno vlogo tudi osebni in fi nančni odnos.

Fundacija za ekološka stanovanja (na podlagi referenduma deluje od 2013) 

•    ustanovitveni kapital 80 milijonov CHF
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Fundacija Mladinska stanovanjska mreža je zasebna ustanova, ki deluje na 

podlagi pogodbe z mestom (podobno kot Domicil) ter omogoča najem cenovno 

dostopnih stanovanj za mlade do 25. leta v zasebnih in socialnih (neprofi tnih) 

stanovanjskih enotah. 

Poleg spodbujanja gradnje stanovanjskih enot v javno dobro (neprofi tnih) ponuja 

mesto Zürich različne oblike pomoči in podpore za brezdomne. 

3. Programi nastanitvene podpore in zavetišča – ponudba 

oddelka za socialno varnost mesta Zürich

Brezdomstvo prizadene tiste, ki ga doživljajo, članom družbe vzbuja občutek 

negotovosti ter znižuje kakovost življenja v mestu. Brezdomnim so na voljo 

raznolike oblike programov nastanitvene podpore in zavetišč pod okriljem 

službe »Domovanje in zatočišče« (»Wohnen und Obdach«),  ki so usmerjene k 

stanovanjski integraciji. Osredotočajo se na zmanjševanje eksistenčne stiske in 

ponovno vključitev v stanovanjski trg. Brezdomstvo je zadnja in najtežja etapa v 

procesu socialne dezintegracije: kdor nima strehe nad glavo, je izgubil vse. Vendar 

brezdomstvo človeka ne doleti čez noč, temveč se prikrade postopoma preko 

povečevanja nastanitvene negotovosti posameznika. 

foto: arhiv Domicil
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Učinkovito zamejevanje in preprečevanje brezdomstva se zato ne sme osredotočati 

le na nastanjevanje oseb, ki ga doživljajo, temveč mora začenjati pri vzrokih za 

nastanek tega pojava. 

Poslanstvo

Služba »Domovanje in zatočišče« (»Wohnen und Obdach«) zagotavlja, da se v 

Zürichu nihče neprostovoljno ne znajde brez strehe nad glavo. Osnovni nalogi sta 

pomoč brezdomnim in  stanovanjska integracija. Pomoč brezdomnim pomeni v 

osnovi pomoč pri preživetju. Njen cilj je zmanjševanje škode in nudenje pomoči 

pri ponovni vključitvi v sistem socialnega varstva. Stanovanjska integracija je 

namenjena brezdomnim posameznikom in družinam, ki potrebujejo strokovno 

podporo pri vsakdanjem bivanju. Cilj je vzpostaviti trajno izboljšanje celotnega 

položaja strank (uporabnikov) ter ustvariti pogoje za prehod v samostojno in 

dolgoročno nastanitev. Služba »Domovanje in zatočišče« ni institucija, usmerjena 

v gradnjo socialnih stanovanj, saj vzpostavitev cenovno ugodnih stanovanj ne sodi 

med njihove naloge. 

Pristop k delu

Vsi programi, ki jih opisana služba ponuja, povezujejo nastanitev s podpornim 

spremljanjem ali stacionarno oskrbo. Intenzivnost spremljanja/oskrbe variira 

glede na dogovor, v vsakem primeru pa zajema:

•    podporo pri razvoju bivalnih kompetenc, 

•    pomoč pri iskanju stanovanja in pri administrativnih obveznostih,

•    spodbujanje in podpiranje razvoja socialnih kompetenc v lokalni skupnosti, 

•    mediacijo v medsosedskih sporih,

•    spremljanje zdravstvenega stanja,

•    napotovanje v specializirane posvetovalnice, oblike pomoči, 

•    intervencije v kriznih situacijah.

Spremljanje ali oskrba sta zagotovljena s strani strokovno usposobljenih oseb in 

se opirata na vire moči (resurse) uporabnikov. V okviru rednih, ciljno usmerjenih 

razgovorov se ugotavlja napredek in določajo novi cilji. Podaljšanje bivanja je 

odvisno od izpolnitve zastavljenih ciljev. 

Služba »Domovanje in zatočišče« ne razpolaga z lastnimi nastanitvenimi 

kapacitetami, zato jih najema od nepremičninskega sklada mesta Zürich, 

neprofi tnih stanovanjskih zadrug ali od zasebnih lastnikov stanovanj.
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Nastanitveni programi za odrasle osebe 

Nočni penzion (Nachtpension) omogoča možnost dolgotrajnejše nastanitve osebam, ki 

že nekaj časa prenočujejo v zasilnih zavetiščih. Omogoča jim možnost prenočevanja v 

eno- ali dvoposteljnih sobah, kakor tudi situaciji prilagojeno oskrbo. Bivanje v penzionu 

omogoča stabilizacijo in možnost iskanja dodatnih, ugodnejših nastanitvenih možnosti. 

Program »Nastanitev s spremljanjem« (BeWo) je namenjen socialno ogroženim 

osebam s težavami v duševnem zdravju ali težavami z zasvojenostjo, ki ovire, 

povezane z vsakdanjim bivanjem, zmorejo premagovati s pomočjo strokovnega 

spremljanja. Program jim omogoča bivanje v lastnih sobah ter psihosocialno 

spremljanje (s strani socialnih delavk in delavcev) pri bivanju ter pri vsakdanjem 

življenju, kar je za uporabnike programa obvezno. 

Program »Podprta nastanitev« (Betreute Wohnen City) je namenjen osebam z 

zdravstvenimi težavami in dolgotrajnimi težavami z zasvojenostjo, ki potrebujejo 

intenzivnejšo podporo, kot jo omogoča program »Nastanitev s spremljanjem«, in 

obenem niso pripravljene niti zmožne bivati v okviru običajnih oblik oskrbovane 

nastanitve. Program se izvaja na dveh lokacijah s stacionarno 24-urno oskrbo, ki je 

na voljo 356 dni v letu ter ima status »zavoda za oskrbo«.

Nastanitveni programi za družine

Zavetišče za družine (Familienherbergen) je namenjeno družinam z mladoletnimi 

otroki in brez ustrezne nastanitve. Gre za bivanje, v okviru katerega se družina 

lahko nastani za nekaj mesecev ter biva skupaj z drugimi družinami. Družine, ki 

potrebujejo intenzivno strokovno podporo, se nastanijo v okviru posebne oblike 

programa – »Podprta nastanitev za družine« (Betreute Wohnen für Familien).  

Program »Zasilna stanovanja« (Notwohnungen) je dodatna oblika programa, 

namenjena družinam z mladoletnimi otroki, ki ne zmorejo samostojno rešiti 

nastalih stanovanjskih težav (poiskati ustrezne nastanitve za družino). Nastanitev 

v okviru programa je omejena na največ dve leti. Strokovno spremljanje s strani 

socialnih delavk in delavcev je za uporabnike obvezno. 

Ostale možnosti nastanitve

Zasilno zavetišče (Notschlafstelle) ponuja brezdomnim prebivalkam in prebivalcem 

mesta Zürich možnost prenočevanja, kakor tudi svetovanje, oskrbo ter možnost 

za opravljanje osebne higiene. Zasilno zavetišče brezdomnim omogoča pomoč 

pri preživetju ter možnost za vzpostavitev stika s sistemom socialnega varstva. 

Brezdomnim ženskam je omogočen poseben, ločen prostor za prenočevanje. 
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»Podprte bivalne skupnosti za mladostnike« (Betreute Jugendwohngruppen) je 

program, namenjen mladostnikom in mladim odraslim osebam brez strukturiranega 

vsakdanjika in s težavami z zasvojenostjo in/ali težavami v duševnem zdravju. 

Bivalne skupnosti jim nudijo izhodišče za postavitev na lastne noge ter možnost, 

da naredijo prve korake k izboljšanju svoje situacije. Bivanje je omejeno na eno 

leto. 

Mesto Zürich ponuja še mnogo oblik programov za brezdomne, ki jih tukaj nismo 

našteli – npr. »Vojska odrešitve« (Salvation Army) ponuja več zasilnih zavetišč ter 

podobno projekt »Spalni avtobusi« župnika Ernesta Sieberja. Vse naštete institucije 

skrbijo zato, da nikomur v Zürichu ni treba spati na ulici. 

INTERNETNI VIRI:

•    Fundacija Mladinska stanovanjska mreža: www.juwo.ch. 

•    Fundacija Stanovanja za družine z veliko otroki: 

http://www.stadtzuerich.ch/content/fd/de/index/das_departement/

departementssekretariat_aufgaben/stiftung_wohnungen_fuer_kinderreiche_ 

familien.html.

•    Fundacija Stanovanja za upokojence: www.wohnenab60.ch. 

•    Fundacija za cenovno dostopna stanovanja: www.pwg.ch. 

•    Mesto Zürich, Socialne ustanove in podjetja mesta Zürich: www.zuerich.ch/sd. 

•    Mesto Zürich, Strokovna enota za razvoj mesta Zürich: 

www.zuerich.ch/stadtentwicklung.

•    Podpiranje gradnje stanovanj v mestu Zürich: 

http://www.stadt-zuerich.ch/content/fd/de/index/

wohnbaupolitikwohnbaufoerderung.html.

•    Stanovanjski sklad upravlja s sredstvi za spodbujanje gradnje stanovanj v javno 

dobro (socialna stanovanja) ter izvaja raziskave: www.bwo.admin.ch. 

•    Združenje stanovanjskih zadrug v Švici: www.wbg-schweiz.ch. 
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Jožka Hegler, Mestna uprava Mestne občine Ljubljana:

POTREBNOST STANOVANJSKE POLITIKE

SMISEL DRŽAVE

Da bi preprečili kaos, so ljudje že v davni preteklosti začeli oblikovati skupnosti s 

pravili medsebojnega delovanja. Skozi stoletja so se tako oblikovale sodobne države, 

ki imajo dve osnovni funkciji:

–    skrb za ustvarjanje pogojev za življenje državljanov in državljank;

–    sodelovanje z drugimi državami.

Slovenija je od leta 1991 samostojna država, ki je zaradi spoštovanja enakih vrednot 

in ekonomske usmeritve od leta 2004 vključena v Evropsko skupnost.

Ena izmed temeljnih načel EU je spoštovanje človekovih pravic, med katere se uvršča 

tudi pravica do primernega bivališča.

Ker je Slovenija na osnovi Ustave RS socialna država, oblikuje različne sektorske 

politike, na podlagi katerih naj bi ljudje uveljavljali svoje pravice.

SEKTORSKE POLITIKE

Skoraj vse sektorske politike na področju sociale so oblikovane in tudi spremljane 

glede izvajanja v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Prav tako se tudi to ministrstvo povezuje z EU institucijami ter skladi, 

od katerih lahko prenaša tako dobre prakse kot pridobiva sredstva za izvajanje 

programov.

Področje stanovanjske oskrbe pa ni umeščeno v sektor sociale, temveč je znotraj 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ker se še vedno daje prednost urejanju 

gradnje stanovanj, ne pa vprašanju dostopnosti stanovanj za različne skupine 

prebivalcev.

STANOVANJSKA POLITIKA

Nacionalni stanovanjski program 2000–2010

Besedilo NSP 2000–2010 je temeljilo na analitičnih podatkih obstoječega stanja in 

se je usklajevalo več let, preden ga je 24. 5. 2000 sprejel Državni zbor. Zaradi posledic 
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privatizacije stanovanj na podlagi Zakona o denacionalizaciji in Stanovanjskega 

zakona je v Sloveniji manj kot 10 % najemnih stanovanj. Zato je bila ena poglavitnih 

usmeritev v povečanje števila le-teh. Žal pa je bil ta program veliko bolje razdelan na 

strani potreb kot pa na strani virov oz. ukrepov za njihovo zadovoljevanje, zato je bil 

kmalu proglašen za zbirko želja in se ga je izvajalo predvsem na področju sprememb 

Stanovanjskega zakona.

Velika pričakovanja so bila, da bo trg sam razrešil vprašanja povpraševanja in 

ponudbe stanovanj. Veliko število praznih stanovanj na eni strani in še večje število 

tistih, ki sami ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja, je dokaz o nerealnosti 

takšnih pričakovanj. Da bi se to zameglilo, so se oblikovala razmišljanja, da je 

nesposoben vsakdo, ki si ne more sam rešiti svojega stanovanjskega vprašanja. 

Tako so se obnašale tudi mnoge občine, ki bi glede na veljavno delitev pristojnosti 

med nacionalno in lokalno ravnjo morale biti nosilke stanovanjske oskrbe za svoje 

občane in občanke. To je privedlo do neenakih pravic državljanov in državljank, saj v 

nekaterih občinah nimajo nobenih možnosti (niti vedenja) uveljavljanja dostopa do 

primernega stanovanja. Hkrati se je spodbujalo samograditeljstvo ter celo toleriralo 

črnograditeljstvo na »svoji zemlji«, katerega posledice se kažejo tako v višjih stroških 

javne infrastrukture, povečevanju individualnega motornega prometa ter poškodbah 

objektov ob poplavah in plazovih.

Občine, kot npr. Mestna občina Ljubljana (MOL), ki se na tem področju zelo trudijo in 

iščejo različne oblike reševanja stanovanjskih stisk, pa seveda nikoli niso pohvaljene 

zaradi tega, kar so naredile, temveč so v javnosti kritizirane, da niso naredile zadosti, 

saj niso rešile vseh problemov.

Novi predlogi Nacionalnega stanovanjskega programa

Potreba po pripravi novega NSP se je seveda pojavila že pred potekom veljavnosti 

starega. Na Ministrstvu za prostor je bila v času ministra Žarniča pripravljena analiza 

izvajanja starega NSP in teze za pripravo novega. Nato pa je bilo v okviru Direktorata 

za prostor na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor izdelano oktobra 2012 gradivo 

Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji ter osnutka NSP 2013–2022 iz 

januarja 2013 in marca 2013.

V gradivu Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji so v glavnem povzeti 

statistični podatki. Pri tem je zanimivo, da so npr. potrebe po neprofi tnih stanovanjih 

in bivalnih enotah prikazane le na nivoju občin, ne pa tudi seštete, saj bi to pokazalo 

na prevelik primanjkljaj in nikakor ne bi mogli biti zadovoljni z dosedanjo prakso. 

Predvsem pa bi se morali soočiti z dejstvom, da so za vodenje aktivne stanovanjske 

politike potrebna sredstva tako na lokalnih kot nacionalnem nivoju.
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Osnutek NSP se je oblikoval v okviru delovne skupine in je imel izredno kratek rok 

dajanja pripomb. Ni bila organizirana nobena resna strokovna obravnava posameznih 

rešitev, tako glede možnosti uresničitve kot tudi posledic predlaganih rešitev.

Oba osnutka se minimalno razlikujeta, tako da v nadaljevanju obravnavam verzijo 

marec 2013.

Kazalo NSP 2013–2022

1.  UVOD

2.  IZHODIŠČA ZA NSP 2013 - 2022

      2.1 Povzetek analize Nacionalnega stanovanjskega programa 2000 - 2009 

      2.2 Shema NSP 2013 - 2022

3.  NAMEN IN CILJI NSP 2013 - 2022

      3.1 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj

      3.2 Lažja dostopnost do stanovanj

      3.3 Kakovostna in funkcionalna stanovanja

      3.4 Večja stanovanjska mobilnost prebivalstva

4.  PREDNOSTNA PODROČJA IZVAJANJA

      4.1 Aktiviranje obstoječega stavbnega fonda

      - Izvajanje davčne politike

      - Zakonodajne spremembe, ureditev evidenc, uvedba javnega posredništva in  

                  okrepitev nadzora pri zagotavljanju pravic najemnikov in najemodajalcev

      4.2 Večja dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva

      - Stanovanjski dodatek

      - Možnost odkupa javnega najemnega stanovanja

      - Ureditev primernega bivalnega okolja in zagotovitev ustreznih stanovanj za 

                  starejše osebe, mlade, prebivalce s posebnimi potrebami in imigrante

      4.3 PRENOVA STANOVANJSKEGA FONDA

      - Vzpostavitev formalnih pogojev za lažje izvajanje in fi nanciranje prenove

      - Osveščanje o pomenu in učinkovitosti energetske prenove stanovanjskih stavb 

                  in o doseganju višjega bivalnega standarda

      4.4 GRADNJA NOVIH STANOVANJ, KJER JE POTREBA PO NJIH NAJVEČJA

      - Vzpostavitev formalnih pogojev za spodbuditev gradnje stanovanj

      -          Določitev prioritetnih razvojnih območij za potrebe stanovanjske oskrbe in 

                  vključevanje ciljev stanovanjske politike v prostorsko načrtovanje na lokalni   

                  ravni

      - Prilagoditev obstoječih gradbenih in urbanističnih normativov na področju 

                  stanovanjske gradnje in informiranje o doseganju višjega bivalnega standarda
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      - Osveščanje o pomenu urejanja prostora in graditve objektov z vidika 

                   stanovanjske oskrbe 

      4.5 NABOR UKREPOV 

5.  NACIONALNI MODEL FINANCIRANJA STANOVANJSKE OSKRBE

      5.1 ORIS NACIONALNEGA SISTEMA FINANCIRANJA STANOVANJSKE 

                  OSKRBE

      5.2 FINANČNI UKREPI NACIONALNE STANOVANJSKE OSKRBE -

                  HIPOTEKARNO BANČNIŠTVO IN HRANILNIŠTVO

      5.3 LOKALNI IN REGIONALNI SKLADI

      5.4 NIZKOPROFITNA STANOVANJSKA PODJETJA

      5.5 STANOVANJSKE ZADRUGE

      5.6 METODOLOGIJA OBLIKOVANJA NIZKOPROFITNE NAJEMNINE

6.  SPREMLJANJE IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

      6.1 SPREMLJANJE IZVAJANJA AKTIVNOSTI NSP

      6.2 SPREMLJANJE UČINKOV IN DOSEGANJE CILJEV NSP 

7.  ORGANIZACIJA IZVAJANJA NSP

Že iz poimenovanja posameznih poglavij je razvidno, da gre predvsem za »zlaganje« 

posameznih nedodelanih in  marsikje medsebojno nasprotujočih idej.

Glede na temo konference se bom osredotočila le na:

–   3.1 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj

–   3.2 Lažja dostopnost do stanovanj

–   4.2 Večja dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva

–   4.5 Nabor ukrepov

–   5.0 NACIONALNI MODEL FINANCIRANJA STANOVANJSKE OSKRBE

V uvodnem delu poglavja 3.1 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj so 

zaskrbljujoči podatki iz odstavka: 

Ponudba stanovanj je nezadostna predvsem v večjih mestih in mestnih središčih, 

kjer je povpraševanje, zaradi možnosti zaposlitve, šolanja, dostopnosti do javnih 

funkcij, storitev in boljših prometnih povezav, največje. Podatki kažejo, da je 

bilo v letu 2009 17,5 % celotne populacije v Sloveniji prikrajšanih za stanovanje 

(povprečje v EU je bilo 6 %, slabše kot v RS je bilo le še v Romuniji, Latviji in na 

Madžarskem, vir: HousingEuropeReview 2012), kar 86 % mladih v starosti od 16 

do 29 let pa je po podatkih EU-SILC 2007 živelo pri starših, kar je najvišji delež 

v EU. Zaradi večjega povpraševanja so cene nepremičnin v teh območjih višje. 

Statistični podatki na drugi strani kažejo, da je razpoložljivost stanovanj v obrobnih 

in gospodarsko manj perspektivnih območjih večja in presega potrebe prebivalstva.
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Predvidene so rešitve:

–    z aktiviranjem obstoječega in nezasedenega stavbnega fonda predvsem z 

      izvajanjem ustrezne davčne politike in ureditvijo najemnih razmerij;

–    s kombinacijo ukrepov s področja zemljiške in davčne  politike, ki bodo 

      spodbudili investitorje h gradnji primernih stanovanj;

–    z uresničevanjem dolgoročnega cilja, gradnje najemnih, tako javnih kot 

      zasebnih stanovanj, kjer naj bi imel glavno vlogo pri povečanju javnega 

      najemnega sklada Stanovanjski sklad RS v povezovanju z lokalnimi 

      skupnostmi;

–    z zagotovitvijo zadostnih komunalno opremljenih zazidljivih zemljišč.

Skratka vse zelo načelno in še vedno z upanjem na rešitve na »spodbujenem« 

stanovanjskem trgu.

Tudi poglavje 3.2 Lažja dostopnost do stanovanj je enako splošno brez kakršne koli 

sveže ideje. Kot primer navajam: 

Poleg omenjenih ciljnih skupin je treba med drugim rešiti tudi stanovanjski problem 

posameznikov v težkem socialnem položaju, kot jih opredeljuje zakonodaja iz 

socialnega varstva v okviru začasnih bivalnih enot - torej tistih, ki ostanejo brez 

strehe nad glavo zaradi deložacije, naravnih nesreč, nasilja ali fi nančne ogroženosti. 

V Sloveniji po ocenah, pridobljenih na podlagi vprašalnika posredovanega občinam, 

primanjkuje okrog 600 bivalnih enot. V ta namen je treba zagotoviti gradnjo 

stanovanj nižjega bivalnega standarda, ki predstavljajo vmesno kategorijo med 

bivalnimi enotami in drugimi stanovanji.

Kot opredelitev problema in rešitev ponuja:

Finančne vire, ki bodo prispevali k izboljšanju dostopnosti do stanovanj za ranljivejše 

socialne skupine, je treba zagotoviti tudi preko evropskih skladov. Evropski socialni 

sklad je eden od strukturnih skladov EU, ustanovljen za zmanjševanje razlik v 

bogastvu in življenjskem standardu v državah članicah EU. Za učinkovito koriščenje 

teh sredstev je treba oblikovati nacionalne elemente in mehanizme, ki bodo 

omogočili črpanje teh sredstev tudi občinam in javnim stanovanjskim skladom.

Ob tem je treba opozoriti, da smo imeli v obdobju 2007–2013 kot nova članica EU 

možnost črpati investicijska sredstva za gradnjo stanovanj, a se na državni ravnini 

niso hoteli odločiti za izrabo te priložnosti.

Ob nizkoprofi tnih najemninah, ki naj bi nadomestile neprofi tne in spodbudile 

investiranje tudi zasebnikov v najemna stanovanja, se namesto subvencioniranja 

stanarin uvaja stanovanjski dodatek (zgolj drugo ime za enak način), ki ga je treba 

vpeti v sistem pravic iz javnih sredstev in preprečiti morebitne zlorabe, s tem pa se 

ukinja ideja njegove univerzalnosti.
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V poglavju 4.2 Večja dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva 

so le-te opredeljene:

–    iskalci prvega stanovanja,

–    enostarševske družine, velike družine in enočlanska gospodinjstva starejših 

      od 65 let,

–    posamezniki s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, invalidi) in

–    posamezniki v težkem socialnem položaju: brezdomci, žrtve nasilja, etnične 

      manjšine, migranti, begunci, bivši kaznjenci, odvisniki, osebe z dolgotrajnimi 

      duševnimi motnjami).

Že to, da so vse te ciljne skupine, ki imajo specifi čne potrebe in s tem tudi načine 

reševanja, stlačene v isti odstavek, kaže na veliko nerazumevanje področja.

Rešitve so zopet v večjem številu najemnih stanovanj, ki ga bo omogočila 

nizkoprofi tna najemnina, temelječa na nizki ceni zemljišč, komunalne opreme in 

stroškov gradnje. Pri javnih stanovanjih naj bi se najemnine dvigovale postopoma 

v nekaj letih, saj je znano, da se žabe ne sme vreči v krop, temveč je treba počasi 

poviševati temperaturo!

Nekoliko bolj je razdelan stanovanjski dodatek, kjer naj bi se preverila tudi možnost 

njegove porabe za odplačevanje stanovanjskih kreditov. Najemnikom naj bi bil po 

najmanj 5 letih omogočen odkup po amortizirani ceni, pri čemer pa mora lastnik 

to stanovanje nadomestiti z več kot enim novim javnim najemnim stanovanjem. 

Ta ukrep je izvedljiv le v primeru, da se prodajajo zelo velika stanovanja in kupujejo 

zelo majhna (razlika v ceni), sicer so potrebni dodatni viri in tudi ni jasno, čemu bi 

takšna rešitev služila.

V podpoglavju Ureditev primernega bivalnega okolja in zagotovitev ustreznih 

stanovanj za starejše osebe, mlade, prebivalce s posebnimi potrebami in imigrante 

zadnji sploh niso natančneje opredeljeni, niti niso predvidene rešitve zanje. 

Socialno ogroženim je namenjen odstavek: 

Najbolj ranljivim skupinam prebivalstva so za začasno reševanje stanovanjskih 

potreb namenjene bivalne enote. Bivalne enote niso klasična stanovanja in po 

površini ter po bivalnem standardu ne dosegajo kriterijev, ki so pri nas veljavni 

za »običajna« stanovanja. Bivalne enote ne pomenijo trajne rešitve stanovanjske 

prikrajšanosti in so namenjene le začasni dodelitvi. Zagotovitev bivalnih enot 

sodi v izvirno pristojnost občin, saj gre za reševanje najtežjih socialnih stisk, za 

reševanje katerih morajo občine v okviru svojih socialnih programov zagotoviti 

zadostno število bivalnih enot. Večji del sredstev za pridobivanje bivalnih enot 

občinam zagotavlja ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Za prebivalce s 

posebnimi potrebami država zagotavlja dostopnost do primernih stanovanj, 

prilagojenim posebnim potrebam njihovih uporabnikom. Pri tem je treba upoštevati 
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tudi nujnost vključevanja teh prebivalcev v širšo družbo in zagotavljanje potrebnih 

storitev, ki jih še posebej potrebujejo. Pri zagotavljanju takšnih stanovanj je zato 

nujno treba upoštevati kriterije lahke dostopnosti do potrebnih storitev, kakor tudi 

zagotavljanje socialne vključenosti.

Prisotno je sprenevedanje, da občine morajo zagotoviti bivalne enote ne glede, ali to 

zmorejo ali ne, in popolna neresnica, da večji del sredstev za pridobivanje bivalnih 

enot občinam zagotavlja ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Tudi druga 

trditev, da za prebivalce s posebnimi potrebami država zagotavlja dostopnost do 

primernih stanovanj, seveda ne drži. Na normativni ravni je določeno le, da mora 

biti 10 % novih stanovanj brez arhitekturnih ovir, vendar se niti uresničevanje te 

določbe ne nadzira. Kako nujno upoštevati kriterije lahke dostopnosti do potrebnih 

storitev, kakor tudi zagotavljanje socialne vključenosti, seveda ni zapisano.

Torej v NSP 2013–2022 ni nikakršnih usmeritev glede preprečevanja, kaj šele 

odprave brezdomstva.

V akcijskem načrtu sta med ukrepi za aktiviranje obstoječega stavbnega fonda tudi:

–    lastnik stanovanja lahko odpove najemno pogodbo brez krivdnih razlogov;

–    omogočiti enostaven način odpovedi in izpraznitve stanovanj v primerih 

       kršitve.

To bi pomenilo večjo negotovost najemnih razmerij (nekrivdna odpoved) 

in povečanje števila brezdomcev (hitrejši postopek odpovedi in izpraznitve 

stanovanj).

Priprava metodologije ter predloga rešitev za zagotavljanje dostopnosti do javnih 

najemnih stanovanj neodvisno od prijavljenega stalnega bivališča je lahko še 

ena od »potuh« za občine, ki nimajo svojih stanovanjskih programov, in dodatna 

obremenitev za tiste, ki jih izvajajo. Država pa bi si s tem umila roke, saj tako ne bi 

več bilo neenakopravnih državljanov in državljank, saj bi vsi lahko kandidirali tam, 

kjer bi bili programi razpisani, razpisniki (občine) pa bi bili krivi, da niso omogočili 

zadostne ponudbe.

V letu 2014 naj bi bila izdelana analiza potrebe po zagotovitvi zadostnega števila 

bivalnih enot in vključitev teh potreb v stanovanjske in druge razvojne programe 

občin.

In nato se bo končalo z ugotovitvijo, da občine to morajo zagotavljati, državi pa ni 

treba nič narediti, tudi če temu ni tako.
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Pri 5. nacionalnem modelu fi nanciranja stanovanjske oskrbe se mi zdi najhujše 

to, da so lokalni stanovanjski skladi uvrščeni v podjetniški sektor. Z njihovo 

dokapitalizacijo s strani komercialnih investitorjev naj bi se podjetniško orientiralo 

in fi nanciralo tako komunalno opremljanje zemljišč, kot stanovanjsko gradnjo 

za prodajo na nizkocenovnem trgu in oddajanje v nizkoprofi tni najem, kot tudi 

prenovo stanovanj.

To, kar se je pred nekaj leti poskušalo s preoblikovanjem SSRS v gospodarsko 

družbo in že od ustanovitve velja za NS PIZ d.o.o., se sedaj poskuša še z lokalnimi 

skladi. Torej naj bi podjetniško orientirani skladi skrbeli za ustvarjanje donosov, 

njihovo socialno poslanstvo pa bi bilo s tem povsem izničeno.

Ponovno se oživljajo ideje o hipotekarnem bančništvu in hranilništvu. Uvedla naj 

bi se nizkoprofi tna stanovanjska podjetja, zadružništvo pa naj bi zaživelo na način, 

da bi zadruge za svoje člane priskrbele lastniška stanovanja ter nizkoprofi tna 

najemna stanovanja za člane kot tudi za druge interese, kar ni skladno z načeli 

sodobnih kooperativ.

ZAKLJUČEK

Četudi se zelo zavedam potrebnosti nacionalne stanovanjske politike, sem zelo 

kritična do objavljenega osnutka NSP 2013–2022, ker: 

–    je pripravljen preveč nedomišljeno in po načelu »samo, da nekaj napišemo, 

       potem pa že bo, kar bo«;

–    naj bi ga sprejela in spremljala Vlada RS in ne DZ RS;

–    ker iz njega nikakor ne moremo razbrati, da je Slovenija socialna država, ki 

      »ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«.

Seveda pa na srečo ni vse tako črno, kot bi bilo videti iz moje kritičnosti. Ne glede 

na neobstoj nacionalne stanovanjske politike nekatere občine oblikujejo lastne 

inovativne stanovanjske programe. In prav Mestna občina Ljubljana je tu lahko 

dober vzgled.

Prav tako se skozi vključevanje v mednarodne projekte tudi na področju 

preprečevanja brezdomstva oblikujejo dobre prakse. Enako kot smo z bivalnimi 

enotami najprej začeli v Mestni občini Ljubljana in so bile šele nato uvrščene v 

Stanovanjski zakon in NSP 2000–2010, bo tudi zagotavljanje bivališč za brezdomce, 

ki jim je treba pomagati tudi s socialnim servisom, najprej zaživelo v praksi in bo 

nato umeščeno v dokumente.
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VIRI

–    Ustava RS

–    Nacionalni stanovanjski program 2000–2010

–    Osnutka Nacionalnega stanovanjskega programa 2013–2022 (januar 2013, 

       marec 2013)

Julka Gorenc, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana:

PROJEKTNO SODELOVANJE MED JAVNIM STANOVANJSKIM 
SKLADOM MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN KRALJI ULICE, 
PRENOS MODELOV DOBRE PRAKSE
Reševanje stanovanjskih vprašanj socialno najbolj ogroženih in 

preprečevanje brezdomstva v Mestni občini Ljubljana od leta 

1995 do danes

a.) z dodeljevanjem »najnujnejših bivalnih prostorov« oziroma bivalnih enot 

Ena najpomembnejših nalog, ki jih izvajamo v Javnem stanovanjskem skladu 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju JSS MOL), je, da pomagamo reševati 

stanovanjsko vprašanje tistim, ki tega sami niso sposobni. Med te nedvomno sodijo 

posamezniki in gospodinjstva, ki so socialno najbolj ogroženi.

V skladu smo že kmalu po začetku delovanja v letu 1995 ugotovili, da zakonski okviri, 

ki nam jih je predpisala država za dodeljevanje neprofi tnih najemnih stanovanj oz. 

takrat še socialnih stanovanj, niso primerni za reševanje ljudi v najhujših stiskah, 

kjer je potrebno hitro ukrepanje. Predpisani postopek dodeljevanja neprofi tnih 

najemnih stanovanj je predolgotrajen. Še posebej velja to za Ljubljano, kjer traja 

obdelava vsakega razpisa, zaradi velikega števila prosilcev stanovanj, skoraj eno 

leto.

Zato smo v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) že v letu 1998 začeli z 

drugačnim reševanjem stanovanjskih vprašanj ljudi, ki so bili v največji socialni 

stiski in bi se ob počasnem ukrepanju znašli v odprtem brezdomstvu. Predvsem 
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je šlo za reševanje stanovanjskih vprašanj ljudi iz raznih ranljivih skupin, kot so 

matere samohranilke z otroki, preganjane ženske zaradi spolnega ali drugega 

nasilja, bolni in starejši, posamezniki, ki so bili odpuščeni iz različnih institucij, za 

preprečevanje brezdomstva ob deložacijah ipd. Rešitev smo našli v dodeljevanju 

»najnujnejših bivalnih prostorov«, kot smo jih sami takrat poimenovali. Prostori so 

se dodeljevali za določen čas – čas trajanja izrednih socialnih razmer. Pri dodelitvi 

so se upoštevale okoliščine posameznega primera, mnenja centrov za socialno delo 

ter druga mnenja in priporočila različnih vladnih ter nevladnih organizacij in služb. 

Dodeljevanje najnujnejših bivalnih prostorov, površinske normative, okvirno letno 

kvoto in način njihovega zagotavljanja smo uvrstili v vsakoletni stanovanjski 

program MOL, ki ga je sprejel Mestni svet MOL, in si na ta način zagotovili 

pravno podlago za takšen način reševanja stanovanjskih vprašanj socialno najbolj 

ogroženih.

Potrebe po tovrstnem reševanju stanovanjskih vprašanj so iz leta v leto naraščale. 

Praksa dodeljevanja najnujnejših bivalnih prostorov se je začela širiti tudi na nekatere 

druge stanovanjske sklade v Sloveniji in tako je prišlo leta 2003 s sprejemom novega 

Stanovanjskega zakona SZ-1 do uzakonitve reševanja stanovanjskih vprašanj 

socialno ogroženih oseb z dodeljevanjem bivalnih enot. To je po vsebini skoraj enak 

način reševanja stanovanjskih vprašanj, kot smo ga razvili na JSS MOL.

Žal smo se v JSS MOL vseskozi, v zadnjem času pa še toliko bolj, soočali s problemom 

veliko večjega povpraševanja po bivalnih enotah, kot so naše fi nančne možnosti 

njihovega zagotavljanja. Posledično so nastale popolnoma neprimerno dolge 

čakalne dobe za dodelitev bivalnih enot, kjer morajo npr. samske osebe čakati na 

dodelitev tudi nad 3 leta in to kljub temu, da število dodatno zagotovljenih bivalnih 

enot iz leta v leto povečujemo.

b.) z dodeljevanjem stanovanjskih stavb za posebne namene 

Tudi z dodeljevanjem stanovanjskih stavb za posebne namene je prvi začel JSS MOL 

in tudi v tem primeru še preden je to možnost uzakonil Stanovanjski zakon SZ-1 

iz leta 2003. Stanovanjske stavbe za posebne namene smo v JSS MOL dodeljevali 

nevladnim in vladnim organizacijam za potrebe reševanja stanovanjskih vprašanj 

njihovih članov oziroma uporabnikov, ki niso bili sposobni samostojnega bivanja. 

Skrb za obveznosti iz najemnega razmerja, predvsem obveznosti za plačevanje 

najemnine in obratovalnih stroškov, obveznosti pravilne uporabe stanovanjskih 

prostorov in skrb, da se je stavba uporabljala za namen, za katerega je bila dodeljena, 

je prevzela organizacija, s katero se je sklenila najemna pogodba in to iz razloga, ker 

uporabniki niso bili sposobni prevzeti teh obveznosti.
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Na ta način rešujemo v MOL v zadnjem času tudi stanovanjska vprašanja brezdomnih 

posameznikov in gospodinjskih skupnosti, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Sodelovanje pri dodeljevanju in ohranjanju bivalnih enot 

V letu 2008 smo v JSS MOL zaznali, da se s podobno problematiko reševanja 

najnujnejših stanovanjskih vprašanj ukvarja društvo Kralji ulice. Povabili so nas 

na tiskovno konferenco ob zaključku pilotnega projekta »Razvijanje praktičnega 

modela in politike nastanitvene podpore brezdomnim ljudem v Sloveniji«, ki sta ga 

fi nancirali Evropska unija in Norveška. V nadaljnjih stikih smo kmalu spoznali, da 

se eni in drugi vsak na svoj način srečujemo z reševanjem podobnih stanovanjskih 

problemov brezdomcev oz. tistih, ki so na poti, da bodo to postali, pri čemer smo 

imeli vsak svoja strokovna znanja in različne materialne možnosti za reševanje te 

problematike. Krepilo se je spoznanje, da bi lahko z medsebojnim sodelovanjem 

vzpostavili nove kakovostnejše partnerske rešitve.

V društvu so izpostavili velik problem, s katerim se srečujejo po zaključku ene ali 

več faz programov nastanitvene podpore njihovih uporabnikov zaradi odsotnosti 

naslednjih stopenj varne namestitve na poti do samostojne in trajne nastanitve.

Skupaj smo ugotovili, da bi bila najprimernejša oblika reševanja uporabnikov 

društva Kralji ulice po zaključku njihovega osnovnega programa dodelitev bivalne 

enote JSS MOL. Problem pa je, ker je bivalnih enot premalo, ker je čakanje nanje 

predolgo in ker brezdomci velikokrat ne izpolnjujejo pogoja stalnega bivanja, 

kljub dolgotrajnemu bivanju v Ljubljani. V JSS MOL smo ugotovili, da se v praksi 

dogaja, da so nekateri člani društva oddali vlogo za dodelitev bivalne enote, drugi v 

podobnem položaju pa ne. Nekaterim je bila bivalna enota dodeljena, večina pa jih 

še čaka na dodelitev. Z namenom, da bi razpoložljive bivalne enote dodelili tistim 

članom društva, ki so na vrsti za dodelitev in so sposobni prehoda v takšno obliko 

bivanja, smo se dogovorili za tesnejše sodelovanje pri dodeljevanju enot. Le to 

bo v prihodnje potekalo tako, da društvo na podlagi poznavanja prosilca pripravi 

mnenje in ga posreduje Komisiji za dodeljevanje bivalnih enot pri JSS MOL. Po 

potrebi se predstavnik društva lahko tudi udeleži seje komisije zaradi morebitnih 

potrebnih dodatnih pojasnil. 

Naslednja, zaključna stopnja reševanja na poti do varne in trajne namestitve pa 

bi bil prehod iz bivalne enote v neprofi tno najemno stanovanje po običajni poti 

s kandidaturo na javnih razpisih JSS MOL za dodelitev neprofi tnega najemnega 

stanovanja.

Žal se vse bolj kaže, da mnogi najemniki bivalnih enot lahko bivalni prostor 

ponovno izgubijo zaradi neprimerne uporabe prostorov, neplačevanja in drugih 



42

kršitev najemne pogodbe in da se tudi pri tej na videz varnejši obliki bivanja lahko 

ponovi pot v brezdomstvo. Poznavajoč prakso nekaterih drugih evropskih držav smo 

v sodelovanju z društvom videli rešitev v nudenju psihosocialne in druge podpore 

najemnikom bivalnih enot z namenom, da ohranijo nastanitev. Ker je dejavnost JSS 

MOL usmerjena v zagotavljanje in oddajanje bivalnih enot in posledično JSS MOL 

nima strokovnega kadra za nudenje psihosocialne in druge nastanitvene podpore, 

smo skupaj ocenili, da bi izvajanje nastanitvene podpore najemnikom bivalnih enot v 

obsegu, kot bi ga zmogli, lahko prevzeli strokovni delavci društva, ki imajo potrebna 

znanja.

V okviru začetnega poskusnega sodelovanja pri nudenju te podpore se je izkazalo, 

da je najprimernejša oblika podpore, ki so jo bili pripravljeni sprejeti tudi najemniki 

bivalnih enot, ki niso člani društva Kralji ulice, ustanovitev posebne službe, ki smo jo 

skupaj poimenovali Podpora pri ohranitvi nastanitve (v nadaljevanju PON) in deluje 

kot posebna organizacijska enota znotraj društva Kralji ulice. Služba PON s svojim 

strokovnim timom izvaja podporo pri nastanitvi tistih najemnikov bivalnih enot, za 

katere skupaj ocenimo, da bi jim podpora omogočila prebroditi težave, s katerimi se 

soočajo. Ob nespremenjenem načinu bivanja, ki ga ti najemniki, kljub večkratnim 

opozorilom s strani JSS MOL, sami niso uspeli korigirati, bi brez nastanitvene 

podpore nedvomno pristali v ponovnem brezdomstvu. 

Ocenjujemo, da je dosedanja praksa, ki jo na podlagi izkušenj tekoče dopolnjujemo in 

nadgrajujemo, že pokazala, da doprinaša k večji varnosti nastanitve socialno najbolj 

ogroženih ljudi v bivalnih enotah. Ker pa smo še bolj v začetni testni fazi in ker je 

fi nanciranje te dejavnosti nesistemsko urejeno, v veliki meri odvisno tudi od dobre 

volje in zagnanosti strokovnega tima društva, pričakujemo, da se bodo prednosti 

nudenja nastanitvene podpore v pravih dimenzijah pokazale šele po daljšem 

časovnem obdobju, ko bo bolje poskrbljeno za primeren obseg izvajanja dejavnosti 

in za zanesljivejše fi nanciranje. 

Zagotavljanje stanovanjske preskrbe brezdomnim članom društva 

Kralji ulice, ki še niso sposobni samostojnega bivanja

V JSS MOL se že vseskozi srečujemo z velikim primanjkljajem vseh oblik 

stanovanjske preskrbe, kamor sodi tudi stanovanjska preskrba za reševanje 

različnih oblik brezdomstva. Zato se trudimo, da bi izkoristili vse možnosti, ki jih 

zaznamo in ki bi lahko prispevale k večji učinkovitosti pri reševanju stanovanjskih 

vprašanj te skupine prebivalstva. Zelo hitro smo se začeli zavedati koristnosti 

sodelovanja z društvom Kralji ulice in začeli skupaj z njimi preučevati različne 

modele in možnosti dodatnega sodelovanja.

Možnost se je pokazala po letu 2010, ko nam je MOL pustila v upravljanje 
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starejšo stanovanjsko hišo z vrtom na obrobju mesta. Ocenili smo, da hišo lahko 

dolgoročno namenimo društvu za potrebe njihovih članov – uporabnikov, ki 

še niso sposobni samostojnega bivanja. V nadaljevanju smo skupaj z društvom 

ugotovili, da bi jo lahko namenili najranljivejšim uporabnikom nastanitvenih 

programov društva, pri katerih skoraj ni mogoče računati na hiter napredek pri 

nastanitvenem osamosvajanju. Kljub temu da gre praviloma za starejše uporabnike 

in uporabnike s slabšim zdravstvenim stanjem, ki večinoma tudi izpolnjujejo pogoje 

za dodelitev bivalne enote, se bo zasledoval cilj, da bi bila kljub pričakovani časovno 

daljši nastanitvi le-ta prehodnega značaja. Zaključila bi se bodisi s prehodom 

uporabnikov v dom upokojencev ali z dodelitvijo bivalne enote, ko bo uporabnik 

dovolj samostojen in bo prišel na vrsto za dodelitev. 

V JSS MOL smo poskrbeli za prenovo stavbe, pri čemer smo se o vsem posvetovali 

s predstavniki društva. Pri prenovi so po svojih močeh in v okviru svojih znanj 

pomagali tudi člani društva. 

V primerih, ko uporabniki stanovanj ali stanovanjskih hiš niso sposobni 

samostojnega bivanja in je zato najemna pogodba sklenjena z nevladno organizacijo, 

ki prevzame skrb za uporabnike, za plačevanje najemnine in obratovalnih stroškov 

in za pravilno uporabo stanovanjskih prostorov, kar vse velja tudi v konkretnem 

primeru, imajo v MOL takšni uporabniki pravico do izredne pomoči pri uporabi 

stanovanja na podlagi posebnega sklepa Mestnega sveta MOL. Izredno pomoč 

odobravamo uporabnikom v JSS MOL v enaki višini, kot je subvencija neprofi tne 

najemnine, to je največ do 80 % neprofi tne najemnine. Društvo Kralji ulice s 

strokovno podporo vedno poskrbi, da uporabniki pravočasno zaprosijo za izredno 

pomoč, ki je bila doslej tudi vedno odobrena.

JSS MOL pridruženi partner pri projektu »Pot do trajne in varne 

nastanitve za stanovanjsko izključene«

Razvoj in krepitev sodelovanja med JSS MOL in društvom Kralji ulice sta dobila še 

dodaten zagon po odločitvi JSS MOL, da nastopi kot pridruženi partner pri projektu 

»Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene« (švicarski projekt). Za ta 

projekt je društvo Kralji ulice kandidiralo na javnem razpisu Sklada za NVO in Sklada 

za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji, JSS MOL pa je izkazal podporo 

navedenemu projektu tudi z odločitvijo, da bo zagotovil nastanitvene kapacitete 

(tri bivalne enote). Obljubil je sodelovanje z društvom v obliki kontinuiranega 

posvetovanja z društvom pri pregledovanju stanja v najetih bivalnih enotah, pri 

oblikovanju prednostne liste prosilcev za bivalne enote in pri nudenju nastanitvene 

podpore tudi pri najemnikih bivalnih enot, ki niso člani društva.

Po uspehu društva na razpisu je JSS MOL v letu 2012 že delno realiziral svoje 

obveze in dodelil društvu dve bivalni enoti. V eni živi tričlanska družina, ki je 
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bivalno enoto dobila najprej, ker je dobila novorojenčka, v drugi pa posameznik z 

velikimi potrebami po podpori. V letu 2013 pa je bila dodeljena še tretja enota, to je 

stanovanjska stavba na obrobju mesta, v kateri so 4 bivalne enote in društvo vanje 

načrtuje vseliti dve tričlanski družini brezdomnih staršev in dve starejši ženski. 

Odvijajo se tudi vse ostale dogovorjene aktivnosti med JSS MOL in društvom.

Kljub temu da projekt še ni zaključen, lahko že sedaj ocenimo, da se ob sodelovanju 

JSS MOL in društva Kralji ulice kažejo možnosti tudi za reševanje stanovanjskih 

vprašanj uporabnikov iz najbolj ogroženih in ranljivih skupin. Prav tako se kažejo 

pozitivni učinki nastanitvene podpore najemnikom bivalnih enot, ki so bili na poti, 

da izgubijo nastanitev.

Zaključek

JSS MOL se zaveda, da postaja zaradi slabih gospodarskih razmer v državi 

problematika zagotavljanja zadostne ponudbe bivalnih enot in drugih oblik 

nastanitvenih kapacitet za socialno najbolj ogrožene vedno večji problem. Zato 

bo tako kot doslej tudi v prihodnje sam in z razvijanjem partnerskih odnosov s 

sorodnimi organizacijami ter prenosom modelov dobre prakse iskal dodatne 

možnosti in inovativne rešitve za reševanje stanovanjskih vprašanj najbolj ranljivih 

skupin prebivalstva MOL.

Ker so v zadnjem času fi nančne možnosti JSS MOL v čedalje večjem razkoraku glede 

na potrebe v JSS MOL, upravičeno pričakujemo, da se bo na to odzvala tudi država 

in prispevala svoj delež. Pri tem mislimo tako na fi nančno pomoč pri zagotavljanju 

bivalnih enot na lokalni ravni kakor tudi pri fi nanciranju programov, kakršnega na 

področju brezdomstva izvaja društvo Kralji ulice.
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Nermina Šmajdek-Halilović, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana:

POTREBE PO NASTANITVENI PODPORI UPORABNIKOM BIVALNIH 
ENOT
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana ima oddanih 223 bivalnih enot, 

ki so po veljavni zakonodaji namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih stisk 

najbolj socialno ogroženih in izključenih posameznikov ter družin. Žal se pogosto 

dogaja, da za nekatere to postane trajna oblika bivanja, saj si samostojno ne zmorejo 

rešiti stanovanjskega vprašanja zaradi prenizkih dohodkov, slabega zdravstvenega 

stanja ali drugih okoliščin.

Bivalno enoto se dodeli po ugotovitvi upravičenosti do dodelitve čakajočim na 

seznamu za dodelitev ali po uradni dolžnosti zaradi zaščite družine pred napovedano 

deložacijo iz stanovanja v lasti Sklada ali Mestne občine Ljubljana. 

Bivalne enote so po bivalnem standardu zelo različne, od opremljenih s kuhinjskim 

blokom do takih, ki zadoščajo minimalnim standardom po veljavni zakonodaji, 

npr. souporaba sanitarnih prostorov in/ali kuhinje.

Z najemniki so izkušnje zelo različne: nekateri se zelo hitro vklopijo v novo okolje 

in redno plačujejo obveznosti. Žal pa pri približno dveh tretjinah naših najemnikov 

opažamo različne težave oziroma krivdne razloge, kot so neplačevanje obveznosti, 

kršitve hišnega reda, povzročanje škode v objektu ali okolici, konfl iktni odnosi s 

sosedi, predvsem z lastniki stanovanj, ki si pogosto lastijo več pravic. Konfl ikti so 

zelo pogosti v primerih souporabe kuhinje in še posebej sanitarnih prostorov.

Z Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice smo začeli sodelovati 

v želji po ohranitvi nastanitve najemnikov, ki imajo zelo različne življenjske sloge 

in bivanjske navade. Nekaj primerov dobre prakse razreševanja medsosedskih 

konfl iktov nam je potrdilo, da je posredovanje strokovnih delavcev v začetni fazi 

zelo koristno, saj s tem preprečimo veliko nepotrebnih situacij in poglabljanje 

konfl ikta, preden postane nerešljiv. Imeli smo tudi primer, ko so naši najemniki 

želeli sodelovati z društvom pri razreševanju dolgoletnih konfl iktnih odnosov 

v objektu, a sta kakršno koli obliko sodelovanja žal kategorično zavrnili lastnici 

stanovanj.

Glede na ekonomsko situacijo večine naših najemnikov bivalnih enot je sodelovanje 

s Kralji ulice nujno potrebno, saj pri nekaterih najemnikih že preverjajo plačilno 

disciplino in zmanjšujejo tveganje za odpoved najemnega razmerja zaradi 

neplačevanja obveznosti. Opažamo, da so zaradi posledic gospodarske krize postali 
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dolžniki tudi najemniki, ki so do nedavnega še redno plačevali obveznosti iz naslova 

rabe bivalne enote. Pri nekaterih je dolg še relativno nizek in realno vračljiv, žal pa 

imamo vsaj 20 primerov, kjer bomo kljub večkratnim dogovorom in opozorilom 

morali sprožiti sodne postopke za odpoved najemnega razmerja. Med navedenimi 

so tudi družine z mladoletnimi otroki.

Dosedanje sodelovanje je pokazalo, da najemniki bivalnih enot potrebujejo pomoč 

na več nivojih, kot so:

•    skrb za osebno urejenost ter primerno vzdrževanje bivalne enote in skupnih 

      prostorov, 

•    materialna pomoč v obliki obleke, podarjenih igrač in šolskih pripomočkov, 

•    urejanje administrativnih zadev, 

•    spremstvo na različne institucije, razvijanje komunikacijskih spretnosti, 

      razreševanje konfl iktnih situacij v družini in v odnosih s tretjimi osebami, 

•    zagovorništvo ter celo fi zična pomoč pri odstranjevanju nakopičenih 

      predmetov v bivalni enoti in okolici. 

Poudariti je treba, da potrebujejo najemniki oziroma njihovi družinski člani 

zelo raznolike in specifi čne (individualizirane) oblike pomoči, ki zahtevajo 

veliko angažiranosti strokovnih delavcev in terenskega dela.

Prek sodelovanja z našimi najemniki je društvo uspelo pomagati tudi že njihovim 

sosedom in družinskim članom iz razširjene družine, saj gre zelo pogosto za družine 

s socialnega roba, ki so že v preteklosti razvile in ponotranjile »kulturo revščine«. 

Še posebej so v takih družinah ogroženi otroci, saj je njihova samopodoba pogosto 

zelo nizka.

Posebno dobra in izjemno pomembna oblika sodelovanja se je razvila v novogradnji 

na Pipanovi ulici 28 v Ljubljani, kjer so Kralji ulice prihodnjim stanovalcem 

pomagali že ob vselitvi in razvijajo programe, ki zmanjšujejo socialno izključenost 

oziroma ponovno vzpostavljajo socialne mreže. Med stanovalci znova vzbujajo 

zaupanje do različnih služb in jih motivirajo za razreševanje različnih težav 

in medsebojno povezovanje. Marsikomu so s tem povrnili občutek varnosti, 

sprejetosti ter ponovnega vključevanja v socialne mreže. Pomembna je tudi 

primerna skrb za objekt, kjer se nekateri prvič počutijo doma.

Na zgoraj omenjenem naslovu smo imeli tudi urgenten primer preselitve samskega 

najemnika na drugo lokacijo, saj so se kmalu po prevzemu enote začele pritožbe 

stanovalcev. Ugotovljeno je bilo, da najemnik ne bo zmogel samostojno bivati in ga 

je treba preseliti zaradi njegove osebne in varnosti drugih oseb v objektu. V času 

oddaje prispevka še iščemo možnosti za nastanitev in ustrezno oskrbo.
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Nujno bi morali razviti tudi sodelovanje pri najemnikih nadomestnih bivalnih enot 

romskega porekla, ki so jim bile bivalne enote dodeljene zaradi rušenja barakarskega 

naselja Tomačevska Koželjeva. Nekatere družine so v novih objektih zelo moteče 

in imamo ogromno pritožb stanovalcev zaradi pogostih in zelo številnih obiskov, 

povzročanja hrupa tudi v poznih nočnih urah, groženj stanovalcem, nasilja in 

medsebojnega obračunavanja ter neplačevanja obveznosti iz naslova stanovanjskih 

stroškov.

Sklenem lahko, da večina najemnikov bivalnih enot vsaj občasno potrebuje pomoč 

pri razreševanju različnih stisk, nekateri (cca 50 primerov) bi jo potrebovali tudi 

kot stalno obliko spremljanja v izogib dodatnim težavam na drugih področjih, 

predvsem pri postavljanju prioritet pri plačevanju obveznosti oziroma upravljanju 

s fi nancami. 

Monika Cerar in Maja Kozar, obe društvo Kralji ulice; 

Bojan Dekleva, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: 

MODEL A: NASTANITVENO PODPORNO DELO Z OSEBAMI, KI ŽIVIJO V BIVALNIH 
ENOTAH, KATERIH NAJEMNIK JE DRUŠTVO KRALJI ULICE

Dejavnosti društva Kralji ulice (KU) so pretežno zasnovane na metodi nizkopražnega 

delovanja, kar v grobem pomeni, da se potencialnim uporabnikom ne postavlja 

(velikih) omejitev in pristopnih zahtev pred vključitvijo v dejavnosti društva. 

V skladu s tem je tudi načelo »Najprej stanovanje!«, iz katerega smo izhajali, ko 

smo začeli leta 2008 izvajati program »Individualizirane in celovite nastanitvene 

podpore brezdomnim ljudem (resettlement)« v – na trgu – najetih stanovanjih. 

Sprva smo začeli le z eno vrsto programa, ki pa se je tekom let izdiferenciral v 

štiri programe nastanitvene podpore, imenovane: Osnovni program, Nadaljevalni 

program, Trajnejši program ter Nespecifi čna terenska nastanitvena podpora.  

Ti štirje programi nastanitvene podpore so bili v več smislih omejeni. Omejeni 

so bili fi nančno, ker so se stanovanja najemala po tržnih cenah in je bil zato tak 

program razmeroma drag, tudi za uporabnike oz. stanovalce. Predvsem pa so bili 

omejeni glede svojega trajanja. Osnovni program smo omejili na 18 mesecev, z 

mislijo, da bi uporabniki po tem času lahko napredovali v druge, samostojnejše 

oblike nastanitve, ter z zavedanjem tega, da so naše kapacitete podprtih stanovanj 
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zelo majhne, brezdomnih oseb pa je veliko. Da bi dali mnogim brezdomnim 

priložnost, da vstopijo v tak program, smo ga koncipirali kot prehodnega oz. ga 

časovno omejili na 18 mesecev.

V izvajanje nastanitvene podpore na začetku nismo vključevali stanovanjskega 

sektorja oz. z njim sodelovali. Sčasoma pa se je tako sodelovanje razvilo in izkazalo 

se je, da so dejavnosti JSS MOL in KU v marsikaterem pogledu uskladljive oz. kar 

komplementarne. Na osnovi vzpostavljenega dobrega sodelovanja smo ob prijavi 

projekta »Pot do varne in trajne nastanitve« želeli v partnerskem odnosu med 

JSS MOL in KU sodelovanje nadgrajevati in razviti še tesnejše, bolj usmerjeno in 

formalizirano sodelovanje. 

Kot določa ustava kot temeljni državni akt, je država tista, ki ustvarja možnosti, 

da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Iz tega izhaja tudi ena izmed 

temeljnih človekovih pravic do varnega bivališča. Če je država oziroma občina (JSS 

MOL) tista, ki ustvarja možnosti, da tudi in predvsem tisti občani z nizkimi ali 

omejenimi fi nančnimi sredstvi pridobijo možnost primernega bivališča, je društvo 

Kralji ulice lahko tisti pomembni faktor, ki tem občanom z nudenjem različnih vrst 

podpor lahko omogoči, da nastanitev tudi obdržijo.

Nov program, katerega bistvo je tudi sodelovanje med JSS MOL in KU, smo 

poimenovali »Podpora pri ohranitvi nastanitve – PON«, znotraj njega pa smo 

razvili dve obliki nastanitvenega podpornega dela: »model A« in »model B«. V tem 

prispevku poročamo zgolj o podpornem delovanju po »modelu A«. 

 

V okviru tega modela se JSS MOL in KU dogovorita, da JSS MOL kot lastnik 

stanovanjskih objektov stanovanje, ki je namenjeno za oddajo v najem kot bivalna 

enota, odda v najem društvu KU. Društvo pa prevzame odgovornost, da izbere 

uporabnika za to bivalno enoto, ga na vselitev tudi pripravi in mu nato nadalje, 

po potrebi, nudi vse vrste podpore, ki so potrebne za ohranitev nastanitve. V 

okviru projekta naj bi v take bivalne enote nastanjevali osebe s specifi čnimi oz. 

povečanimi podpornimi potrebami, ki jih doslej v naše programe nismo vključevali. 

Gre za ranljivejše skupine brezdomnih, med katerimi smo v prijavi projekta 

posebej omenili ženske, mlade družine brezdomnih in osebe z izrazitimi težavami 

v duševnem zdravju. JSS MOL morda nekaterim (ali vsem) od teh skupin bivalne 

enote (zaradi njihove življenjske zgodovine ali prisotnosti mnogih dejavnikov 

tveganja) ne bi oddal, če ne bi imel zagotovljene ponudbe podpornega delovanja, 

KU pa morda tudi takih uporabnikov ne bi naseljevali v »svoja« (na trgu najeta) 

stanovanja, ker bi bili stroški najema za njih preveliki. »Model A« v okviru projekta 

»Pot do varne in trajne namestitve« je pomenil komplementarno uporabo resursov, 

možnosti in ponudb strokovnega dela dveh ustanov (JSS MOL in KU), ki vsaka 

zase brez druge ne bi zmogli take ponudbe. 
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V fazi snovanja in prijavljanja projekta smo načrtovali vključitev 3 do 8 uporabnikov 

oziroma najem treh bivalnih enot. Do aprila 2013 smo v okviru tega modela dobili 

v najem dve bivalni enoti, v katerih živijo (od februarja 2012) ena tričlanska 

družina in (od junija 2012) posameznik s precej specifi čnimi in velikimi potrebami 

po podpori.

Aprila 2013 smo v najem prevzeli še tretjo enoto: stanovanjsko hišo na obrobju 

Ljubljane, v katero načrtujemo nastaniti dve tričlanski mladi družini brezdomnih 

staršev ter dve starejši ženski. V času priprave tega prispevka je situacija s to hišo 

taka, da je za njeno usposobitev za bivanje in sprejem stanovalcev potrebnega še 

kar veliko dela (po eni strani za opremljanje bivalnih prostorov, po drugi strani 

pa za postopke in faze priprave oseb, ki stopajo v program Podpore pri ohranitvi 

nastanitve). 

V prvo bivalno enoto sta se vselila stanovalca, ki sta v sredini februarja lansko leto 

pričakovala rojstvo otroka. Pred vselitvijo sta bivala v najemniškem stanovanju, kjer 

so bili bivalni pogoji za prihod novega družinskega člana popolnoma neprimerni, 

kar je bilo tudi izraženo s strani lastnice stanovanja, ki ju je po eni strani spodbujala, 

da si najdeta primernejšo nastanitev, po drugi strani pa jima grozila z odpovedjo 

najemne pogodbe. Na nas sta se prihodnja starša, sicer že več let aktivna člana 

in uporabnika dejavnosti KU, obrnila s prošnjo za pomoč pri reševanju nastale 

stiske. Potrebovala sta novo nastanitev, ki bi bila zanju cenovno dostopna, saj sta 

oba materialno in socialno ogrožena ter prejemnika denarnih socialnih pomoči. 

Potrebovala sta nastanitev z zagotovilom najema za daljše obdobje, kjer sama 

trajnost najema prinaša tudi večjo stopnjo varnosti. Tako smo v sodelovanju z JSS 

MOL poiskali primerno enoto za družino z malim otrokom ter jo v sodelovanju s 

prihodnjima uporabnikoma ustrezno opremili za prihod novega družinskega člana. 

Oba uporabnika smo v enoto sprejeli tudi zato, ker smo na podlagi predhodnega 

sodelovanja ter izkušenj dela z njima lahko presodili, da izpolnjujeta pogoje za 

vključitev v program. 

V času (nekoliko podaljšanega) bivanja stanovalke in otroka v porodnišnici 

smo se povezali s socialno delavko iz porodnišnice in kasneje s socialno delavko 

pristojnega centra za socialno delo, ki deluje na področju varstva otrok in družine, 

ter stanovalcema nudili vso potrebno podporo pri urejanju statusov, izboljšanju 

socialnega položaja ter navajanju na novo življenjsko situacijo. Ves čas do danes 

imamo s to družino redne stike, včasih preko telefona ali v prostorih društva; 

enkrat tedensko jih obiščemo tudi na domu. 

 

Oblike terenske podpore tej družini so usmerjene v izboljševanje socialnega položaja 

po načelu »pomoč za samopomoč« in zajemajo: podporo pri urejanju in vzdrževanju 

bivalnega prostora, podporo pri vzdrževanju gospodinjstva in proračuna (npr. 
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pri plačevanju stanovanjskih stroškov, razporejanju denarja ipd.), podporo pri 

vsakodnevnih opravilih in urejanju medosebnih odnosov, občasno varstvo otroka, 

podporo pri urejanju socialnega statusa in položaja (uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev: otroški dodatek, starševski dodatek, redne in izredne denarne pomoči, 

pisanje raznih dopisov in vlog ter pridobivanje potrebne dokumentacije, urejanje 

dolgov), spremljanje na različne institucije in organizacije, pomoč pri pridobivanju 

podarjenih oblačil in igrač za otroka itd. Iz sredstev projekta smo družini pomagali 

z nakupom nadomestka za materino mleko ter manjših potrebščin za ureditev 

stanovanja. Vzpostavili smo t. i. širši podporni tim, v katerega so vključene tudi 

druge strokovne službe, predvsem center za socialno delo, ki s stanovalcema 

kontinuirano sodelujejo. 

Drugo bivalno enoto smo prevzeli v aprilu 2012 in vanjo namestili stanovalca, ki 

ima več kot dvajsetletno zgodovino psihiatričnih obravnav zaradi kontinuiranih 

duševnih stisk. V tem času je krožil med različnimi nastanitvami: živel je v različnih 

stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, nekaj časa preživel 

na cesti, občasno bil hospitaliziran v psihiatrični kliniki. Pred vselitvijo v bivalno 

enoto je skoraj eno leto preživel v psihiatrični kliniki in ker zanj ni bilo primernih 

in razpoložljivih nastanitvenih možnosti in vizij, je klinika predlagala namestitev v 

posebnem socialno varstvenem zavodu, kot skrajno in v bistvu še edino preostalo 

možnost za njegovo (trajno) nastanitev in »premik« s klinike – torej kot edino 

alternativo brezdomstvu. Stanovalcu je predlagana rešitev povzročala dodatne 

stiske, saj je tovrstno obliko nastanitve razumel kot svojo »socialno smrt«. Tudi ta 

uporabnik je pred tem že nekaj let sodeloval s KU.

Možnost za primerno nastanitev se je odprla preko pričujočega projekta. V marcu 

2012 smo začeli s preverjanjem možnosti, z dogovarjanjem in oblikovanjem 

primerne oblike podpore. Aktivnosti so pretežno potekale v razširjenem timu, 

v katerega so se vključili stanovalec, pristojni CSD, koordinator obravnave v 

skupnosti, psihiatrična klinika ter stanovalčev oče. Pripravili smo načrt podpore 

v skupnosti, v katerem smo podrobno opredelili oblike podpore, intenzivnost, 

izvajalce, tveganja ipd.  

Bivalno enoto smo popolnoma opremili s pomočjo podarjenega, rabljenega pohištva 

ter uredili primerne pogoje za bivanje. Zaradi zaznanih potreb in opredelitve 

podpore smo imeli s stanovalcem redne, vsakodnevne stike oz. pogosto celo več 

stikov dnevno. Oblike podpore so zajemale: pomoč pri vsakodnevnih opravilih 

(čiščenje, nabava in priprava hrane, pranje perila, čiščenje stanovanja in skupnih 

prostorov …), podporo pri razporejanju denarja, spremljanje in podporo pri urejanju 

statusa (zdravstveno zavarovanje, osebni zdravnik, psihiater …), družabništvo 

(npr. spremljanje na literarne dogodke …), podporo in spremljanje pri stikih z 

očetom ali pri stikih s sosedi ipd. Ves čas sodelujemo s koordinatorjema obravnave 
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v skupnosti, ki ga občasno obiščeta, ter tudi z ostalimi člani širšega podpornega 

tima. 

V zadnjem obdobju se je zdravstveno stanje stanovalca poslabšalo, zaradi česar so 

njegove potrebe po podpori – v primerjavi z začetnim obdobjem – precej narasle, 

njegova sposobnost za samostojno življenja in skrb zase pa močno upadli. Možnosti 

nudenja nastanitvene podpore so ostale enake in so zato v zadnjem obdobju precej 

manjše od potreb, saj se je ob vključitvi oz. vselitvi stanovalca predvidevalo, da 

bo zmogel razmeroma samostojno bivanje. Članice njegove podporne skupine 

smo določeno obdobje stanovalcu nudile še intenzivnejšo podporo kot sicer, kar je 

vključevalo skrb za popolnoma vse vidike vsakdanjega življenja, z upanjem, da se 

bo situacija izboljšala in bo znova zmogel prevzeti večji del skrbi zase ter opravljati 

vsakdanja opravila. Vendar ni bilo zaznati premikov k večji samostojnosti. S 

stanovalcem imamo tako v zadnjem obdobju stike večkrat dnevno. 

Zgoraj opisana situacija je širšo izvajalsko skupino projekta postavila pred dilemo, 

ali se vključenost stanovalca pod takimi pogoji lahko nadaljuje, saj mu oblika 

programa ne more več nuditi ustrezne varnosti – kakor tudi ne njegovim sosedom 

– in nastala situacija nakazuje na potrebo po 24-urni oskrbi, ki pa je pričujoča 

oblika podpornega programa ne zagotavlja. Zato smo z namenom iskanja rešitev 

intenzivirali medinstitucionalno sodelovanje. V času oddaje tega prispevka še ni 

jasno, kakšna bo življenjska prihodnost tega uporabnika. 

Tretja bivalna enota, hiša na obrobju Ljubljane, ki je ravno v fazi priprave, bo 

predvidoma omogočila nastanitev dveh mladih družin z novorojenčkoma. Ob vsaki 

izmed družin bomo (v sosednji sobi) nastanili tudi eno starejšo žensko. Da smo se 

odločili za vključevanje in intenzivno podporo mladim družinam, nam narekuje 

zaznana čedalje večja potreba po podpori brezdomnim parom, ki pričakujejo otroka 

in se obračajo na nas. Ljudje s socialnega roba z nizkimi dohodki si težko zagotovijo 

sredstva za plačilo tržne najemnine za stanovanje, ki bi bilo za bivanje primerno. 

Tako so dostikrat nastanjeni v nastanitvenem centru ali v kakšni hiši, ki je prvotno 

namenjena samskim delavcem. Ko je otrok na poti, se prihodnja starša začneta 

spraševati in razmišljati, kaj bo, ko otrok pride na svet, oziroma je že s strani trenutnih 

najemodajalcev izražena želja, da se odselijo. Takrat se pojavi strah in posledično 

velik stres zaradi vprašanja, kam se seliti, da bodo na varnem. Za ljudi, katerih edini 

prihodek je denarna socialna pomoč, je najemanje stanovanja na prostem trgu zelo 

težko oziroma dostikrat nemogoče. Pojavijo se tudi pari brez vsakega rednega vira 

dohodka in je treba najprej urejati administrativne statusne zadeve na Zavodu za 

zaposlovanje in/ali Centru za socialno delo, da uporabniki postanejo upravičeni 

do javnih sredstev, kar je osnovni pogoj za vključitev v program, saj je zmožnost 

plačila najemnine in vzdrževalnih stroškov ključnega pomena. Tako lahko priprave 

na selitev oziroma intenzivna pomoč na drugih področjih potekajo že kar nekaj 
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mesecev pred samo selitvijo. Nosečnost in pričakovanje novega družinskega člana 

naj bi bilo obdobje veselja in priprav, za zgoraj opisane družine pa lahko pomeni 

vir stresa in občutka nezmožnosti. Ker nam je JSS MOL ponudil v najem večjo 

hišo, ki bo potencialno primeren prostor za naselitev družin in tudi sam najem 

predvidoma ne bo predstavljal prevelikega fi nančnega bremena, smo se odločili za 

nastanitev dveh družinic z malim otrokom. Prihodnji oz. »novo pečeni« starši pa 

so bili pred tem že dlje časa vključeni tudi v druge aktivnosti društva in z njimi 

sodelujemo tudi na drugih področjih. 

V skupino posebno ogroženih oseb z manj možnosti in priložnosti na ekonomskem 

in socialnem področju po naših merilih sodijo tudi ženske nad 55 let starosti. Gospe 

z izkušnjo brezdomstva ali pod pritiskom deložacije, brez zaposlitve ter s premalo 

delovne dobe za upokojitev. Pojavljajo se zdravstvene težave, nasilje s strani 

sorodnikov ter različne druge omejitve pri doseganju sprejemljivega družbenega 

statusa. Tako v naš program vključujemo dve gospe s podobno življenjsko situacijo, 

kot je zgoraj opisana. Če pogledamo z vidika skupnega sobivanja, bo morda 

kombinacija družine z malim otrokom in s starejšo gospo razmeroma sprejemljiva, 

saj predvidoma lahko privede do medsebojne pomoči pri skrbi za otroka in kakih 

elementih skupnega gospodinjstva. 

Dileme, ki se v našem strokovnem timu ob tem pojavljajo, se deloma nanašajo na to, 

kako se bodo s prihodom otroka paru pojavljale nove odgovornosti, nove dimenzije 

odnosov ter nove razsežnosti razmejevanja pravic in potreb staršev in otrok. Kako 

nuditi podporo staršem na ta način, da bosta tudi otroku zagotovljena varnost 

in zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb? Gre za večrazsežnostno podporo 

na psihičnem, fi zičnem in socialnem področju za razvoj in ohranjanje primerne 

kakovosti življenja. Obenem pa delamo na področju usklajevanja medsebojnih 

odnosov, blažitev morebitnih sporov in organizacije vključevanja v širše socialne 

mreže (pikniki, izleti ...).

ZAKLJUČEK

Nastanitveno podporno delo v okviru »modela A« se po našem mnenju kvalitativno 

ni razlikovalo od dosedanjega strokovnega delovanja društva Kralji ulice v okviru 

programa »Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem 

(resettlement)«, ki ga izvajamo od leta 2008 dalje. To pomeni, da v »modelu A« 

nismo uporabljali načelno nič drugačnih metod ali imeli drugačnih delovnih ciljev. 

To, kar smo v leto in pol dolgemu projektu v partnerstvu z JSS MOL in švicarsko 

organizacijo DOMICIL preverjali, je bilo vprašanje, ali je mogoče tak pristop 

izvajati tudi v primeru uporabnikov iz ranljivejših oz. bolj ogroženih skupin. K 

temu, da smo to sploh lahko poskusili, je bistveno pripomoglo sodelovanje z JSS 

MOL, ki nam je za ta namen spomladi 2012 dal v najem dve stanovanjski enoti, 



53

aprila 2013 pa še tretjo, ki pa v času priprave tega prispevka še ni naseljena. V dveh 

prej dobljenih enotah smo spremljali mlado brezdomno družino ter uporabnika z 

obsežno zgodovino psihiatričnih obravnav, za katerega je bilo bivanje v tej bivalni 

enoti edina alternativa odhodu v posebni socialni zavod. 

Naše izkušnje so pokazale, da je tako delo z ranljivejšimi in  bolj prikrajšanimi 

osebami možno in da se ga da izvajati s podobnimi pričakovanji ter v podobnih 

okvirih kot z vsemi drugimi brezdomnimi. Vendar pa je treba raven podpore 

prilagoditi (večinoma) povečanim potrebam po podpori, kar pomeni, da je za take 

primere treba angažirati več izvorov in vložiti več dela oz. na kakem od področij 

»zmanjšati pritisk« ali raven ogroženosti. Takšno zmanjšanje »pritiska« se je 

uresničilo z najemom dveh bivalnih enot po razmeroma nizki ceni. Precej jasno 

nam je, da niti en niti drug uporabnik (oz. družina) ne bi zmogla fi nančnega 

bremena tržnega najema oz. da jim JSS MOL verjetno ne bi mogel oddati bivalne 

enote brez zagotovila, da bo najemnikom nekdo nudil potrebno raven nastanitvene 

podpore. Ta projektni »poskus« tako v načelu »širi obzorja« in ambicije na področju 

reševanja brezdomstva oz. nastanitvene izključenosti za posebno ranljive skupine 

brezdomnih. Pogoj za tako »širitev obzorja« pa je gotovo nudenje kakovostne 

in zadostne nastanitvene podpore ter vzdrževanje dobrega sodelovanja med 

ponudniki stanovanjskih enot ter ponudniki nastanitvene podpore.
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Špela Strelec in Maja Kozar, obe društvo Kralji ulice; 

Bojan Dekleva, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: 

MODEL B: NASTANITVENO PODPORNO DELO Z OSEBAMI, KI SO NAJEMNIKI 
BIVALNIH ENOT 

»Model B« nastanitvene podpore smo za potrebe projekta opredelili kot način 

dela, pri katerem strokovne delavke društva Kralji ulice (KU) nudijo psihosocialno 

podporo osebam, ki jim je JSS MOL (večinoma neodvisno od KU) dodelil  bivalne 

enote, pa so se pri njih začele pojavljati različne (za izgubo enote) tvegane situacije, ki 

bi jih bilo mogoče z nastanitveno podporo odpraviti ali preprečiti njihove negativne 

posledice. Model B lahko pomeni tudi preventivno delovanje z najemniki bivalnih 

enot v smislu preprečevanja nastajanja takih tveganih situacij. Osebam, vključenim 

v »model B«, smo v času trajanja projekta nudili raznolike oblike podpore, ki so bile 

različno intenzivne – glede na izražene in zaznane potrebe ter glede na vrsto in 

obseg podpore, ki jo je posamezni uporabnik bivalne enote bil pripravljen sprejeti 

z naše strani. 

V »model B« je bilo do sedaj vključenih 22 uporabnikov. Od tega je bilo 12 žensk 

in 10 moških, različnih starostnih skupin, ki jih prikazuje tabela 1. Zdi se, da je 

povprečna starost teh uporabnikov večja, kot je povprečna starost t. i. »cestnih« 

brezdomcev v Sloveniji oz.  Ljubljani, ki po različnih raziskavah znaša malo nad 

40 let. Teh 22 vključenih uporabnikov smo označili s črkami od A do Z (brez 

šumnikov).

Tabela 1: Uporabniki, vključeni v »model B«, po starosti 

Naše sodelovanje s posameznimi uporabniki oz. njihova vključitev  v »model B« je 

potekala na pet različnih načinov, ki jih natančneje predstavljamo v tabeli 2.

Starost: Število uporabnikov:

do 40 let 1

med 40 in 50 let 9

med 50 in 65 let 9

nad 65 let 3

Skupaj: 22
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Tabela 2: Razvrstitev uporabnikov »modela B nastanitvene podpore« glede 

na razloge, okoliščine in načine, po katerih so bili uvrščeni v okvir projektnih 

dejavnosti 

Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da smo prvi stik z največ uporabniki, 

katerim smo kasneje nudili različne oblike podpore, vzpostavili s predstavitvijo 

projekta »Podpora pri ohranitvi nastanitve« stanovalcem večstanovanjskih stavb 

z bivalnimi enotami. 

Več kot s polovico uporabniki smo prvi stik vzpostavili v povezavi s sodelovanjem 

z JSS MOL, saj so nas v šestih primerih prosili za pomoč pri njihovih uporabnikih, 

ki že živijo v bivalnih enotah, s sedmimi pa smo se prvič srečali pri predaji bivalne 

enote v večstanovanjski stavbi.   

Kako je prišlo do tega, da smo v društvu KU v okviru projekta začeli 

temu uporabniku nuditi nastanitveno podporo po modelu B? Uporabniki:

JSS nas je prosil, da jim pomagamo pri delu z obstoječimi najemniki 

bivalnih enot, ki jih pri KU prej nismo poznali in s katerimi so imeli 

hude, dolgotrajne ali že kar »nerešljive« težave. Gre za uporabnike s tako 

dolgotrajnimi ali hudimi težavami, da so bili zaradi tega v neposredni 

nevarnosti, da se proti njim začne postopek prekinitve najemnega 

razmerja. Te težave so bile:

•    konfl iktne situacije s sosedi

•    neprimerna raba bivalne enote (kopičenje osebne lastnine in smeti v 

     BE ali v skupnih prostorih)

•    dolgotrajnejše neplačevanje stroškov najema

•    dolgotrajnejše ilegalno bivanje tretje osebe v bivalni enoti

C, D, J

C, D

D, I

V, Z

Gre za uporabnike, ki bivajo v nujnih enotah in smo jih pri KU spremljali 

in podpirali že pred začetkom projekta, a med projektom pač v novem 

okviru.

A, B, E, F

Gre za uporabnike, ki bivajo v nujnih enotah in smo z njimi prišli v stik 

zato, ker so v njihovi neposredni bližini bivali drugi naši uporabniki 

(vključeni v »model A«).

G, H

Uporabniki bivalnih enot, ki smo jim ponudili preventivno nastanitveno 

podporo v okviru dela v večji stavbi bivalnih enot.

L, M, N, O, 

S, T, U

Uporabniki, s katerimi smo pri KU že prej imeli dalj časa trajajoče stike 

in jih podpirali ter jim je JSS v okviru ali času trajanja projekta dodelil 

bivalno enoto, pri KU pa nudili podporo.

K, P, R

Skupaj: 22
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S sedmimi uporabniki smo v okviru dejavnosti društva Kralji ulice na različnih 

področjih sodelovali že pred začetkom projekta. Tako smo jih med projektom začeli 

spremljati in podpirati v novem okviru, nekatere tudi v novem okolju.   

V nekaterih primerih (prva skupina iz tabele 2) je šlo za situacije, ko so delavci JSS 

MOL zaznali, da prihaja pri določenem najemniku bivalne enote do problemskih 

situacij, zaradi katerih je resno ogrožen nadaljnji najem bivalne enote in bi 

lahko vodile do prekinitve najemnega odnosa. Te situacije so npr. dolgotrajnejše 

neplačevanje stroškov stanovanja; konfl iktne situacije z drugimi stanovalci v 

stanovanjskih blokih ali hišah, vključno z nasiljem; pogoste pritožbe drugih 

stanovalcev zaradi neupoštevanja hišnega reda; neprimerna raba bivalne enote 

(kopičenje osebne lastnine in smeti v bivalni enoti in skupnih prostorih, težave 

pri vzdrževanju/čiščenju enote) in podobne. Ker so delavci JSS MOL v večini 

primerov že izčrpali vse svoje razpoložljive možnosti za delovanje v smeri ohranitve 

nastanitve stanovalca ali stanovalke, so o teh primerih obvestili delavke projekta 

(iz KU), ki so se vključile v reševanje problemov. 

V tabeli 3 smo opredelili različne vrste problematike in (nezadovoljenih) potreb 

stanovalcev, zaradi katerih je lahko resno ogrožen nadaljnji najem bivalne enote, 

kar bi lahko pripeljalo v izjemnih primerih celo do prekinitve najemne pogodbe.  

Tabela 3: Vrste zaznane problematike in (nezadovoljenih) potreb, ki so povečevale 

ogroženost za izgubo nastanitve uporabnikov v okviru »modela B«
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A X X X X X

B X X X X X

C X X X X

D X X X X X

E X X X
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F X X X

G X X X

H X X

I X X X

J X

K X X X X

L X

M X X

N X X

O X X

P X

R X X

S X X

T X

U X X

V X X X X X

Z X X X X X X

Skupaj: 13 10 8 7 6 5 4 4 4 3

Iz tabele 3 lahko razberemo, da so bili najpogostejši vzroki za povečanje 

ogroženosti nastanitve tisti, ki smo jih poimenovali »osebna problematika«, 

»splošna materialna stiska« ter »pomanjkanje informacij za urejanje in izboljšanje 

socialnega in materialnega položaja«. Z osebno problematiko smo poimenovali 

najrazličnejše značilnosti oseb in njihove življenjske zgodovine, ki niso bile zajete 

v ostalih kategorijah odgovorov. Zaradi kompleksnosti posameznikove situacije 

je pri osebni problematiki pomembna raznolika strokovna podpora, ki temelji na 

dolgotrajnejšem individualnem delu. Pogosto pojavljanje splošne materialne stiske 

je razumljivo, če upoštevamo, da se večina stanovalcev preživlja z minimalnim 

dohodkom, ki jim ga v večini primerov predstavljajo denarna socialna pomoč in 

druge pravice iz javnih sredstev. Tretja okoliščina, pomanjkanje informacij, je tudi 

nastopala zelo pogosto in je bila značilna za manj medijsko spretne uporabnike, 

čeprav gre verjetno za kar standardno težavo na področju skrbi za izključene skupine 

ljudi. Naslednje tri vrste problematike pa so tiste, ki pomenijo največjo grožnjo 

ohranitvi nastanitve: neustrezna raba stanovanja, kar velikokrat pomeni pretirano 

kopičenje predmetov ali smeti v stanovanju, kar je pogosto povezano s konfl ikti s 

sosedi, ti pa nastajajo tudi zaradi problematike čiščenja skupnih prostorov, hrupa 

itd.; nakopičeni dolgovi pogosto  pomenijo tudi to, da stanovalec neha plačevati 

stroške stanovanja, kar pa se lahko seveda zgodi tudi ne glede na dolgove. 
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Glede na vrsto problematike posameznega stanovalca in glede na potek procesa 

razvijanja stikov in zaupnosti med stanovalci in delavkami projekta so slednje 

uporabnikom nudile različne vrste podpornih dejavnosti, ki jih kaže tabela 4. 

Pri teh vrstah in vsebinah izvajanja nastanitvene podpore gre za različne elemente, 

praviloma za  vstop na teren, vzpostavitev delovnega odnosa, proučitev potreb 

uporabnikov ter skupno načrtovanje in izvajanje različnih vrst podpor: od 

odvoza smeti, pomoči pri urejanju bivalnega prostora do napotitve in motivacije 

stanovalcev za iskanje bolj specialistične pomoči pa do posredovanja in mediacije s 

sosedi ter različne materialne pomoči. V mnogih primerih gre za tako imenovane 

»krizne« ali takojšnje posege, ki so potrebni ob izjemnih in redkejših, vendar 

ogrožajočih situacijah. V nekaterih primerih (na lokaciji ene stavbe z več bivalnimi 

enotami) je pri našem delu šlo za preventivno delovanje, v smislu preprečevanja 

nastanka in zaostritve konfl iktnih situacij (in posledičnega povečanja tveganja za 

izgubo nastanitve). V drugih primerih je šlo za nudenje občasnih, a kontinuiranih 

oblik podpore različnih vrst uporabnikom bivalnih enot, za katere so delavci JSS 

MOL na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj že ob dodelitvi bivalne enote presodili, 

da bodo potrebovali različne oblike podpornega dela. Vendar pa delavci JSS MOL 

bodisi sami niso dovolj usposobljeni za tako delo oz. tako delo ne sodi v njihovo 

področje dejavnosti in zanj nimajo kadrovskega potenciala. Gre za oblike podpore, 

kot so: podpora pri vodenju gospodinjskega proračuna (plačevanje stanovanjskih 

stroškov in urejanje dolgov s tega naslova), podpora pri urejanju (opremljanju) in 

vzdrževanju bivalnega prostora, podpora pri urejanju in izboljševanju socialnega in 

materialnega položaja (pomoč pri pridobivanju različnih oblik pomoči, motivacija 

pri prodaji cestnega časopisa, pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev), 

motivacija za iskanje bolj specialistične oblike pomoči, podpora pri urejanju 

medosebnih odnosov, mediacija pri urejanju medsosedskih odnosov ipd. Vse te 

vrste in vsebine nudene podpore so predstavljene v tabeli 4.
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Tabela 4: Nekatere najpogostejše vrste in vsebine izvajane nastanitvene podpore, 

nudene uporabnikom v okviru izvajanja »modela B«
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A X X X X X X

B X X X X X X

C X X X

D X X

E X

F X X X

G X X X

H X X

I X X X X

J X

K X X X X X X X X

L X X X

M X X X

N X X X X X

O X X X X X

P X X X X X X

R X X X X X X X X X

S X X X

T X X X

U X X

V X X X X X X

Z X X X X X X

Skupaj: 17 14 10 9 7 6 6 6 5 4 3 3
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Med vrstami in vsebinami podpor in pomoči, ki smo jih ponudili uporabnikom 

znotraj izvajanja nastanitvene podpore v okviru izvajanja »modela B«, so bile najbolj 

iskane informacije o pomoči (kje in kdo jim lahko še pomaga). Več kot polovici 

stanovalcev smo nudili pomoč pri opremljanju stanovanja s stvarmi, ki so nam bile 

podarjene, saj si ob selitvi zaradi fi nančne omejenosti niso mogli privoščiti nakupa 

pohištva in gospodinjskih aparatov. Nekaterim smo pomagali tudi z nudenjem 

prevoza stvari s kombijem. Ta storitev nudenja neposredne materialne pomoči ob 

selitvi bi se lahko zdela komu sporna in nepotrebna. Po naših izkušnjah pa je vselitev 

v bivalno enoto trenutek, ki je kar idealen za vzpostavitev stika in zaupanja. Stik 

se v tem času zgodi takrat, ko še ni krize ali konfl ikta, kar pomeni, da stanovalci 

ponudnika pomoči (v tem primeru služba PON) ne povezujejo s kakršnimi koli 

konfl iktnimi odnosi ali pritiski, niti jim ta  pomoč ne prinaša nobene dodatne 

stigme. Izkušnje kažejo, da je stik in delovni odnos lahko precej težje vzpostaviti v 

trenutkih kriz in konfl iktov.

Poleg v tabeli 4 naštetih oblik podpore pa smo izvajali še druge, bolj redke 

vrste podpor, in sicer pri enem uporabniku: družabništvo, neposredno pomoč 

pri vsakodnevnih opravilih (npr. podporo pri kuhanju, nabavljanju, čiščenju, 

vzdrževanju, odnašanju smeti), hranjenje in izdajanje denarja, urejanje stikov z 

družino in podobno.

Pri devetih od 22 uporabnikov se je nastanitvena podpora uresničevala tudi tako in 

preko tega, da so uporabniki dnevno (ali redkeje) prihajali v dnevni center Kraljev 

ulice ali se vključevali v druge programe društva (npr. Univerza pod zvezdami, 

športna sekcija, ustvarjanje ali prodaja časopisa itd.). Morda bi se spet lahko 

zdelo, da te dejavnosti nimajo nobene zveze z nastanitveno podporo, vendar je 

večletna praksa društva Kralji ulice pokazala, da je ohranitev nastanitve mogoča 

le ob vsaj minimalni urejenosti vseh življenjskih področij, ki vključujejo tudi 

možnosti pridobivanja denarnih sredstev, uporabne socialne mreže, zadosti dobro 

zdravstveno stanje itd. Doseganje ciljev na vseh teh in drugih področjih morda za 

večino ljudi ni težavno, za izjemno izključene ljudi pa je možno le ob zadostni in 

celoviti življenjski podpori.

Tabela 4 tako kaže na izjemno pestrost tovrstnega terenskega dela. Drug izraz za 

tako delo je »celovita podpora«, glede na različnost uporabnikov, nepredvidljivost 

situacij in potreb ter pogosto krizno naravo intervencij pa je za tako delo upravičen 

izraz »fl eksibilno« delo. S preventivnim delom pa smo uveljavljali tudi načelo pro-

aktivnosti. 
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Tabela 5: Vrste in pogostost stikov z uporabniki v okviru izvajanja »modela B«
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A 10 <1 1 1 0 13

B 15 <1 1 1 0 18

C <1 1 1 <1 0 3

D 0 0 2 1 0 3

E 0 <1 0 <1 0 1

F 0 <1 0 <1 0 1

G <1 5 2 3 0 11

H <1 5 2 4 0 12

I 0 2 3 <1 0 6

J 0 <1 0 1 0 1

K 20 5 2 <1 5 33

L 0 1 <1 <1 0 2

M 0 <1 <1 <1 0 2

N 0 1 1 1 0 3

O 0 1 <1 1 0 3

P #0 4 0 1 #20 25

R 10 10 3 1 0 24

S 1 1 1 <1 0 4

T 0 <1 0 1 0 2

U 0 1 1 1 0 3

V 2 2 2 4 0 10

Z 2 2 5 4 0 13

Skupaj: 63 43 30 33 25

LEGENDA OPOMB:

*  Uporabnik je vključen v likovno delavnico ali v program javnih del. 

# Uporabnik P je bil  preko projekta javnih del zaposlen na društvu Kralji ulice, kjer je delal v dnevnem centru. Tako je bil seveda vsak     

    delovni dan tam, kar pa smo šteli samo kot vključevanje v druge programe KU, ne pa kot obiske dnevnega centra.
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Tabela 5 predstavlja oceno vrst in pogostosti stikov z uporabniki. Med izvajanjem 

projekta smo glede na obliko podpore, ki smo jo nudili posamezniku, po potrebi 

prilagajali tudi način stika z uporabnikom. Tako smo nekatere na domu obiskovali 

kontinuirano čez celoten čas trajanja projekta, da smo jim lahko zagotavljali 

intenzivno podporo, ki so jo potrebovali. Nekaterim uporabnikom pa je zadostovala 

podpora preko telefona in občasni ali le redki obiski na domu. S tretjimi uporabniki 

so stiki potekali predvsem (ali tudi), ko so prihajali v naš dnevni center ali v druge 

oblike organiziranih dejavnosti.

Tabela 5 kaže na veliko različnost obsega stikov, ki smo jih imeli s posameznimi 

vključenimi uporabniki v času, ko smo delali z njimi. Pri nekaterih smo realizirali v 

povprečju le en stik mesečno, z drugimi pa smo se srečevali dnevno ali v določenih 

obdobjih celo večkrat dnevno. Seveda ne moremo trditi, da so bili vsi ti stiki potrebni 

ali neposredno nujno potrebni prav zaradi doseganja cilja ohranitve nastanitve 

(bivalne enote). V večini primerov iz naše prakse pa se je izkazalo, da je grajenje 

in ohranjanje socialne mreže osnovna in najbolj ključna vsebina psihosocialne 

podpore, saj socialna mreža sploh omogoča, da se bo uporabnik, ko bo v stiski ali 

krizi, sploh imel kam obrniti in od kod dobiti pomoč. Raznolikost obsežnosti stikov 

kaže, da ni »tipičnega« uporabnika, ampak da so med njimi velike razlike.

Tabela 6: Ocena vrste časovnega vzorca nudenja nastanitvene podpore, stopnje 

medinstitucionalnega sodelovanja ter zadostnosti izvajane nastanitvene podpore 

uporabnikom v okviru »modela B«

Uporabnik:

Kontinuiranost in 

intenzivnost nudene 

nastanitvene podpore:

Medinstitucionalno 

sodelovanje in 

koordiniranje pri 

nudenju podpore 

(razen z JSS):

Ocena zadostnosti 

podpore glede 

na cilj doseganja 

varne in trajne 

nastanitve1:

A Izrazito časovno nihanje 

potrebe po podpori

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Nezadostna

B Izrazito časovno nihanje 

potrebe po podpori

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Nezadostna

C Občasna manj 

intenzivna

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

D Občasna zelo intenzivna Ga ni bilo Zadostna

1
Možne odgovore v tej koloni smo podrobneje opredelili takole:

 - Podpora je bila zadostna, je torej po naši oceni, glede na potrebe uporabnika, zagotavljala cilj doseganja varne in trajne nastanitve

 - Podpora je bila – bolj ali manj – tekom celotnega obdobja nezadostna, glede na uporabnikove potrebe premajhna ali neustrezna, zato  

    problemi in ogroženosti ostajajo, uporabnikova nastanitev je pod vprašajem

 - Podpora je bila tekom večine obdobja izvajanja zadostna, a se je vseeno v kriznih trenutkih ogroženost opazno povečala
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E Občasna manj 

intenzivna

Ga ni bilo Zadostna

F Občasna manj 

intenzivna

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

G Stalna manj intenzivna Ga ni bilo Zadostna

H Stalna manj intenzivna Ga ni bilo Zadostna

I Občasna zelo intenzivna Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

J Občasna zelo intenzivna Ga ni bilo Nezadostna

K Izrazito časovno nihanje 

potrebe po podpori

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Občasno (v krizah) 

nezadostna

L Občasna manj 

intenzivna

Ga ni bilo Zadostna

M Občasna manj 

intenzivna

Ga ni bilo Zadostna

N Stalna manj intenzivna Ga ni bilo Zadostna

O Stalna manj intenzivna Ga ni bilo Zadostna

P Stalna manj intenzivna Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

R Stalna zelo intenzivna Trajno in intenzivno Zadostna

S Stalna manj intenzivna Ga ni bilo Zadostna

T Občasna manj 

intenzivna

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

U Občasna manj 

intenzivna

Občasno (krizno) 

intenzivnejše

Zadostna

V Stalna zelo intenzivna Ga ni bilo Zadostna

Z Stalna zelo intenzivna Ga ni bilo Zadostna

Skupaj: Stalna zelo 

intenzivna:  3x

Stalna manj 

intenzivna:  6x

Občasna manj 

intenzivna:  7x

Občasna zelo 

intenzivna:  3x

Nihanje potrebe 

po podpori:  3x

Ga ni bilo:  12x

Občasno 

intenzivneje:  9x

Trajno intenzivno:  1x

Zadostna:  18x

Občasno 

nezadostna:  1x

Nezadostna:  3x
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V povprečju smo imeli največ stikov z uporabniki, ki so - bolj ali manj redno 

- prihajali v dnevni center KU. Taki so bili le štirje, vendar so zaradi pogostosti 

svojega prihajanja prispevali k temu, da kategorija stikov dnevnem centru kaže 

med vsemi največjo frekventnost.

Težko bi bilo zaključiti, da je bilo delo s tistimi uporabniki, s katerimi smo imeli več 

stikov, bolj uspešno. Dejansko lahko podamo za dva uporabnika, s katerimi smo 

imeli največ stikov, glede uspešnosti našega dela dve povsem nasprotni oceni. In 

sicer, da je pri enem naše večletno podporno delovanje prispevalo k zelo stabilnemu 

in trajnemu dosežku (vzpostavitvi varne nastanitve), medtem ko je drugi svojo 

nastanitev praktično že izgubil. 

V tabeli 6 smo predstavili različnost vzorcev nudene nastanitvene podpore 

različnim uporabnikom, glede na kontinuiranost stikov in intenzivnost podpore, ki 

smo jo v času izvajanja projekta nudili posameznemu uporabniku. Med izvajanjem 

projekta so se med uporabniki pokazale potrebe po različni intenzivnosti podpore 

in tudi po različnem časovnem obdobju, v katerem uporabnik podporo potrebuje 

(med celotnim projektom, enkrat za krajše časovno obdobje, večkrat v različnih 

obdobjih …). V tabeli smo prikazali tudi stopnjo medinstitucionalnega sodelovanja 

in koordiniranja, pri čemer gre predvsem za sodelovanja in povezovanja s centri 

za socialno delo, redkeje pa za druge ustanove (npr. zdravstvene). V stolpcu 

»medinstitucionalno sodelovanje in koordiniranje pri nudenju podpore« je izvzeto  

sodelovanje z JSS MOL, ker smo s to službo sodelovali bolj ali manj pri vseh 

primerih. V zadnji koloni te tabele je podana ocena zadostnosti podpore glede 

na cilj, ki je bil doseganje varne in trajne nastanitve. Seveda gre za subjektivno 

oceno zadostnosti, ki jo je podala večinoma strokovna delavka,  ki je z določenim 

uporabnikom največ delala. 

Iz tabele 6 razberemo, da je več kot polovici uporabnikov zadostovala manj 

intenzivna podpora, ki je bila glede na potrebe uporabnikov stalna ali le občasna. 

Vseeno pa smo pri šestih uporabnikih našli vsaj občasno, če ne stalne potrebe po 

zelo intenzivni podpori, ki je včasih zahtevala tudi dnevne stike v stanovanju ali 

več raznovrstnih stikov na dan v času krize. Za vsaj tri uporabnike je bilo značilno 

izmenjevanje obdobij, ko posebne podpore niso potrebovali, do obdobij, ko je bilo 

videti, da so se problemi nakopičili in da že močno ogrožajo nastanitev. 

Medinstitucionalno sodelovanje je bilo trajno in intenzivno/ustrezno le v enem 

primeru, pri čemer smo z uporabnikom že pred začetkom projekta daljše časovno 

obdobje aktivno sodelovali preko društva Kralji ulice. V polovici primerov pa 

opaznejšega medinstitucionalnega sodelovanja ni bilo. 
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Po naših ocenah je bila v 82 % (oz. v 18 od 22 primerov) podpora, ki smo jo nudili 

uporabnikom, zadostna glede na potrebe uporabnika, da zagotavlja cilj, ki ga 

predstavlja doseganje varne in trajne nastanitve, v treh primerih pa je bila večinoma 

zadostna, razen v občasnih kriznih obdobjih. Trije od štirih stanovalcev, za katere 

ocenjujemo, da je podpora (vsaj občasno) nezadostna, so trenutno v situaciji,  ko so 

na njih naslovljene pritožbe in svarila v zvezi z nadaljevanjem najema. 

V tabeli 7 so kratki povzetki dela s posameznim uporabnikom, ki pretežno vključujejo 

tudi  oceno zaznanih učinkov nudene nastanitvene podpore v okviru izvajanja 

modela B. Te povzetke je zapisala tista strokovna delavka, ki je s posameznim 

uporabnikom najaktivneje sodelovala ter mu nudila največ pomoči in podpore. 

Tabela 7, tako kot prejšnje, kaže na veliko različnost potreb uporabnikov, nudenih 

vrst in intenzitet podpore ter različne učinke. Kot je razvidno iz opisov, k nekaterim 

uporabnikom pristopamo nekako nepovabljeni in z osnovnim, na prvi pogled zelo 

majhnim in neambicioznim ciljem vzpostaviti tolikšno zaupanje, da bo uporabnik 

pripravljen  vzpostaviti stik in minimalno sodelovati. Včasih smo ob uresničitvi 

tako malo ambicioznega cilja zelo zadovoljni, včasih pa celo takega malega cilja ne 

dosežemo. Pri drugih uporabnikih opažamo trajno in kontinuirano spremembo na 

bolje, včasih ob pogoju našega stalnega nudenja in izvajanja podpore. Pri tretjih 

uporabnikih zadostuje razmeroma kratkotrajno nudenje podpore, da se ogroženost 

zmanjša ali odpravi. 

Posebno vrsto uporabnikov predstavljata osebi s šiframa V in Z. Po daljši zgodovini 

zelo različnih nastanitev, med katerimi je bila tudi bivalna enota, sta pred 

vzpostavljenim stikom s KU ilegalno bivala v bivalni enoti, katere najemnica je bila 

mama enega od njiju. Ker nista poravnala prejšnjih dolgov do JSS MOL, nimata 

možnost zaprositi oz. dobiti svoje bivalne enote. V tej situaciji smo ju vključili v redni 

program nastanitvene podpore pri KU. V strogem smislu torej nista več uporabnika 

»modela B«, vendar sta bila (ilegalna) uporabnika nekega stanovanja JSS MOL, pri 

čemer nas je tudi JSS MOL prosil za pomoč pri reševanju njune bivanjske situacije 

in sta zdaj v programu KU, ki je vsebinsko podoben »modelu B«.
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Tabela 7: Kratki povzetki nastanitvenega podpornega dela z 22 uporabniki 

»modela B«

Uporabnik: Kratki povzetek nastanitvenega podpornega dela:

A

Med sodelovanjem se je izkazalo, da potrebuje stanovalka predvsem 

svetovanje glede uporabe fi nančnih sredstev in pomoč pri plačevanju 

najemnine ter stanovanjskih stroškov. Občasno smo ji nudili pomoč 

pri opremljanju bivalne enote. Stanovalka je bila občasno zelo 

samoiniciativna, iskala pomoč za kritje stanovanjskih stroškov tudi pri 

drugih organizacijah (Karitas) in določala prioritete plačevanja položnic, 

vendar ji konec koncev pogosto položnic ni uspelo plačati. Zato je njena 

nastanitev precej ogrožena.

B

Tudi možu od zgoraj navedena stanovalke smo nudili podobno podporo 

kot stanovalki ter naleteli na zelo podobne učinke oziroma rezultate 

sodelovanja.

C

Stanovalec nas je, po mnogih vrstah uporabljenih pristopov, sprejel, 

nas »postavil na svojo stran« ter se sčasoma začel obračati po našo 

pomoč in podporo (kar je bilo na začetku videti nemogoče). Stanovalca 

so začeli zanimati tudi drugi programi KU (delavnice, občasen obisk 

našega dnevnega centra …) in prek tega smo z njim vzpostavili še 

zaupnejši odnos, on pa je tako lažje dostopen za podporo. Potreboval 

je precej podpore pri vzdrževanju higiene bivalnega prostora, pomoč 

pri komunikaciji z uradnimi institucijami ipd. Nastaja vtis, da ima uvid 

v svojo situacijo, vprašanje pa je, ali bo zmogel reševati različne vrste  

problemov, s katerimi se srečuje.

D

Po odvozu večje količine knjig, ki so bile prej shranjene v skupnih 

prostorih in moteče za sosede, so se konfl ikti nekoliko polegli. Vendar 

stanovalec ni želel sprejeti nobene druge ponujene oblike podpore in ni 

izkazal, da ima uvid v nastalo situacijo (npr. zaradi dolga itd).

E

Problem, ki se je pojavil pri omenjeni stanovalki, je bil predvsem ta, 

da so stanovanje uporabljale tudi osebe, ki tam ne bi smele bivati. 

Stanovalki je bila odvzeta opravilna sposobnost,  zato smo pri reševanju 

njene situacije precej komunicirali s CSD kot njenim skrbnikom. Delno 

se je težava ilegalnih stanovalcev rešila, delno pa je potem CSD prevzel 

urejanje namestitve stanovalke v domu za starejše občane ali pa v nekem 

privatnem najemniškem stanovanju, kjer bi z njo legalno lahko bival tudi 

njen partner.

F

Stanovalki je bila odvzeta opravilna sposobnost in je nastanjena v 

domu za ostarele osebe. Stanovalki smo že v preteklosti nudili podporo, 

predvsem v obliki vzdrževanja bivalnega okolja, občasnih obiskov, nekoč 

prej pa je stanovalka bila tudi prodajalka našega cestnega časopisa Kralji 

ulice.
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G

Stanovalka je spoznala programa PON preko svojega soseda, ki je vključen 

v »model A«, ustvaril se je zaupni odnos.  Pomagali smo pri opremljanju 

stanovanja ter ji pomagali na področju potreb, ki se navezujejo na 

družinske člane (podpora bratu). Deloma jo oskrbujemo s hrano in 

oblačili, pridobljenimi z donacijami. Razvija se občutek varnosti in 

sprejetosti preko zavedanja o možnostih podpore, ki ji jo nudimo.

H Enako kot prejšnja.

I

Stanovalec potrebuje podporo predvsem pri uveljavljanju svojih pravic, 

saj se ne znajde najbolje. Upošteva dogovore in si prizadeva za reševanje 

nastale situacije, v kateri je ogrožen nadaljnji najem enote. Odkar ga 

spremljamo, samostojno plačuje mesečne stroške, uredil se je ponovi 

priklop elektrike, s pomočjo izrednih denarnih pomoči se je poravnal 

del dolgov. Tveganje za izgubo nastanitve se je v času nudenja podpore 

zmanjšalo.

J

Stanovalca smo informirali o obstoju PON. Načeloma je bil pripravljen 

sprejeti našo ponujeno podporo pri dogovarjanju glede čiščenja skupnih 

prostorov, a ker podpore niso bile pripravljene sprejeti ostale stanovalke 

(lastnice  drugih stanovanj), dogovor ni bil možen.  Menimo, da podpora 

ni imela večjih učinkov.

K

Nudili smo mu praktično podporo pri urejanju bivalnega prostora. V 

zadnjem obdobju so se stanovalcu pojavile težave v duševnem zdravju, 

zaradi česar mu pri novo nastalih konfl iktih nudili intenzivno podporo 

v sodelovanju s CSD. Pred kratkim je bil hospitaliziran. Vendar pa je bil 

zaradi njegovega dramatičnega neupoštevanja pravil hišnega reda že 

sprejeta odločitev, da se iz bivalne enote izseli.

L

Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Pri vselitvi v BE se je 

na nas obrnila po pomoč pri vselitvi, tako smo ji pomagali opremiti 

stanovanje. Prav tako je stanovalka pokazala potrebo po pogovoru, delila 

z nami pretekle osebne izkušnje ter se obrnila po našo pomoč tudi pri 

menjavi ponudnika električne energije, ker je želela aktivno zmanjšati 

stanovanjske stroške. Ocenjujemo, da je naše medsebojno sodelovanje 

obrodilo sadove, predvsem v smislu, da stanovalka v določenih situacijah 

še vedno povprašuje po naši podpori.

M

Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Ob vselitvi v stanovanje smo 

ji pomagali pri selitvi, tudi njej zamenjali ponudnika električne energije 

ter jo enkrat obiskali. Ocenjujemo, da se bo stanovalka še naprej občasno 

obračala k nam po pomoč.

N

Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Do sedaj smo njej in njenemu 

partnerju občasno pripeljali podarjeno pohištvo, ju obiskali, ponudili 

obisk našega dnevnega centra in prodajo cestnega časopisa Kralji ulice. Še 

naprej se nameravamo odzivati na njuno povpraševanje po naši podpori.
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O

Stanovalca smo informirali o obstoju PON. Do sedaj smo njemu in njegovi 

partnerici občasno pripeljali podarjeno pohištvo, ju obiskali, ponudili 

obisk našega dnevnega centra in prodajo cestnega časopisa Kralji ulice. Še 

naprej se nameravamo odzivati na njuno povpraševanje po naši podpori.

P

Stanovalcu smo po več kot 15 letih življenja na cesti nudili praktično 

podporo pri urejanju bivalnega prostora ter  svetovanje in usmerjanje 

v zvezi z urejanjem težav, povezanih z nastanitvijo; po potrebi tudi s 

spremljanjem. Občasno mu nudimo tudi fi nančno podporo (posojila). 

Menimo, da so učinki podpore pozitivni − redno pokriva stroške in sproti 

rešuje nastale kritične situacije (ne odlaša in zavlačuje): s tem ohranja 

nastanitveno varnost.

R

Stanovalcu smo nudili praktično podporo pri urejanju bivalnega prostora.  

Stanovalec potrebuje celostno intenzivno podporo na več področjih, 

predvsem na področju urejanja gospodinjskega proračuna, da uspe 

ohranjati nastanitveno varnost.

S

Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Obrnila se je na nas pri 

opremljanju stanovanja. Stanovalka je v precej slabem zdravstvenem 

stanju in sama ne zmore težkih fi zičnih del. Do sedaj smo ji delno opremili 

stanovanje, ponudili individualne pogovore. Sodelovanje z njo se bo, po 

naših ocenah in na podlagi njenega odziva, najverjetneje še okrepilo.

T Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Na nas se je obrnila po pomoč 

pri opremljanju stanovanja.

U Stanovalko smo informirali o obstoju PON. Na nas se je obrnila po pomoč 

pri opremljanju stanovanja (organizacija in prevozi).

V

Na samem začetku projekta  smo s stanovalko začeli sodelovati ter ji od 

začetka nudili podporo v smislu iskanja primernejše, predvsem pa legalne 

nastanitve. Stanovalka je namreč do takrat ilegalo bivala v neprofi tnem 

stanovanju JSS MOL. Izkazalo se je, da je stanovalka potrebovala 

predvsem pomoč pri iskanju nastanitve, pri komunikaciji z zdravstvenimi 

institucijami ter Centrom za socialno delo. Kasneje se je naše sodelovanje 

okrepilo znotraj vključevanja v naš program nastanitvene podpore za 

brezdomne. Sodelovanje znotraj programa še vedno uspešno poteka.

Z

Na začetku sodelovanja smo stanovalcu nudili podporo pri iskanju 

primernejše in legalne oblike nastanitve. Po določenem obdobju 

sodelovanja smo stanovalcu ponudili možnost vključitve v naš program 

nastanitvene podpore, ki jo je sprejel in z njim intenzivno sodelujemo. 

Sedaj redno pokriva stroške in sproti rešuje nastale situacije, s čimer si je 

zagotovil nastanitveno varnost. 
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ZAKLJUČKI

Obravnavanih 22 primerov uporabnikov, po »modelu B«, nam nedvomno kaže, da 

obstaja veliko situacij in dejavnikov, ki pri uporabnikih bivalnih enot povečujejo 

ogroženost za izgubo nastanitve. Več znakov je, ki dopuščajo sklep, da skupina 

tu omenjenih 22 uporabnikov predstavlja podskupino bolj ogroženih med vsemi 

najemniki bivalnih enot. Ene je v obravnavanje poslal JSS MOL kot uporabnike, 

s katerimi so imeli največ »težav«, drugi pa so bili iz skupine t. i. cestnih 

brezdomnih oseb, pri katerih se − po defi niciji − nakopiči kar največ oblik socialne 

izključenosti. 

Malo več kot enoletno obdobje dela s temi uporabniki po našem mnenju kaže, da je 

z nastanitveno podporo možno dosegati pozitivne učinke, seveda z angažiranjem 

dodatnih izvorov, v tem primeru predvsem dodatno vloženega podpornega dela s 

strani delavk KU. Dodatno je naše delo angažiralo tudi izvore drugih ustanov, kar pa 

se je − sodeč po tabeli 6 – zgodilo le v polovici primerov. Projektno sodelovanje med 

JSS MOL in KU pa je tudi gotovo enim in drugim dalo več energije in pripravljenosti 

za še boljše strokovno delo pri obravnavanih primerih.  

Izvedeno nastanitveno podporno delo pa je bilo v precejšnji meri drugačno od 

tistega, ki je sicer prevladujoče v »formalnem« socialnem in podobnem delu. 

Ključni izrazi, ki opišejo to drugačnost, so: fl eksibilnost, celovitost, usmerjenost 

v življenjsko polje uporabnika (oz. terensko delo) ter pripravljenost za krizno 

delovanje. Nekaj pojasnil k vsakemu od teh izrazov oz. značilnosti:

•    Fleksibilnost se nanaša na časovni, prostorski in vsebinski vidik. Delo in 

      srečevanje z uporabniki se je odvijalo ob različnih časih, verjetno sicer 

      pretežno v »klasičnem« delovnem času, a vendar kar pogosto tudi zvečer ali 

      kadar koli je bilo potrebno. Stiki so potekali v stanovanjih, v prostorih 

      različnih ustanov, v življenjskih okoljih, a seveda tudi pogosto v prostorih  KU. 

      Predvsem pa je bilo delo fl eksibilno v vsebinskem smislu, ker so se strokovne 

      delavke ukvarjale pač z vsem, kar bi utegnilo povečati ogroženost za izgubo 

      nastanitve. Zato med njihovimi opravili (npr. v tabeli 4) najdemo marsikaj, 

      česar ni v področju dejavnosti nobene druge ustanove.

•    Celovitost se nanaša na to, da nastanitvene podpore nismo nudili v skladu 

      s kakim »specialističnim modelom«, kar bi pomenilo, da bi bile delavke 

      specializirane ali specialistke za kar koli (razen za celovito nastanitveno 

      podporo). Pri delu torej niso mogle biti »izbirčne«, ker ni šlo za reševanje 

      izoliranih in dobro razmejenih problemov, ampak za podporo za boljše 

      življenje, ki bi omogočalo tudi reševanje posameznih »posebnih« problemov.

•    Usmerjenost v življenjsko polje uporabnika je pomenilo (poleg srečevanja 

      v času in prostoru, ki sta bila primerna za uporabnike) predvsem delo s tako 

      defi niranimi problemi, da so bili sprejemljivi in podporni za uporabnike. Zato 
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      je bil primaren, ključen in neizogiben element dela z vsakim od uporabnikov 

      vzpostavitev zadostnega zaupanja, čemur lahko rečemo tudi prostovoljno 

      sodelovanje (kot načelo in pravilo …, ki pa je včasih imelo tudi kako izjemo). 

      Delali smo torej predvsem to, kar so uporabniki želeli in kar je bilo za njih 

      sprejemljivo.  

•    Krizno delovanje se nanaša na značilnost dela, ki jo včasih opisujemo kot 

      izrazito časovno nihanje potreb po podpori. Ko so bile potrebe velike, kriza 

      aktualna in ogroženost velika, je bilo treba posameznemu uporabniku nuditi 

      veliko podpore in na intenziven način, v drugih obdobjih pa je bilo lahko stikov 

      malo in niso bili problemsko označeni. Temu se v anglosaksonskem prostoru 

      velikokrat reče »plavajoča podpora«, ki »odplava« pač tja, kjer so potrebe velike.

Projekt je želel: 

•    preveriti, ali obstajajo potrebe po nastanitveni podpori pri uporabnikih 

      bivalnih enot;

•    ugotoviti, ali je mogoče v bivalne enote nastaniti tudi uporabnike, ki jih 

      spremljajo nekatere ogrožajoče značilnosti (predvsem večja ranljivost in 

      povečane potrebe po podpori),  če jim zraven nudimo intenzivno nastanitveno 

      podporo;

•    ugotoviti, ali je možno razviti in izvajati fl eksibilno, celovito, v življenjsko polje 

      uporabnika usmerjeno podporno delo s kapaciteto kriznega delovanja;

•    ugotoviti, ali je mogoče razviti nov model bolj intenzivnega in partnerskega 

      sodelovalnega dela med mestnim stanovanjskim skladom in nevladno 

      organizacijo.

Odgovor, ki izhaja iz naših dosedanjih izkušenj, je pri vseh štirih vprašanjih 

pozitiven. 

 

PRILOGA: PODROBNEJE OPISANI IZBRANI PRIMERI IZVAJANJA NASTANITVENE 
PODPORE PO »MODELU B« 

V tej prilogi podrobneje opisujemo primere šest oseb. Izbrali smo jih tako, da 

sta med njimi po dva taka, kjer ocenjujemo, da nastanitveno podporno delo ni 

pripeljalo do izrazitih pozitivnih učinkov (primera 1 in 2), dva taka, kjer so bili ti 

učinki zmerni ali delni (glede na naše ambicije; primera 3 in 4), dva pa taka, kjer 

ocenjujemo učinke kot  pretežno pozitivne (primera 5 in 6).

PRIMER 1: Ponudba podpore ni doprinesla k pozitivnim učinkom

JSS MOL nas je prosil, da smo prisotni na izrednem sestanku, ki so ga sklicali 

zaradi konfl iktov med sosedi v večstanovanjski stavbi, v kateri je večina lastniških 
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stanovanj in ena bivalna enota. Konfl ikti so se nanašali predvsem na čiščenje 

skupnih prostorov. Na sestanku sta bili prisotni dve strokovni delavki, ki sta 

stanovalce informirali o službi PON in o tem, kaj PON ponuja. Po neuspešnem 

skupnem sestanku na JSS, sta strokovni delavki PON opravili še srečanja in 

pogovore s stanovalci v njihovih stanovanjih oz. v stavbi. Stanovalec bivalne enote 

je bil pripravljen sprejeti ponujeno podporo pri dogovarjanju glede čiščenja skupnih 

prostorov, a ker podpore (in sploh ideje dogovarjanja) niso bile pripravljene sprejeti 

ostale stanovalke, ki so bile lastnice svojih stanovanj, tega nismo mogli izvesti.  

PRIMER 2:  Dolgotrajni vzorec neobvladovanja družinskega proračuna 

S parom, ki živi v bivalni enoti, smo preko društva Kralji ulice sodelovali že dalj 

časa. Stanovalka, ki je tudi nosilka bivalne enote, je bila pred časom vključena v 

program nastanitvene podpore KU. Zato smo stanovalki nudili podporo že na 

začetku najema bivalne enote. Vanjo se je vselila skupaj z možem. Stanovalka je 

potrebovala ogromno podpore in svetovanja pri razporejanju fi nančnih sredstev, ki 

jih ne zmore uspešno, predvsem pa prioritetno razporejati. Med našim prejšnjim 

sodelovanjem smo opazili ponavljajoče se vzorce kratkoročnih in labilnih nastanitev. 

Takoj pa smo odprli tudi temo plačevanja stroškov kot tisto kritično točko, ki jo 

bo morala obvladati, če bo želela nastanitev obdržati. Stanovalka je kazala vse 

znake, da razume, zakaj je to tako zelo pomembno, vseskozi pa je poudarjala, da 

je urejena nastanitev korak bližje pridobitvi skrbništva nad hčerama, ki trenutno 

bivata pri rejniških družinah. Nekaj mesecev po vselitvi se je stanovalka preselila k 

novemu partnerju, z možem sta sprožila ločitveni postopek. V bivalni enoti je nato 

nekaj časa bival njen mož, kar pa glede na pogodbo z JSS MOL ni bilo dovoljeno, 

s čimer je bil seznanjen. Po treh mesecih se je stanovalkin - sedaj že nekdanji 

mož - izselil iz bivalne enote in se je tja preselila stanovalka z novim partnerjem. 

Po daljšem sodelovanju s stanovalko opažamo, da še vedno potrebuje veliko 

podpore na področjih, ki so se kazala kot kritična tudi med našim dolgoletnim 

medsebojnim sodelovanjem v preteklosti. Pri stanovalki je pogosto zaznati delež 

samoiniciativnosti, vendar redko dovoljšen za popolno izboljšanje kritičnih 

situacij. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da je motivirana, da razmišlja o spremembah, 

da si je sposobna zamisliti celo načrt, kako bi določeno situacijo izpeljala, a vedno 

potrebuje v ključnih trenutkih premikov spodbudo. S strani JSS MOL so nas prosili 

za pomoč, saj sedanja stanovalca ne plačujeta bivanjskih stroškov in jima grozi 

odpoved pogodbe. S stanovalcema smo imeli več zaporednih sestankov, na katerih 

smo jima ponudili podporo pri vodenju gospodinjskega proračuna. Zagotavljala 

sta nam, da sta podporo pripravljena sprejeti in da se zavedata resnosti nastale 

situacije, vendar se nista držala dogovorov. Tako se je nudenje podpore pri vodenju 

gospodinjskega proračuna prekinilo. S strani JSS MOL sta prejela opomin pred 

izselitvijo. 
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PRIMER 3: Stanovalec je pristal na zelo omejeno in specifi čno pomoč, kar je 

razbremenilo napete odnose z drugimi stanovalci

JSS MOL nas je prosil, da jim pomagamo pri uporabniku bivalne enote, s katerim 

so imeli resnejše težave zaradi konfl iktov s sosedi, do katerih je prišlo predvsem 

zaradi neprimerne rabe bivalne enote in skupnih prostorov ter zaradi neplačevanja 

stanovanjskih stroškov. Prvi stik smo s stanovalcem poskušali vzpostaviti preko 

njegovega sina, ki občasno prihaja v naš dnevni center. Na prvi obisk v njegovo 

bivalno enoto se je zraven strokovnih delavk PON odpravila še strokovna delavka iz 

JSS MOL, vendar stanovalca ni bilo doma. V nadaljevanju smo s stanovalcem navezali 

telefonski stik in mu ponudili podporo pri urejanju bivalnega prostora. Izkazalo se 

je, da uporabnik na hodniku, ker mu je v bivalni enoti zmanjkalo prostora, kopiči 

večje količine knjig, ki so bile moteče za sosede. S stanovalcem smo se telefonsko 

dogovorili za termin, do katerega naj pripravi čim več knjig za odvoz. Po odvozu večje 

količine knjig, ko so bili skupni prostori spet prazni, so se stvari nekoliko umirile. 

To priložnost odvoza knjig smo izkoristili tudi za pogovor s stanovalcem, predlagali 

smo mu, da ga še kdaj obiščemo, ohranimo stike ter mu ponudili našo pomoč pri 

odvozu knjig in predmetov, če bi jo v prihodnosti še potreboval. Stanovalec je 

takrat veliko pripovedoval o sebi in svojih življenjskih uspehih ter o konfl iktih s 

sosedi, ki da ga ne marajo in ne razumejo kulture, zato jih motijo njegove knjige.  

Pri uporabniku so se pojavili tudi problemi z neplačevanjem bivanjskih stroškov in 

dolgovi. Vendar stanovalec ni želel sprejeti nobene druge ponujene oblike podpore 

(podpora pri vodenju gospodinjskega proračuna) in ni izkazal, da ima uvid v nastalo 

situacijo. Kasneje smo stanovalca še večkrat poklicali in mu ponudili obisk, ki pa ga 

je vedno zavrnil, saj ni videl razloga za sodelovanje z nami. Nekaj mesecev kasneje 

so nas s strani JSS MOL prosili za interventno ukrepanje, saj so se spet pojavile 

pritožbe sosedov. Stanovalec nam je v daljšem telefonskem pogovoru povedal, da 

gre za lažne pritožbe, da njihove obtožbe ne držijo in da ga želijo sosedi uničiti, ker 

so se (nekateri od njih) združili proti njemu, zato bo zadevo reševal le preko sodišča. 

Predlagali smo mu, da se oglasi osebno na JSS MOL, ki je lastnik enote, v kateri živi, 

in začne tudi tam reševati situacijo, ki je zelo resna, saj mu grozi odpoved najema. Bil 

je precej razburjen in ogorčen – med pogovorom smo mu večkrat ponudili možnost 

obiska in podpore, zaradi česar se je še bolj razburil, v smislu, kaj hočemo od njega 

in zakaj bi sploh hodili na obisk, da nas bo poklical, če bo potreboval odvoz stvari 

in da se nimamo kaj drugega pogovarjati. Zavedamo se, da je situacija, povezana 

s stanovalcem, zapletena in zanj zelo ogrožajoča ter da je bilo izčrpanih že veliko 

možnosti, podanih veliko predlogov ter vključenih tudi že precej akterjev, ki bi lahko 

po svojih močeh prispevali k izboljšanju situacije ter zmanjšanju tveganja za izselitev 

iz bivalne enote. Ker je izhodišče za naše delo prostovoljna pripravljenost uporabnika 

na sodelovanje, nimamo druge možnosti, kot da to njegovo odločitev sprejmemo in 

spoštujemo. Kljub temu smo še naprej pripravljeni vztrajati v poskusih navezovanja 

delovnega odnosa z njim – vendar v tempu in oblikah, ki so zanj sprejemljive.
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PRIMER 4: Nastanitvena podpora je zadovoljivo rešila nastanitveno stisko

enega dela stanovalcev v bivalni enoti

JSS MOL nas je prosil, da bi skupaj obiskali družino, ki že več let biva v bivalni 

enoti. Problem je ilegalno bivanje ljudi, ki niso vpisani v pogodbi. Nosilki pogodbe 

sta dve osebi, ki jima je odvzeta opravilna sposobnost, v stanovanju pa že dalj časa 

ilegalno bivajo tri osebe (sin ene od nosilk pogodb s partnerico in partner ene od 

nosilk na pogodbi). Pri reševanju te problematike se je priključil tudi Center za 

socialno delo, ki je nastalo situacijo že poznal. CSD je tako za eno od stanovalk 

uredil bivanje v domu starejših občanov. JSS MOL in PON smo skupaj izvedli še en 

obisk v stanovanju, katerega namen je bil stanovalce soočiti s tem, da bodo morali 

spremeniti način življenja in zapustiti ilegalno bivališče ter si bivanje urediti nekje 

drugje. Med pogovorom je bilo zaznati, da so bivalne razmere v stanovanju daleč 

od dobrih, saj eden od ilegalnih stanovalcev izvaja nasilje nad drugimi stanovalci. 

Ilegalna stanovalca, ki sta par, smo povabili, da se oglasita pri nas in jima ponudimo 

podporo pri iskanju rešitve njune stanovanjske problematike. Pri individualnem 

pogovoru z njima se je pokazalo, da si že dalj časa želita in imata potrebo po 

drugi primernejši obliki bivanja. Tudi zdravstveno stanje ilegalne stanovalke se je 

začelo slabšati. Odločili smo se, da ju, v kolikor sta tudi sama pripravljena sprejeti 

to možnost, vključimo v program nastanitvene podpore pri društvu Kralji ulice. 

Uporabnika sta se s predlogom strinjala in sta se vključila v pripravljalne procese za 

vključitev v program ter se po zaključeni pripravljalni fazi  preselila v stanovanje v 

sklopu programa nastanitvene podpore in si tem sta zagotovila razmeroma trajno 

in varno nastanitev. Pri vključitvi v program nastanitvene podpore pa sta aktivno 

začela z reševanjem do sedaj nakopičenih težav. Ena oseba je še naprej v bivalni 

enoti bivala ilegalno, s čimer je bil seznanjen tudi JSS MOL.

PRIMER 5: Krizna intervencija je sprožila proces reševanja nakopičenih 

problemov

JSS MOL nas je prosil, da jim pomagamo pri njihovem uporabniku bivalne enote, 

kateremu so zaradi neplačevanja bivanjskih stroškov izključili električno energijo 

in mu grozi odpoved pogodbe. Predlagali so nam, da mu pomagamo pri oddaji 

vloge za izredno denarno socialno pomoč (za delno plačilo dolgov), pri oddaji 

vloge za subvencijo najemnine ter pri ponovnem priklopu električne energije in 

iskanju načina, da bo v prihodnje redno plačeval tekoče stanovanjske stroške. 

Pri prvem stiku se je izkazalo, da stanovalec potrebuje podporo predvsem pri 

uveljavljanju svojih pravic, saj se le stežka znajde. Stanovalec se zaveda resnosti 

situacije, v kateri se je znašel in v kateri mu grozi izguba bivalne enote. Prvi stik z 

njim smo vzpostavili preko telefona in se dogovorili za termin obiska. Stanovalec 

je bil pripravljen sprejeti ponujeno podporo, si v sodelovanju s strokovno delavko 

prizadeva za reševanje nastale situacije in upošteva dogovore. Predstavili smo mu 

možnost plačevanja stroškov preko funkcionalne oblike denarne socialne pomoči 

ter mu pomagali pri oddaji vloge za izredno denarno socialno pomoč. Odkar ga 
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spremljamo, samostojno plačuje mesečne stroške, uredil se je ponovi priklop 

elektrike, s pomočjo izrednih denarnih pomoči se je poravnal del dolgov. 

PRIMER 6: Dolgoročno nudenje celostne podpore je pripeljalo do trajne 

spremembe življenjskega stila in pričakovanj

Stanovalec je v preteklosti več kot 15 let živel na cesti, del tega časa v bivaku pod 

mostom, del tega časa pa v nočnih zavetiščih. Nato se je začel postopoma vključevati 

v programe KU. Začeli smo ga vključevati tudi v program javnih del, kadar je to le 

bilo mogoče. Na začetku je stanovalec odklanjal možnost, da bi se iz zavetišča in 

prejšnjega načina življenja premaknil »kam naprej«, sčasoma pa mu je ta možnost 

postajala vedno bolj blizu. Vključili smo ga v naš program nastanitvene podpore, 

v katerem je bil leto in pol. Nato je – s precej naše podpore - poskušal preživeti 

v prostem najemu, kar pa je bilo tvegano, predvsem zaradi nizkih prihodkov, ki 

so mu po izgubi zaposlitve komajda zadostovali za kritje najnujnejših življenjskih 

stroškov. Po preselitvi v bivalno enoto smo mu nudili praktično podporo pri 

urejanju bivalnega prostora ter  svetovanje in usmerjanje v zvezi z urejanjem težav, 

povezanih z nastanitvijo; po potrebi tudi s spremljanjem. Občasno mu nudimo 

tudi fi nančno podporo (posojila). Menimo, da so učinki podpore pozitivni − redno 

pokriva stroške in sproti rešuje nastale kritične situacije (ne odlaša in zavlačuje) ter 

s tem ohranja nastanitveno varnost.
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Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana:

PROJEKT PIPANOVA 28 – ARHITEKTONSKI, BIVALNI IN 
SOCIALNI VIDIK
 
Začetne aktivnosti za realizacijo gradnje stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi 

enotami za socialno ogrožene na lokaciji Pipanova pot 28 so bile načrtovane že v 

Stanovanjskem programu MOL za leto 2007, nakar je projekt zaradi pomanjkanja 

fi nančnih sredstev nekaj časa miroval. Gradbena pogodba med naročnikom JSS 

MOL in vodilnim partnerjem za izvedbo pogodbenih del, podjetjem GIVO d.o.o., je 

bila sklenjena v septembru 2011, gradnja tega prvega večstanovanjskega objekta, 

zgrajenega po pasivnem energetskem standardu na območju Republike Slovenije, pa 

je bila, ne glede na zapletenost gradnje in upravnih postopkov, povezanih z gradnjo, 

zaključena že v septembru 2012. Slednje predvsem tudi po zaslugi arhitektke ge. 

Tonke Grgič, zaposlene na JSS MOL, ki je med celotnim projektom vlagala veliko 

truda za pridobitev ustreznih dovoljenj, kasneje pa tudi budno spremljala in 

nadzirala gradnjo ter tako zagotovila kar najbolj optimalno izvedbo projekta.

Zaradi prizadevanj za doseganje kar najvišjih okoljskih standardov in hkratno 

znižanje stroškov porabe energije se je JSS MOL pri predmetnem projektu torej 

odločil za gradnjo po pasivnem energijskem standardu – slednje tudi v skladu z 

rezultati študij izvedljivosti projekta in EU ter nacionalno politiko trajnostnega 

razvoja.

Arhitekturni in gradbeni vidik

Stanovanjska stavba ima etažnost K + P + 1N. Klet je delno vkopana, s severne 

strani, kjer je glavni vhod, pa v celoti dostopna. Streha stavbe je ravna. Od 

skupno 22 bivalnih enot je 10 enoposteljnih (od teh sta dve enoti namenjeni 

za funkcionalno ovirane osebe), 6 jih je dvoposteljnih, 4 so triposteljne in 2 

štiriposteljne. Bivalni enoti za funkcionalno ovirane osebe sta locirani v kleti, kjer 

so locirani še večnamenski prostor in shrambe. Vsaka bivalna enota ima sobo z 

opremljeno kuhinjo in s kopalnico.

Skupna neto tlorisna površina stavbe (uporabna stanovanjska površina in površina 

skupne rabe) znaša 692 m², od tega je 546 m² uporabnih stanovanjskih površin 

(bivalne enote, shrambe, balkoni) in 146 m² površin skupne rabe (večnamenski 

prostor, strojnica, stopnišče). Stavba ima tudi 8 zunanjih parkirnih mest, eno od 

njih namenjeno funkcionalno oviranim osebam. 
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Z oblikovalskega vidika stavba ne razkriva števila bivalnih enot in tipa stanovanj, 

pomemben element pa je bela kovana ograja, ki zakriva celoto balkonov in ob estetski 

in funkcionalni izvedbi omogoča stanovalcem zadostno stopnjo intimnosti.

Pri gradnji stanovanjske stavbe so bili v celoti upoštevani standardi za gradnjo 

pasivnih hiš, kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje nižja od 15 kWh/m2 na 

leto. Sistem ogrevanja je razdeljen na dva dela, centralnega in lokalnega. Centralni 

sistem obsega prezračevalni sistem z zemeljskim prenosnikom toplote, ki ga 

sestavlja 800 m plastičnih cevi s solnico, ki potekajo v 8 zankah vsaj 150 cm pod 

površjem. Zrak nato prek visokozmogljivega rekuperatorja (92-odstotni toplotni 

izkoristek po EN 308), ki poleti zrak hladi, pozimi pa dogreva, nadaljuje pot do 

bivalnih prostorov in tako nenehno dovaja svež zrak v prostore. V primeru potrebe 

pa je lokalno dogrevanje omogočeno z malimi 300 W električnimi radiatorji nad 

okni, kjer so tudi dovodi za vtočni zrak. Ogrevanje sanitarne vode je urejeno z 

lokalnimi električnimi grelniki vode za vsako bivalno enoto posebej. 

Vse bivalne enote so zasnovane racionalno in kompaktno, imajo naravno osvetlitev 

in zračenje ter prezračevanje, ki je zasnovano v smislu energijske optimizacije. Na 

strehi stavbe je zgrajena fotovoltna elektrarna z močjo 14 kWh, ki obratuje od 30. 11. 

2012. Pričakovati pa je, da bo slednja pokrila vse obratovalne stroške stavbe, razen 

stroškov ogrevanja sanitarne vode. V energetskem smislu torej stavba proizvede 

toliko energije, kot jo porabi (razen prej omenjenega ogrevanja sanitarne vode), 

medtem ko naj bi v fi nančnem smislu stavba imela presežek, saj je cena »zelene« 

energije veliko višja od običajne cene.

V okviru funkcionalnega zemljišča je urejeno tudi otroško igrišče z igrali, v kratkem 

pa se načrtuje tudi postavitev klopi in miz za druženje na prostem.

Bivanjski in socialni vidik

Bivanjski pogoji v bivalnih enotah so po pravilu zaradi nižjih površinskih standardov 

že tako ali tako slabši od standardnih (nizkoprofi tnih) stanovanj, te pa glede na 

izkušnje mnogokrat spremljajo še prisotnost vlage in visoki obratovalni stroški, 

čemur smo se s pasivnim načinom gradnje pri tem projektu izognili.

Glede na dejstvo, da so bivalne enote namenjene socialno najšibkejšim 

gospodinjstvom, katerih edini dohodek navadno predstavljajo denarna socialna 

pomoč in druge oblike prejemkov iz javnih sredstev, ti pa navadno ne zadoščajo za 

pokritje niti osnovnih potreb posameznega upravičenca, je bila odločitev JSS MOL 

pod takratnim vodstvom ge. Hegler za tovrstno gradnjo (poleg seveda okoljskega 

dejavnika) še kako upravičena. 
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Začasna narava nastanitve v bivalnih enotah in dejstvo, da so vzroki potreb po 

tovrstnih nastanitvah mnogokrat nepredvidene in zelo težke usode posameznikov 

in družin, še toliko bolj terjajo preudarnost od odgovornih nosilcev stanovanjske 

politike, težnja po čim manjših obratovalnih stroških, doseženih s pasivnim 

načinom gradnje, pa, ne glede na rahlo večjo investicijsko vrednost projekta, 

vsekakor odtehta dosežene učinke. Če naj si torej najemniki v času bivanja v 

bivalnih enotah »naberejo moči« in v prihodnosti izboljšajo svoje nastanitvene 

in življenjske pogoje nasploh, je višji razpoložljivi dohodek zaradi nižjih stroškov 

bivanja bistvenega pomena zanje. 

Veliko dodano vrednost samemu objektu predstavljajo tudi aktivnosti, ki jih v okviru 

dejavnosti društva Kralji ulice izvaja posebna služba PON (Podpora pri ohranitvi 

nastanitve). Ta v skupnih prostorih stavbe na Pipanovi namreč v določenih dneh 

v tednu najemnikom zagotavlja in organizira razne aktivnosti in jim v okviru 

možnosti nudi strokovno podporo ter tudi morebitno pomoč pri opravljanju 

vsakdanjih aktivnosti. Sodelovanje javnega sektorja z nevladnimi organizacijami 

v predmetnem primeru je vsekakor primer dobre prakse, kako lahko dve instituciji 

s sorodnimi cilji preko tovrstnih dejavnosti dosežeta velike sinergijske učinke ter 

uporabnikom kar v največji meri zagotovita večjo varnost in stalnost nastanitve. 

Zaključek

Projekt bivalnih enot na Pipanovi je vsekakor vzorčni model dobrega in skrbnega 

načrtovanja, korektne izvedbe, smele in v veliki meri tudi vizionarske odločitve 

o načinu gradnje, predvsem pa zglednega sodelovanja društva Kralji ulice z JSS 

MOL. Verjamem, da se bo tovrstno delo nadaljevalo tudi v prihodnje, in upam, 

da dostojanstvo posameznika in varnost nastanitve, ne glede na fi nančno stanje 

odgovornih, nikoli ne bosta postavljena pod vprašaj.
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Kristina Debenjak, Hana Košan in Petra Prosen; društvo Kralji ulice:

UDOMAČEVANJE SKUPNEGA PROSTORA V HIŠI NA ROBU MESTA
 
O projektu

V okviru projekta Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene, ki ga 

s fi nanciranjem Švicarskega prispevka v letih 2012 in 2013 izvaja društvo Kralji 

ulice, je nastala posebna služba PON – Podpora pri ohranitvi nastanitve. 

Leta 2012 nas je skupina sodelavcev obiskala več švicarskih organizacij, ki se 

ukvarjajo s problemi nastanitve in brezdomstva. Tam smo med drugim spoznali 

tudi švicarske stanovanjske zadruge in obiskali dva taka projekta: en stanovanjski 

kompleks (blok z več kot 100 stanovanji) ter zadrugo, ki je svojo novogradnjo v 

središču Züricha šele načrtovala oz. začela graditi. V obeh zadrugah smo slišali, 

kako je pomembno dogovarjati se o tem, kako bodo stanovalci skupaj živeli, kako 

bodo oblikovali in uresničevali svojo bivanjsko skupnost in skupne cilje, sprejete 

v zadrugi. V ta namen marsikje organizirajo skupne aktivnosti, ki naj stanovalce 

povezujejo, pomagajo pri nastanku prijetnega vzdušja, občutka pripadnosti, 

povezanosti, ki pozitivno vpliva na kakovost bivanja in zmanjšuje tveganja za 

morebitne konfl ikte (oziroma olajša njihovo razreševanje).

Lansko jesen pa se je pokazala priložnost, da del teh zamisli, ki smo jih spoznali v 

Zürichu, prenesemo v Ljubljano in poskusimo tudi pri nas s podobno dejavnostjo. 

Javni stanovanjski sklad (JSS) MOL je namreč konec leta 2012 dal v uporabo novo 

večstanovanjsko hišo, ki obsega poleg skupnih prostorov še 22 stanovanjskih enot, 

ki so jih dali v najem uporabnikom, večinoma kot bivalne enote, v manjšem številu 

pa kot neprofi tna stanovanja. V le nekaj dnevih se je v to stavbo vselilo skoraj 50 

oseb, med katerimi je približno polovica otrok. Verjetno so bili vsi bolj ali manj 

veseli, da so rešili svoj trenutno pereč stanovanjski problem. Za nekatere ta oblika 

bivanja predstavlja začasno in kratkotrajno rešitev, za druge pa lahko tudi trajnejšo 

rešitev. In tako so stanovalci začeli odkrivati, kaj jim nova nastanitev v povsem 

novi hiši prinaša, se začeli seznanjati med seboj in nasploh – hišo udomačevati. 

Služba PON se je v življenje te hiše v dogovoru z JSS MOL vključila na dva načina. 

Sodelavci PON smo izdelali letak, ki je stanovalce obveščal o tem, kaj služba nudi. 

Med drugim je bila to pomoč pri selitvenih prevozih, iskanju in nabavi pohištvene 

opreme, morebiti potrebna pomoč pri urejanju dokumentov, stikih z drugimi 

ustanovami in podobno. Predstavnice te službe so zdaj v hiši prisotne ob določenih 

dnevih in pripravljene ponuditi kako podporo, če je ta potrebna. 
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Drug del prisotnosti pa pomeni organiziranje prostora za skupno uporabo oz. 

za skupne dejavnosti stanovalcev. JSS MOL je namreč v hiši predvidel prostor, 

ki je namenjen prav temu. Te skupne dejavnosti naj bi stanovalce povezovale, 

jih podpirale, gradile mostove zaupanja med njimi ter med njimi in z različnimi 

zunanjimi ustanovami. 

O skupnem prostoru

V tem prostoru smo kmalu po vselitvi organizirali spoznavni večer, na katerega 

smo poskušali privabiti čim več stanovalcev. Predvajali smo risanke za otroke, 

prinesli pripomočke za izdelovanje novoletnih okraskov in jelko (ki smo jo kasneje 

skupaj okrasili z nastalimi okraski) ter udeležencem postregli s piškoti in toplimi 

napitki. Začetno zadržanost je premagala radovednost in prvi dogodek je bil 

kar dobro obiskan, odzivi pa zelo vzpodbudni in pozitivni, kar nas je motiviralo 

za nadaljevanje zastavljenega načrta. Na predlog, da bi podobne skupnostne, 

kreativne, igralne aktivnosti izvajali tedensko, so se v največjem številu odzvale 

mamice z otroki. Zaradi te pobude smo se projektu pridružile Kristina, Petra in 

Hana, ki redno prihajamo v prostor, spremljamo dogajanje ter razvijamo projekt. 

Tako so se z januarjem začeli v tem skupnem prostoru, ki smo ga v sodelovanju 

z JSS MOL ter s pomočjo rabljenega pohištva primerno opremili, izvajati redni 

tedenski dogodki. 

»Skrbnice prostora« in naš namen

Kristina, Petra in Hana, ki smo bile povabljene k sodelovanju in razvijanju projekta, 

smo se navezale na projekt iz različnih razlogov. Kristina zaključuje študij socialne 

pedagogike in ima izkušnje s koordiniranjem projekta »Mali medkulturni prostor«, 

ki podobno vzpostavlja skupni prostor druženja v lokalnem okolju, Petra je mati treh 

otrok in je diplomirana likovna pedagoginja, ki ima veliko izkušenj z ustvarjalnimi 

delavnicami za otroke in odrasle, Hana pa je absolventka socialne pedagogike, ki 

projekt in prostor raziskuje v okviru pisanja diplomskega dela. 

Pred samim začetkom projekta si nismo znale čisto predstavljati, kako bo potekalo 

naše delo in kako se bo vse skupaj razvijalo, saj se je s tem projektom prvič delo s 

skupnostjo povezalo z vzpostavljanjem takšnega skupnega prostora. Naš začetni 

namen je bil, da stanovalce in stanovalke z raznimi dejavnostmi privabimo, da 

pridejo v prostor in se v njem udejstvujejo, me pa smo pozorne in usmerjene na 

njihove ideje, pobude in potrebe glede uporabe prostora. Razmišljale smo tudi o 

tem, da bo na začetku obisk mogoče skromnejši ali ga sploh ne bo oziroma da bo 

proces »udomačevanja« prostora dolgotrajnejši. Naš strah o majhni udeležbi ali 

pa sploh neudeležbi je hitro minil, saj je že od vsega začetka bil vedno nekdo na 

delavnicah, število prisotnih pa se je iz srečanja v srečanje samo povečevalo. Vsi 
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stanovalci in stanovalke hiše (razen ene) so doslej že prišli v prostor ali drugače 

prišli v stik z nami. Tako si nismo predstavljale, da bodo že po osmih obiskih naša 

srečanja tako udomačena in samoumevna, da si bodo stanovalci rezervirali torkovo 

popoldne prav za naše druženje. 

Opis skupnega prostora

Skupni prostor, ki nam je na voljo za uporabo, je stanovanje v pritličju stavbe. 

V njem so poleg velike sobe še čajna kuhinja, kopalnica s straniščem in manjša 

shramba. Iz prostora je pogled preko balkonskih vrat usmerjen na dvorišče, kar 

omogoča pripraven prehod na otroško igrišče. 

Ob našem prihodu je bil prostor še nov, bel, neuporabljen. V njem so bili le dve večji 

mizi in stoli. Tako je bil naš prvi namen »udomačiti prostor«, ga opremiti in tako 

narediti prijetnejšega. Vanj smo prinesli manjše mizice, odeje za tla, pripomočke za 

kuhinjo (čajnike, skodelice, posode itd.), radio, pritrdili smo obešalnike za plašče. 

Montirali smo tudi letve, ki služijo za obešanje izdelkov, ki nastajajo na ustvarjalnih 

delavnicah. V prostor smo prinesli tudi igrače za otroke, družabne igre, ustvarjalne 

pripomočke in poskrbeli za to, da so v čajni kuhinji vedno na voljo kava, čaj in 

piškoti. 

Ob naših torkovih srečanjih je prostor organiziran tako, da na levi strani pripravimo 

mizo s čajem, kavo in prigrizki, ob njej je miza, kjer se kaj ustvarja ali klepeta, 

na desni strani pa je postavljen otroški kotiček z manjšimi mizicami, odejami po 

tleh in igračami. Ob lepšem vremenu odpremo balkonska vrata ter vse dogajanje 

preselimo na sveži zrak in sonce.

Dogajanje v skupnem prostoru

Na torkova srečanja prihaja 5–7 mamic z otroki redno do zelo redno. Tri mamice 

z otroki prihajajo občasno. Dve družini z otroki sta prišli enkrat do dvakrat. Tri 

stanovalke prihajajo občasno poklepetat in spiti čaj ali kavo, pet stanovalcev pride 

pogosto ali občasno samo pozdravit in pokukat v prostor, enega stanovalca in 

eno stanovalko poznamo iz pogovorov na hodniku in deljenja pustnih mišk po 

stanovanjih, ena stanovalka nam je še neznana. 

Od začetka so bile najodzivnejše za uporabo prostora mamice z otroki. Zato so 

bile prve aktivnosti namenjene bolj njim, kljub temu pa so bili ostali odrasli tudi 

povabljeni na druženje ob kavi/čaju. Kot je zapisno že zgoraj, naša druženja sprotno 

pripravljamo glede na želje in predloge stanovalcev ter na podlagi naših opažanj. 
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Prvo skupno povezovalno dejavnost smo odkrili dokaj po naključju. Na enem izmed 

začetnih srečanj je s strani stanovalke prišla ideja o izdelovanju naprstnih lutk, 

zaradi česar smo na naslednje srečanje prinesle šivalni stroj. Na naše presenečenje 

smo nato na srečanju odkrile, da je ena mama šivilja in je nato tekom srečanja sešila 

vsem otrokom enake kape. Začetne delavnice so tako minile v znamenju šivanja ter 

izmenjave šiviljskega ter krojaškega znanja. Mamice so skupaj dizajnirale kape za 

otroke, tiste, ki so znale uporabljati šivalni stroj, so učile druge, nekateri stanovalci 

pa so prinesli tudi svoja oblačila, ki so bila potrebna popravila. Ker smo ugotovile, 

da je velik interes po uporabi šivalnega stroja med stanovalci, smo priskrbele star 

rabljen šivalni stroj, ki je v prostoru ves čas na voljo. 

Zaradi želje po okrasitvi prostora so kasneje sledile likovne delavnice, kjer smo 

risali in slikali, gnetli plastelin, izdelovali mandale ter v pustnem času tudi pustne 

maske, ki zdaj krasijo naš prostor. Takrat smo pripravili tudi pustno rajanje, kjer 

smo pekli miške, se z barvami za kožo spremenili v živali ter ustvarjali. Miške smo 

odnesli tudi po hiši in ostalih stanovanjih ter jih razdelili ostalim stanovalcem. S 

tem smo izkoristile tudi priložnost, da spoznamo neznane obraze ter jih povabimo, 

da se nam pridružijo na kakšnem srečanju. Posladkali smo se tudi s palačinkami, 

prebirali pravljice, sestavljali kocke, se žogali ter se igrali z igračami, ki so nam na 

voljo v prostoru. Mame večino časa, ki ga preživijo v prostoru, izkoristijo za klepet, 

izmenjavo izkušenj glede otrok ter nasvetov glede nakupov, urejanja najrazličnejših 

dokumentov in formalnosti, rade pa se tudi vključujejo v najrazličnejše ustvarjalne 

delavnice. Opažamo, da so se med njimi čez čas razvile tesnejše, prijateljske vezi ter 

da se obiskujejo tudi izven naših srečanj.

Za prihajajoče pomladne dni načrtujemo predvsem aktivnosti na prostem, na 

igrišču, ki je za hišo, izražene pa so bile tudi želje po raznih izletih ter obiskih npr. 

ZOO Ljubljana, za kar se še dogovarjamo. 

Poleg naših torkovih srečanj so stanovalci v dogovoru z JSS MOL prostor že 

nekajkrat uporabili za praznovanje otroških rojstnih dni. Tako je tudi v prihodnje z 

JSS MOL domenjeno, da se glede takšne in podobne individualne uporabe prostora 

dogovorijo z njimi. 

Po osmih srečanjih so torkova srečanja postala že nekako ustaljena. Obenem 

smo začeli opažati, da se je med ostalimi stanovalci ustvarila predstava, da je 

prostor namenjen le otrokom in mamicam oziroma družinam. Nekateri od ostalih 

stanovalcev so občasno prišli pozdravit v prostor, dalj časa se pa po navadi niso 

zadržali. Tako smo začele razmišljati o odprtju novega termina in o aktivnostih, 

ki bi pritegnile in mogoče zanimale tudi ostale odrasle stanovalce. Začetek marca 

smo se odločile poskusiti s fi lmskim večerom, vendar je bil prvi odziv bolj skromen, 

prišli so en stanovalec in ena stanovalka ter ena družina, ki se je malo po začetku 
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fi lma poslovila. Zaradi tega smo na skupnem sestanku stanovalcev izkoristile 

priložnost, da izpostavimo, da je prostor skupen in namenjen vsem stanovalcem in 

da so dobrodošli vsi, tudi z idejami, kaj še drugega bi se lahko v prostoru počelo. Tu 

je padla ideja, da bi se ob lepšem vremenu na vrtu naredilo piknik, ter izrazila želja, 

da bi odšli skupaj na izlet v živalski vrt.

Menimo, da bi bilo dobro nadaljevati z drugimi aktivnostmi za odrasle, da se ljudje 

počasi navadijo nanje in na nas. Na oglasno desko smo zalepile tudi seznam za 

zbiranje predlogov in idej za dejavnosti v skupnem prostoru. Na naše presenečenje 

se je na njem nabralo kar šest predlogov z naslovi fi lmov. 

Odnos med skrbnicami in stanovalci

Tako kot so se stanovalci spoznavali ter zbliževali med seboj, so se hkrati 

vzpostavljali odnosi med nami in stanovalci. V prostoru prevzemamo vlogo skrbnic 

prostora, pripravimo prostor, skuhamo kavo in čaj, poskrbimo za to, da se vsak, ki 

na novo pride v prostor, počuti dobrodošlega. Obenem pa tudi navezujemo stike 

s stanovalci, ki pridejo v prostor, z njimi poklepetamo in se tako tudi medsebojno 

spoznavamo. Od začetne formalnosti in zadržanosti so odnosi hitro prišli na 

neformalno in osebno raven. Čutimo, da smo tudi me sprejete s strani stanovalcev. 

Če so se na začetku stanovalci počutili kot gostje, se zdaj že sami angažirajo pri 

skrbi za prostor (npr. priprava stvari, pospravljanje). 

Ideje in vprašanja za naprej

Ob razmišljanjih in načrtih za nadaljevanje projekta se nam je predvsem odpiralo 

vprašanje, ali bi bilo možno, da bi takšen skupen prostor deloval na način 

samoupravne organizacije. Ideja, ki stoji za tem, je, da bi stanovalci sami skrbeli za 

prostor in v njem pripravljali razne aktivnosti. 

Prevzem odgovornosti in angažiranje za skupen prostor je postopen proces, ki ga 

podpira povezanost med stanovalci, občutek skupnosti in medsebojne sprejetosti. 

Kot opažamo, se v tem procesu nato komaj rojevajo ideje in želje o skupnih 

aktivnostih in uporabi skupnega prostora. Zelo hitro se je sicer pojavila potreba 

in želja, da se prostor uporablja s strani mamic z otroki. Dojemanje prostora kot 

lastnega skupnosti tudi terja svoj čas, da se stanovalci v njem udomačijo, kar se 

na določeni stopnji že kaže pri rednih obiskovalkah torkovih srečanj, predvsem s 

skrbjo in pomočjo pri pospravljanju prostora, s tem, da vedo, kje so stvari (skodelice, 

žlice itd.), ki jih potrebujejo in si jih same vzamejo ter da prinesejo v skupni prostor 

kakav in sladkarije za otroke, blago za šivanje ali igrače, ki ostanejo v skupnem 

prostoru za vse otroke. 
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Za delovanje takšnega prostora menimo, da je potrebna oseba, ki uporabo prostora 

koordinira in za to prevzame odgovornost. Odpira se nam vprašanje, če bi bil kakšen 

stanovalec ali stanovalka pripravljen prevzeti to vlogo in kako bi to lahko vplivalo 

na medosebno dinamiko med stanovalci. Trenutno ne občutimo, da bi se bil kdo 

od stanovalcev pripravljen angažirati za prevzem takšne odgovornosti. Verjetno do 

sedaj to stanovalcem ni niti prišlo na misel, saj so bili še v procesu udomačevanja 

svojega lastnega novega doma in medsebojnega spoznavanja, kot tudi privajanja na 

idejo in uporabo skupnega prostora. 

Za zdaj vidimo prednost v tem, da uporabo prostora koordinira zunanja oseba, ki 

ni vpletena v dinamiko stanovalcev v hiši. Obenem pa se nam zdi zelo pomembno, 

da bi bil prostor čim bolj samoupravljan, da stanovalci aktivno prisostvujejo pri 

ustvarjanju aktivnosti ter razvijajo tudi druge pobude za uporabo prostora. Menimo, 

da se bo »samoupravljanje« aktivnosti s strani prebivalcev lažje in bolj organsko 

vzpostavilo z odkritjem skupnih potreb in želj ter vzpostavitvijo ustaljenosti 

uporabe prostora. 

Zaključek 

Naša druženja v skupnem prostoru so zelo priljubljena in na nek način samoumevna. 

Ena od naših otroških obiskovalk (po izjavi njene mame) »pozna samo en dan v 

tednu« – to je torek, ko mi pridemo. Opažamo, da se stanovalci že bolj poznajo in 

se čutijo bolj povezane ter se obiskujejo. Menimo, da je to spodbudilo tudi druženje 

v skupnem prostoru, saj se je veliko stanovalcev ravno tam spoznalo, se prvič videlo 

in si seglo v roko. Ravno zaradi te ustaljenosti srečanj in skupne uporabe prostora 

vidimo velik pomen in željo, da se ta vzpostavljen prostor druženja ohranja in še 

naprej razvija. 
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Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS:

PROBLEMATIKA BIVALNIH ENOT Z NACIONALNEGA VIDIKA
 
Zakonodaja

Bivalne enote oziroma natančneje začasna ali zasilna bivališča so prvič omenjena 

v Nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2000 do 2009. Program je 

predvidel, da bo kot novo kategorijo oziroma obliko nastanitve v stanovanjskem 

zakonu treba umestiti in opredeliti tudi prostore, ki bodo namenjeni gospodinjstvom, 

ki se znajdejo v najtežjih socialnih okoliščinah. 

Posledično je Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 

45/08-ZVEtL, 57/08, 62/2010-ZUPJS, 87/2011 in 40/2012-ZUJF), sprejet v letu 

2003, opredelil bivalne enote.

Zakon ureja bivalne enote kot prostore, namenjene za začasno reševanje 

stanovanjskih vprašanj v primerih najtežjih socialnih stisk. Zato bivalne enote 

štejemo med stanovanjske enote v stanovanjskih stavbah za posebne namene in 

ne med stanovanja, ki so namenjena trajni rešitvi stanovanjskega vprašanja. 

Minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stanovanjske stavbe za 

posebne namene, v katerih so bivalne enote, so določene v Pravilniku o minimalnih 

tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu 

reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. l. RS, št. 123/04).

Vrste bivalnih enot

Bivalne enote se glede na namen in način uporabe razvrščajo na:

-    bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, 

-    bivalne enote s sanitarijami in souporabo kuhinje ter 

-    bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo. 

Tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene v primeru gradnje bivalnih enot, so 

opredeljene v podzakonskem predpisu stanovanjskega zakona. Po Pravilniku o 

minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. l. RS, št. 

123/04), je bivalna enota grajen ali premičen prostor ali skupina prostorov. 

Pravilnik predpisuje izpolnjevanje splošnih zahtev, kot na primer: minimalne 

površinske normative za prvo in vsako naslednje ležišče, svetlo površino prostorov, 
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naravno osvetlitev, opremo z električno napeljavo in napravami za ogrevanje. 

Pravilnik predpisuje tudi zahteve glede sanitarij in opreme kuhinje. 

V primeru, da gre za premične bivalne enote, pa se smejo za začasno reševanje 

stanovanjskih potreb uporabiti samo tiste bivalne enote, ki imajo vse funkcije 

bivalnih enot in so bile izdelane skladno s tehničnimi specifi kacijami in imajo 

ustrezno izjavo o skladnosti. 

 

Komu so namenjene bivalne enote

Posamezne lokalne skupnosti zagotavljajo bivalne enote za svoje območje. Pri tem  

upoštevajo zaznane potrebe in seveda razpoložljive fi nančne zmožnosti. Program 

zagotavljanja bivalnih enot občine začrtajo v svojem stanovanjskem programu. 

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskega vprašanja 

socialno najbolj izključenih gospodinjstev ali posameznikov, ki se znajdejo v 

najtežjih stiskah. Vedno več je žal gospodinjstev, ki se jim njihov stanovanjski 

položaj nenadoma ali postopoma tako zelo poslabša, da to zahteva nujno ukrepanje 

zaradi preprečitve oziroma vsaj omilitve njihove socialne izključenosti, zlasti zaradi 

varstva oziroma ohranjanja družine. Razlogi za poslabšanje socialnega stanja so 

lahko zelo različni; od izgube zaposlitve, poslabšanja zdravstvenega stanja pa do 

poslabšanja bivanjskega standarda do te mere, da bivanje v stanovanju ni več 

mogoče. Kot kriterij pri dodelitvi bivalne enote se lahko upošteva tudi nasilje v 

družini, tako da se bivalne enote lahko nudijo tudi žrtvam nasilja.

 

Takšne spremembe lahko postavijo ljudi in gospodinjstva v položaj, v katerem 

se njihove zmožnosti za samostojno razreševanje stanovanjskega vprašanja tako 

poslabšajo, da lahko pride celo do deložacije ali začasnega brezdomstva. Zato je 

treba takšne primere reševati z zasilnimi in začasnimi bivališči, ki zagotavljajo 

vsaj najnujnejše pogoje  za ohranitev družine in ustrezajo bistvenim zahtevam za 

objekte.

Dodeljevanje bivalnih enot

Socialno stanje posameznika ali gospodinjstva se lahko spremeni v relativno 

kratkem času in sprememb največkrat ni mogoče predvideti vnaprej. Prav zato je 

Stanovanjski zakon predvidel, da se bivalne enote, tudi če jih dodeljuje občina ali 

javni sklad, ne dodeljujejo po razpisu, kot velja za dodelitev neprofi tnih najemnih 

stanovanj. Pač pa se odda bivalna enota v najem po seznamu upravičencev do 

dodelitve take bivalne enote, ki jo vodi občinski organ. Le na tak način se je mogoče 

hitro odzvati na nastalo socialno in stanovanjsko stisko določene družine.
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Upravičenci do bivalnih  enot zaprosijo za dodelitev bivalnih  enot  pri centrih za 

socialno delo, le-ti pa skupaj z občinskimi organi  preverijo  možnost dodelitve 

bivalnih  enot  (ali so  bivalne enote na razpolago oz. kdaj se bo katera  sprostila, 

ustreznost lokacije ipd.). 

Ko je bivalna enota zagotovljena, se najprej ponovno preveri upravičenost, potem 

pa se odda tistemu upravičencu, katerega socialna stiska je najtežja in je površina 

bivalne enote najprimernejša glede na njegovo število družinskih članov. Postopek 

se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.

Ob dodelitvi bivalne enote v najem se sklene najemna pogodba, v kateri se določi  

čas najema (vse bivalne enote se praviloma oddajajo za določen čas),  višino mesečne 

najemnine in druge bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati najemna pogodba.  

Tudi najemniki bivalnih enot so upravičeni do subvencionirane najemnine.   

Bivalna enota se dodeli za določen čas, saj gre za začasno reševanje socialne stiske 

in posledično nastanitve. Ko pa se materialni položaj gospodinjstva izboljša, si to 

po sicer uveljavljenih postopkih trajno reši stanovanjsko vprašanje.

Statistični podatki

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zbira in spremlja podatke o bivalnih 

enotah s posebnimi vprašalniki, ki jih posreduje občinam.  

Zadnji podatki so bili zbrani po stanju konec leta 2010. Po teh podatkih je bilo 

v celotni državi na razpolago 405 bivalnih enot. Občine pa so v svojih evidencah 

beležile 589 potreb po bivalnih enotah.

Če podatke primerjamo z letom 2009, vidimo, da potrebe po bivalnih enotah 

naraščajo bistveno hitreje, kot občine uspejo zagotoviti nove oziroma dodatne 

bivalne enote.

Največje potrebe po bivalnih enotah so v Ljubljani in večjih mestih. V nekaterih 

občinah pa kljub izkazanim potrebam po bivalnih enotah tej problematiki posvečajo 

premajhno pozornost. 
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Špela Razpotnik, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: 

ŠTUDIJA O OCENJEVANJU OBSEGA BREZDOMSTVA V SLOVENIJI
  

Uvod
1

V pričujočem prispevku so najprej razloženi nameni in ozadje poskusa ocenjevanja 

obsega brezdomstva. Pri tem so razgrnjene težave, s katerimi se lahko raziskovalci 

srečujemo pri tovrstnih poskusih. Opisana je študija, ki jo je leta 2010 naročilo 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in je predstavljala poskus ocenjevanja 

indikatorjev, ki kažejo na razširjenost pojava brezdomstva. Pri tem nas je raziskovalke 

in raziskovalce zanimala širša paleta indikatorjev, ki označujejo tvegane situacije ne 

le odkritega (vidnega) brezdomstva, ampak tudi mnogih njegovih prikritih oblik. 

Za izhodišče je vzeta kategorizacija brezdomstva in stanovanjske izključenosti, 

imenovana ETHOS (evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti). 

Raziskava med drugim pokaže, da so tako nacionalne kot tudi regionalne specifi ke 

številne in bi zato razvoj mehanizma beleženja indikatorjev brezdomstva pomenil 

resen, četudi nujen zalogaj. Eden pomembnejših doprinosov študije je ocena 

in evalvacija posameznih obstoječih indikatorjev v RS, od česar je le korak do 

konkretnih predlogov, kako bi lahko ti postali jasnejši in uporabnejši za celovito in 

kontinuirano zbiranje podatkov o stanovanjsko ogroženih osebah pri nas.

Merjenje obsega brezdomstva pri nas

Podatki o ljudeh, ki izkušajo brezdomstvo ali so v tveganem položaju zanj, so nujna 

podlaga politikam, ki bi te neželene družbene pojave preprečevale. Poleg tega je 

pomembno, da zbiranje podatkov na nacionalni ravni postane utečeno, saj zgolj kot 

tako omogoča spremljanje pojava, beleženje njegovega nihanja ter tudi spremljanje 

in evalviranje obstoječih politik, ki v določeni državi pokrivajo problematiko 

brezdomstva. 

Pri nas smo doslej o obsegu brezdomstva le ugibali in predstavljali zelo parcialne 

informacije. Nimamo pa v Sloveniji uradnih podatkov o obsegu brezdomstva, na 

katerih bi lahko resno utemeljili ukrepe, aktivnosti, politike. 

Obstaja pa nekaj poskusov v smeri beleženja obsega tega pojava. Bolj redno 

in sistematično je bilo nekaj podatkov o brezdomstvu in širše stanovanjski 

izključenosti v Sloveniji zbranih v sodelovanju s Homelessness Observatory, ki 

deluje v okviru organizacije FEANTSA (Evropska zveza organizacij, ki se ukvarjajo 

                                                                            
1
Prispevek je skrajšana in prirejena verzija zaključnega poročila študije Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji (2010) 

avtoric in avtorja. Študijo je fi nanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vodila pa avtorica tega prispevka. Študija 

je v celoti dostopna v elektronski obliki na naslovu http://www.kraljiulice.org/library/635/koncno-porocilo-studije-ocena-obsega-

brezdomstva-v-rs.pdf.
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z brezdomstvom). Od leta 2002 do 2006 je observatorij pripravljal statistična 

poročila, katetrih osnovni namen je bil pregled stanja brezdomstva in stanovanjske 

izključenosti v Evropski uniji. Za potrebe teh poročil je od leta 2005 do 2006 

Filipovič Hrast kot članica Observatorija pripravila nacionalna poročila, v katerih 

je poročala o ETHOS indikatorjih, dostopnih na nacionalni ravni
2
. 

V preteklosti je bila izvedena tudi širše zastavljena raziskava, ki je razvila 

kompleksnejšo metodo ocenjevanja obsega brezdomstva, vendar le na območju 

Ljubljane in s poudarkom na odkritem brezdomstvu (Dekleva in Razpotnik, 

2007). 

Poskus, na katerem temelji pričujoči prispevek, pa se je zgodil kot eden od projektov 

v okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti leta 2010, ko je 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) naročilo 

izdelavo študije z naslovom Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v 

Sloveniji (Dekleva in drugi, 2010). Študijo so skupaj izvajale tri ustanove (Inštitut 

RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV), Fakulteta za družbene vede UL, 

Pedagoška fakulteta UL), pri njeni izvedbi pa so sodelovali poleg avtorice tega 

prispevka še Maša Filipovič Hrast, Mateja Nagode, Simona Smolej in Bojan 

Dekleva. 

Namen študije

Namen študije o obsegu odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji je bil raziskati 

indikatorje pojava brezdomstva v širšem smislu, torej tako cestnega brezdomstva 

kot tudi pojavov, ki do cestnega brezdomstva lahko vodijo. Študija je temeljila na 

sekundarnih virih, pri čemer je eden od namenov študije identifi cirati in ovrednotiti 

obstoječe vire za oceno prikritega brezdomstva. Na podlagi sekundarnih virov smo 

podali Ministrstvu okvirne ocene posameznih vidikov pojava, oblikovali smo tudi 

predlog prihodnjega načina zbiranja podatkov o številu brezdomnih v Sloveniji.

Analizirali smo posamične kategorije iz ETHOS klasifi kacije in jim določili 

pripadajoče kazalce (indikatorje). Raziskali in defi nirali smo, kje vse (v smislu 

sekundarnih virov) je mogoče najti podatke za posamične indikatorje. Nato smo 

ocenili kakovost teh podatkov v smislu relevantnosti, zanesljivosti in dostopnosti in 

podatke tudi predstavili, kjer jih je bilo mogoče zbrati. Na podlagi tega predlagamo 

nekatere spremembe v sedanjem načinu evidentiranja pojavov in ljudi, s pomočjo 

katerih bi lahko prišli do podatkov za posamezne indikatorje, ki za zdaj še niso 

dostopni, ponekod pa še niti ne konceptualizirani (na primer kategorija prikritega 

brezdomstva ljudi pred odpustom iz institucij). 

                                                                            
2
Vsa poročila so dostopna na strani www.feantsa.org ter na http://eohw.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1116.
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Defi nicija brezdomstva in indikatorji zanj

Težave pri raziskovanju brezdomstva se začnejo že pri defi niciji tega pojava. Avtorica 

Th ird (2000) piše, da je splošno sprejet vidik, da gre pri brezdomstvu za kontinuum, 

pri katerem kot »absolutno brezdomstvo« razume »spanje na prostem« (angl. 

rough sleeping), defi nicija pa vključuje tudi druge, začasne, negotove ali drugače 

neprimerne oblike nastanitve. Ista avtorica razmišlja o tem, da je pomembno v 

defi nicijo vključiti tudi tiste, ki živijo v tveganju, da postanejo brezdomni (at risk 

of homelessness), pa četudi to nadalje pomeni še težjo in ohlapnejšo defi nicijo, saj 

je posameznike oz. gospodinjstva, ki živijo v tveganju, da postanejo brezdomni, še 

težje zajeti in identifi cirati v raziskovalne namene, kot pa ljudi, ki živijo brez strehe 

nad glavo. 

Merjenje brezdomstva ni preprosto, saj tudi sam pojav ni statistični geto, pač pa je 

povezan z drugimi sorodnimi pojavi, kot so revščina, izključenost iz dostopov do 

izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvene oskrbe, politične in kulturne participacije 

... Merjenje brezdomstva otežuje tudi prehodnost in nestalnost oblik bivanja teh, 

ki živijo v tveganju za brezdomstvo ali izkušajo brezdomstvo. Da bi zajeli pojavne 

oblike, ki predstavljajo brezdomstvo ali tveganje zanj, moramo opazovati, katere 

poti so znotraj določenega kulturnega miljeja tiste, ki najverjetneje vodijo v 

brezdomstvo, torej, katera stanja in skupine, ki ta stanja izkušajo, imajo največjo 

stopnjo tveganja ter tudi najmanj virov za spopadanje s temi tveganji. 

Izhodišče študije – ETHOS klasifi kacija

ETHOS koncept je bil razvit v okviru FEANTSE (Working group on data collection and 

homelessness statistics ter 'Homelessness Observatory') in se je intenzivno razvijal od 

leta 2005. Cilj, ki ga je imela pri tem organizacija, je bil predstaviti štetje brezdomstva 

v različnih kontekstih, identifi cirati področja, kjer primanjkuje podatkov, ter 

razviti način za bolj primerljivo spremljanje brezdomstva. S tem se želi prispevati k 

razpravi na evropski ravni, kjer bi se oblikovali primerljivi indikatorji za opazovanje 

brezdomstva in stanovanjske izključenosti. 

ETHOS tipologija je tako temeljila na razumevanju kompleksnosti pojava 

brezdomstva, hkrati pa poskuša refl ektirati razlike, ki obstajajo med državami 

članicami EU ter med različnimi režimi blaginje. ETHOS koncept tako predstavlja 

nekakšen kompromis med različnimi nacionalnimi vidiki in realnostmi brezdomstva 

(Edgar in Meert 2005, 2006). Tako na primer meja med posameznimi kategorijami 

ter med brezdomstvom in širšo stanovanjsko izključenostjo ni nujno fi ksna, ampak 

jo v posameznih državah lahko postavljajo različno.
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ETHOS koncept je torej orodje, ki ga lahko uporabljamo na nacionalni ravni in 

v nekaterih državah EU se v nacionalnih politikah in merjenjih sklicujejo na ta 

koncept oziroma ga v prilagojeni obliki tudi uporabljajo (npr. Danska, Poljska3), 

hkrati pa je njegov vpliv šel tudi prek meja Evropske unije in se uporablja tudi v 

drugih državah (npr. Nova Zelandija4). 

Nadalje je koncept namenjen tudi temu, da prispeva k razpravi na širši EU 

ravni politik, ki naj bi prispevala k razvoju harmonizirane defi nicije in merjenja 

brezdomstva v vseh državah članicah. Tako se je v okviru projektov Measurment 

of homelessness at European Union level (Edgar in drugi 2007) in Mphasis: Mutual 

progress on Homelessness through advancing and strenghtening Information systems 

(Edgar in drugi 2009), ki jih je fi nancirala Evropska komisija, raziskovalo možnosti 

adaptacije ETHOS kategorij za razvoj boljšega in primerljivega načina spremljanja 

brezdomstva v Evropski uniji.  

Opis ETHOS kategorij

ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion) pristop, ki bo 

opisan v nadaljevanju (podrobneje v Meert et al 2004; Edgar, Meert 2005), je 

defi nicija brezdomstva, ki hkrati predstavlja tudi temeljno metodologijo za 

opazovanje in spremljanje pojava. Zajame poleg najvidnejšega brezdomstva (tega 

izkušajo osebe brez strehe nad glavo, ki spijo na ulicah) tudi stanja povišanega 

tveganja brezdomstva, tako imenovane stanovanjske ranljivosti. Njen namen je 

poleg spremljanja, opazovanja brezdomstva tudi omogočiti široko razpravo o tem 

pojavu ter povečati zavedanje o kompleksnosti pojava. 

ETHOS defi nicija vključuje fi zično, družbeno in zakonsko dimenzijo za 

vzpostavljanje široke tipologije brezdomstva in stanovanjske izključenosti. 

Izključenost iz posameznih kategorij je torej ključna pri obravnavi tega pojava. Prva 

je fi zična domena, ki označuje odsotnost fi zičnega prostora za bivanje –  »imeti 

streho nad glavo«. Druga dimenzija je zakonska, ki označuje posedovanje zakonite 

pravice za bivanje na nekem prostoru, v stanovanju. Tretja domena je družbena ali 

socialna in označuje  posedovanje zasebnega prostora, v katerem se lahko odvijajo 

družbeni odnosi. Vse te domene so pomembne in če posameznik nima primernega 

bivališča, ki bi mu zagotavljalo varnost v vseh domenah, je lahko stanovanjsko 

izključen oz. brezdomen. Na podlagi izključenosti iz zgoraj opisanih domen ranljive 

oz. izključene na stanovanjskem področju delimo v štiri kategorije:

  •    osebe brez strehe nad glavo (roofl ess),

  •    osebe brez stanovanja (houseless),

  •    osebe z negotovo nastanitvijo (insecure housing),

  •    osebe v neprimernem stanovanju (inadequate housing).

                                                                            
3
Glej http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=537.

4
Glej http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/households/homelessness-defi nition.aspx.
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Osebe brez strehe nad glavo

Prva kategorija se navezuje na posameznike, ki se v javnosti najpogosteje 

povezujejo z brezdomstvom, torej tiste, ki spijo na javnem prostoru, na ulicah ali pa 

občasno spijo v nujnih nastanitvah za brezdomce (vendar gre predvsem za omejene 

nastanitve, na primer le čez noč).  To je najhujša oblika izključenosti, saj so v takem 

primeru osebe izključene iz vseh treh opazovanih domen, fi zične, zakonske in 

družbene.

Osebe brez stanovanja 

Kategorija »osebe brez stanovanja« označuje različne podkategorije, večinoma tiste, 

ki živijo v določenih institucionalnih oblikah pomoči, nimajo pa svojega doma/

stanovanja. Ti sicer niso izključeni iz fi zične domene, saj imajo fi zičen prostor, 

tj. »streho nad glavo«, vendar pa so izključeni v njegovi uporabi iz družbene in 

zakonske domene (npr. v njem nimajo zasebnosti in ne morejo prijaviti stalnega 

bivališča oz. nimajo zakonske podlage za njegovo samostojno rabo). In sicer ločimo 

naslednje podskupine:

  •    osebe v centrih za brezdomce, 

  •    v azilnih domovih in drugih začasnih oblikah za migrante (na primer delavski 

        domovi), 

  •    v materinskih domovih in varnih hišah, 

  •    v različnih oblikah podprtega bivanja (za osebe, ki so bile prej brez doma),

  •    osebe pred odpustom iz institucij (npr. bolnica, zapori, mladinske institucije), 

       ki nimajo doma, kamor bi se lahko vrnili.

Osebe z negotovo nastanitvijo

Bivanje brez varnosti pomeni predvsem izključenost na zakonskem oz. legalnem 

področju bivanja oz. negotovost glede prihodnosti (tj. velika možnost izgube 

nastanitve). Sem uvrščamo: 

  •    najem brez zakonite pogodbe,

  •    bivanje pri sorodnikih in prijateljih (kot začasni izhod v sili), 

  •    bivanje v stanovanju, iz katerega gospodinjstvu grozi izselitev,

  •    nezakonito naselitev (na črno) 

  •    ter  bivanje v nasilnem gospodinjstvu. 

Osebe v neprimernem stanovanju

V tej kategoriji imajo gospodinjstva fi zično stanovanje (tj. streho nad glavo), vendar 

pa niso izpolnjeni zakonski pogoji varnosti oz lastništva in/ali pa imajo neprimerne 

stanovanjske razmere. Kot neprimerno stanovanje se označujejo: 

  •    mobilni domovi (bivanje v avtodomih ipd.), 

  •    nelegalno bivanje na posestvu, nelegalno bivanje v stavbi, ki ni primerna za 

        bivanje (skvoti), 
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  •    bivanje v prostorih, ki so označeni kot neprimerni za bivanje po nacionalnih 

        standardih ter

  •    bivanje v okoliščinah ekstremne prenaseljenosti. 

Tabela 1: Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS, 

b. d.), kot jo je oblikovala FEANTSA

Konceptualna 

kategorija

Operacionalna 

kategorija

Življenjska situacija Generična defi nicija

Brez strehe 

(roofl ess)

1 Ljudje, ki živijo na 

prostem, na javnem 

prostoru (brez 

zavetja)

1.1 Živeti na javnem 

ali zunanjem 

prostoru

Spijo pod milim nebom, 

nimajo 24-urnega 

dostopa do nastanitve/

nimajo bivališča

2 Ljudje, ki živijo 

v začasnih/nočnih 

zavetiščih

2.1 Nočna zavetišča Ljudje, ki nimajo 

stalnega prebivališča, 

ki uporabljajo 

za prenočevanje 

nizkopražna zavetišča

Brez 

stanovanja 

(houseless)

3 Ljudje, ki živijo 

v zavetiščih za 

brezdomce

3.1 Hostli/zavetišča 

za brezdomne

3.2  Začasne 

nastanitve

3.3 Prehodne 

podprte nastanitve

Ko naj bi bilo bivanje v 

zavetišču omejeno na 

kratek rok

4 Ženske, ki živijo v 

ženskih  zavetiščih/

zatočiščih, 

varnih hišah za 

ženske

4.1 Nastanitev v 

ženskem zavetišču

Nastanitev v zavetiščih 

za ženske, zaradi 

domačega nasilja,  ko naj 

bi bilo bivanja v zavetišču 

omejeno na kratek rok

5 Ljudje, ki bivajo v 

zavetiščih/azilih za 

priseljence

5.1 Začasna 

namestitev/

sprejemni centri

5.2 Nastanitev za 

priseljenske delavce

Priseljenci v sprejemnih 

centrih ali kratkoročne 

namestitve zaradi 

njihovega priseljenskega 

statusa

6 Ljudje, ki so 

pred odpustom iz 

institucij

6.1 Kazenske 

ustanove

6.2 Zdravstvene 

ustanove (vključno 

psihiatrične in 

za obravnavo 

zasvojenosti)

6.3 Institucije 

(zavodi in domovi) 

za otroke

Ko po odpustu ni 

urejene/zagotovljene 

namestitve. Ostanejo 

v obravnavah dalj, kot 

je treba, ker nimajo 

nastanitve. 

Ob izhodu iz ustanove po 

polnoletnosti ni jasno, 

kam bi lahko oseba šla.
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7 Ljudje z 

dolgoročno 

podporo v zvezi z 

namestitvijo (zaradi 

brezdomstva)

7.1 Institucionalna 

oskrba za starejše 

brezdomce

7.2 Podprte 

namestitve  za 

nekdanje brezdomce

Dolgotrajna namestitev 

s podporo za nekdanje 

brezdomce (ki običajno 

traja več kot eno leto).

Negotovo

(insecure)

8 Ljudje, ki bivajo v 

negotovih razmerah 

(brez pravice 

najema)

8.1 Začasno bivanje 

pri sorodnikih/

prijateljih 

8.2 Bivanje brez 

veljavne (pod)

najemne pogodbe

8.3 Nezakonita 

zasedba zemljišča 

Bivanje v običajni 

namestitvi/stanovanju, a 

»ne na svojem«. Začasno 

bivanje s sorodniki/

prijatelji (ne po svoji 

izbiri)

Bivanje brez pravno 

urejenega (pod)

najemnega statusa

Nezakonita zasedba 

zemljišča

9 Ljudje, ki živijo 

v grožnji pred 

izselitvijo/deložacijo

9.1 Prisilne izvršbe 

oz. deložacije (iz 

najemnih)

9.2 Prisilne izvršbe 

oz. deložacije (iz 

lastniških)

Ko se izvršijo nalogi za 

deložacijo

Ko lastniki ne morejo več 

plačevati obrokov posojil

10 Ljudje, ki živijo 

pod grožnjo nasilja

10.1 Policijsko 

zabeleženi primeri

Ko se s policijsko 

dejavnostjo zagotovi 

varnost žrtev 

družinskega nasilja

Neprimerno

(inadequate)

11 Ljudje, ki 

živijo v začasnih 

nekonvencionalnih 

strukturah

11.1 Mobilni domovi 

11.2 

Nekonvencionalne 

stavbe 

11.3 Začasne 

strukture

Ni namenjeno 

običajnemu domovanju

Zasilna bivališča, bivaki

Pol-stalna bivališča, 

kolibe

12 Ljudje, ki živijo 

v neprimernih 

bivališčih

12.1 Bivališča, ki 

so neprimerna za 

bivanje

Neprimerno za bivanje 

(glede na nacionalno 

zakonodajo ali 

standarde)

13 Ljudje, ki 

živijo v ekstremni 

prenaseljenosti

13.1 Nad 

nacionalno normo 

prenaseljenosti

Kar presega nacionalne 

norme površine ali 

števila sob
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Tabela 1 (po Edgar in Meert, 2005) pregledno kaže razvrstitev različnih oblik 

brezdomstva.

Široka operacionalizacija brezdomstva po ETHOS klasifi kaciji ima svoje prednosti 

in slabosti. Kot prednosti lahko zagotovo navedemo večje zavedanje kompleksnosti 

problematike brezdomstva in opazovanje brezdomstva ne kot nekega končnega 

stanja, ampak skozi možne poti do brezdomstva. Slednje omogoča kompleksnejše 

in bolj integrirane pristope k reševanju te problematike, kar je pomembno z vidika 

implementacije uspešne politike preprečevanja brezdomstva.

Na evropskem nivoju poleg ETHOS tipologije obstajajo še druge pobude, ki so 

relevantne z vidika štetja, beleženja in raziskovanja tega pojava. Tu velja omeniti 

Measuring Homeless Study (Edgar idr., 2007); MPHASIS projekt (2007–2009) 

– (Mutual …, b. d.), katerega glavni cilj je izboljšati spremljanje (monitoring) 

informacijskih sistemov v povezavi z brezdomstvom in stanovanjsko izključenostjo 

v 20 evropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija. Naslednja taka iniciativa 

je Census Regulations for 2011; kjer gre za regulativo s strani Evropske unije, 

ki je državam članicam narekovala poskus, da so v popisu 2011 dolžne na 

nek način beležiti obseg brezdomstva. Omembe vredni sta še iniciativi Social 

Services of General Interest (Prometheus project), ki poskuša razvijati in vrednotiti 

medsektorsko beleženje zagotavljanja socialnih služb, ter Indicators Sub.Group 

(Housing Indicators – Social Protection Committe, skupina, ki je med drugim nedavno 

sestavila listo sekundarnih indikatorjev, relevantnih za področje brezdomstva. Z 

naštetimi iniciativami smo si pri naši študiji po potrebi pomagali oz. jih upoštevali, 

spremljali in ocenili njihovo relevantnost za naše okolje. Vse te iniciative kažejo, 

da je merjenje brezdomstva zelo težavna naloga in da na evropski ravni poenotenje 

nikakor še ni doseženo. 

Metodologija5

Posebni enotni register za merjenje brezdomstva ne obstaja. V odsotnosti tega 

pa se običajno uporabljata dva pristopa k merjenju obsega brezdomstva. Prvi je 

v glavnem osnovan na štetju uporabnikov različnih organizacij ali podatkovnih 

sistemov, ki se ukvarjajo z brezdomci (na organizacijah temelječ), drugi pa na 

štetju posameznikov, ki jih poiščemo posamič in v osebnem stiku in ki ustrezajo 

določenim kriterijem oz. se na osnovi danih kriterijev prepoznajo kot brezdomni 

(terensko štetje).

Tako en kot drugi pristop pa sta najuporabnejša za ocenjevanje obsega t. i. vidnega 

brezdomstva, medtem ko obstaja še več oblik prikritega, manj vidnega brezdomstva, 

kot npr. življenje v zaprtih ustanovah, v zaporih, na zdravljenju, v negotovih in 

                                                                            
5
Poglavje je povzeto po Dekleva in drugi (2010).
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neprimernih nastanitvah, začasno bivanje pri prijateljih itd. Pri nekaterih od teh 

oblik brezdomstva si lahko pri ocenjevanju pomagamo z različnimi bazami podatkov 

in registri, za katere pa je značilno, da niso ekskluzivni, kar pomeni, da vključujejo 

tako brezdomne kot ne-brezdomne osebe, pri čemer med njimi ni mogoče ločiti. Za 

nekatere od oblik brezdomstva pa sploh ne najdemo relevantnih registrov. 

Dejstvo, da se prednosti in slabosti zgoraj opisanih načinov merjenja obsega 

brezdomstva (temelječih na poročilih organizacij, terenskem pristopu in registrih) 

deloma medsebojno »kompenzirajo«, vodi do takšnih primerov dobre prakse, v 

katerih se različni pristopi uporabijo vzporedno oz. se povezujejo. Običajno lahko 

tako, izhajajoč iz rezultatov terenskega pristopa, oblikujemo ocene o deležu v 

organizacijske dejavnosti nevključenih uporabnikov, ocene o stopnjah prekrivanja 

podatkov med organizacijami ter o stopnji pokritosti področja. 

Eden od ključnih in najširše prisotnih problemov naše analize je bil problem 

prekrivanja uporabnikov oz. neaditivnosti podatkov. Velik del virov naših podatkov 

je bil namreč tak, da se je deloma prekrival z drugimi viri, pri čemer ni bilo mogoče 

ugotoviti stopnje tega prekrivanja. Ta problem je nastal pri skoraj vseh – v tej študiji 

uporabljenih – indikatorjih in njihovih kombinacijah. Zato smo se morali odreči 

(morebitnemu) cilju, da bi kot rezultat študije ponudili le eno številko kot oceno 

obsega brezdomstva v Sloveniji. Namesto tega smo lahko kot rezultat ponudili več 

številk, od katerih se bo vsaka nanašala le na eno od štirih glavnih kategorij ETHOS 

klasifi kacije oz. le na en indikator ali en del vseh možnih indikatorjev. 

Pomembnejša dilema je še bila, ali naj zbiramo podatke o številu določene vrste oseb 

v enem letu ali na nek dan. Prvi podatek nam lahko pove, koliko je v letu različnih 

oseb, ki uporabljajo določeno vrsto storitve oz. ustrezajo kriterijem brezdomstva, 

drugi podatek pa, koliko jih v določenem trenutku kje je. Pri brezdomstvu je 

pomembno kombiniranje obeh vidikov, zaradi že omenjene procesnosti, časovne  

spremenljivosti, zaradi prehajanja oseb iz ene vrste programov v druge itd. Odločili 

smo se, da v tej študiji, ki je prva take vrste v Sloveniji in je le manjšega obsega, 

poskusimo zbrati intervalne in trenutne podatke za vse indikatorje. Izkazalo pa se 

je, da pri vseh nista dostopni (ali tudi relevantni) obe vrsti podatkov oz. da tudi kjer 

sta, podatki niso bili nujno zbrani na primerljive načine. 

Podatke smo načelno zbirali za tri leta, 2007, 2008 in 2009, ponekod pa smo zbrali 

ali uporabili tudi podatke iz drugih let (kjer so bili zlahka na voljo ali kjer jih prav 

za ta tri leta ni bilo na voljo).  
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V študiji uporabljeni viri podatkov6

V študiji, ki jo predstavljamo, je bil naš namen predvsem pregledati obstoječe uradne 

(sekundarne) podatke in jih deloma dopolniti z na novo pridobljenimi podatki od 

izbranih organizacijskih sistemov. Uporabili smo naslednje vire podatkov za oceno 

števila ljudi v posameznih kategorijah po ETHOS tipologiji, in sicer:

 1. Podatki nacionalnih anketiranj

Anketni podatki so primeren vir predvsem za kategorije, kot so bivanje v 

neprimernem bivališču. Uporabljene so nacionalne ankete (Stanovanjska anketa, 

2005) ter tudi mednarodne ankete, ki omogočajo primerjavo položaja v Sloveniji s 

tujino, kot je Anketa o dohodku in življenjskih pogojih (Eurostat 2010).

 2. Popis prebivalstva

Popis prebivalstva 2002 je bil tu uporabljen za nekatere kategorije (kot je 

neprimerno stanovanje). Drugih kategorij v okviru popisa ni mogoče opazovati. 

Hkrati se je za nov popis 2011 metodologija popolnoma spremenila (temeljil je 

na administrativnih virih podatkov). Vendar je tudi v prihodnje popis prebivalstva 

možen vir za oceno velikosti določenih kategorij brezdomnih. 

 3. Baza podatkov Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)

Ministrstvo za notranje zadeve predstavlja pomemben vir, saj zbira podatke o 

določenih kategorijah, ki po defi niciji ETHOS spadajo med brezdomne oz. osebe, ki 

so stanovanjsko izključene. In sicer gre za osebe v azilnih domovih in integracijskih 

hišah. Na MNZ vodijo tudi evidence o prekrških, ki je eden od možnih virov 

podatkov za oceno brezdomcev, ki spijo na ulici (saj je slednje zavedeno kot kršitev 

javnega reda in miru).  

 4. Poročila Ministrstva za pravosodje

Uporabili smo tudi poročila Ministrstva za pravosodje (Uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij), kjer vodijo evidenco o stanovanjski problematiki zapornikov 

(ob odpustu iz zapora).

 5. Raziskave

V poročilu smo uporabili podatke dveh raziskav. 

                                                                            
6
Poglavje je povzeto po Dekleva in drugi (2010).
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Prva je Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji (Župančič 2010). Elaborat 

je nastal na podlagi lastnega raziskovalnega dela, priprav na vodenje Strokovne 

skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji, ki jo je 

z odločbo decembra 2006 imenoval tedanji minister na Ministrstvu RS za okolje 

in prostor, ter prispevkov članov te delovne skupine na sejah.  Elaborat je narejen 

v znatni meri tudi na podlagi ankete, ki je bila na začetku leta 2007 poslana na 

vse upravne enote, na podlagi katere so bili pridobljeni novi podatki o romskih 

naseljih.

Uporabili smo še podatke raziskave Brezdomstvo v Ljubljani (Dekleva in Razpotnik, 

2007). Več o raziskavi glej v uvodnem poglavju.

 6. Zbirka podatkov IRSSV o izvajanju programov socialnega varstva, ki 

      so preko javnega razpisa sofi nancirani od MDDSZ

Zbirka podatkov o izvajanju programov socialnega varstva, ki so preko javnega 

razpisa sofi nancirani od MDDSZ, nastaja na podlagi letnih poročil o izvajanju 

programov. Poročila so sestavljena iz vsebinskega in fi nančnega dela, ki jih izvajalci 

programov na posebnem obrazcu vsako leto oddajo na MDDSZ. Podatke iz poročil 

vsako leto zberejo in analizirajo na Inštitutu RS za socialno varstvo za potrebe ene 

izmed rednih nalog (analiz) inštituta. Podatki, uporabljeni za pričujočo študijo, so 

tako vzeti iz že oblikovanih podatkovnih baz inštituta oziroma analiz, ki so bile 

pripravljene na podlagi podatkov za 2007, 2008 in 2009. Omenjen vir podatkov 

je primeren predvsem za »preštevanje« nekaterih skupin brezdomnih znotraj 

konceptualnih kategorij brez strehe in brez stanovanja.

Uporabljeni podatki nam omogočajo hiter vpogled v izvajanje programov 

socialnega varstva, ki so sofi nancirani od MDDSZ, pomanjkljivi pa so v tem delu, 

da prikazujejo le število uporabnikov (in kapacitet) v programih, ki jih sofi nancira 

MDDSZ, medtem ko ne vključujejo tistih oseb, ki so začasno bivale oziroma 

bile na drug način vključene v programe, ki od MDDSZ niso pridobili sredstev. 

Pri kakovosti podatkov je treba upoštevati tudi dejstvo, da so letna poročila, ki 

služijo kot glavni vir podatkov, s strani izvajalcev velikokrat izpolnjena površno in 

nedosledno, torej lahko pride povsem zaradi »človeškega faktorja« do nepravilnih 

in netočnih končnih podatkov. 

Za podatke o uporabnikih v varnih hišah, materinskih domovih in zavetiščih za 

ženske žrtve nasilja ter stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem 

zdravju ocenjujemo, da je podvajanje uporabnikov v različnih programih (večkratno 

štetje iste osebe v različnih programih) majhno ter da smo s prikazanimi podatki 

zajeli večino uporabnikov v tovrstnih programih, saj država v določenem deležu 

zagotavlja sredstva za skoraj vse tovrstne programe. Drugače pa je v programih, ki 
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so namenjeni specifi čni populaciji brezdomnih (prenočišča, zavetišča, dnevni centri 

in drugi programi za brezdomce), saj poleg programov, ki jih sofi nancira MDDSZ, 

obstaja še vrsta drugih programov, ki s strani tega ministrstva ne pridobivajo 

sredstev. Prav tako je fl uktuacija uporabnikov med programi bistveno večja kot pri 

prej omenjenih skupinah programov in je verjetnost podvajanja uporabnikov zato 

bistveno večja.

 7. Baza socialnih podatkov (BSP)

Baza socialnih podatkov (BSP) je eden izmed sklopov informacijskega sistema centrov 

za socialno delo (ISCSD), ki se mu je priključila v letu 2007. Pred tem so se podatki 

vodili v okviru Socialne baze podatkov (SBP) na Inštitutu RS za socialno varstvo. V 

sistem je vključenih vseh 62 centrov za socialno delo. Pri analizi bomo upoštevali le 

podatke od leta 2008 dalje, saj je bilo leto 2007 leto prehoda iz SBP na BSP in so iz 

tega razloga podatki nepopolni.

BSP je zaradi svoje pestrosti glede nalog in storitev, ki jih obsega, zagotovo eden 

najzahtevnejših sklopov ISCSD, saj te storitve in pooblastila niso vezani na določen 

fi nančni tok tako, kot je to urejeno v okviru nekaterih drugih sklopov (na primer denarna 

socialna pomoč). BSP tako obsega 81 nalog, storitev in javnih pooblastil, ki jih izvajajo 

centri, v ostalih sklopih ISCSD pa je še 25 nalog, ki so v samostojnih sklopih zato, ker 

imajo za posledico izplačilo. Obenem je ISCSD tudi pomembna zbirka podatkov, saj na 

nacionalni ravni predstavlja stanje na tem področju, tj. področje javnih pooblastil in 

socialnovarstvenih storitev in se njena vloga primarno nanaša na spremljanje socialne 

problematike v državi (Nagode in Dremelj, 2009). Spremljanje socialne problematike 

nam daje odgovor na vprašanje o tem, kaj pesti našo družbo, katere probleme in stiske 

ljudje poskušajo reševati ter katere probleme v družbi zaznavamo (preko centrov za 

socialno delo).

Podatki iz BSP, ki jih predstavljamo v pričujočem poročilu, so zbrani glede na 

problematiko izvedene naloge, javnega pooblastila ali storitve. To pomeni, da 

strokovni delavec na CSD, ki za določeno osebo ali družino izvede/opravi neko 

javno pooblastilo ali izvede na primer socialnovarstveno storitev, za vsak tak vnos 

zabeleži tudi, iz katerega razloga se je naloga izvedla (to imenujemo problematika). 

Za vsako javno pooblastilo je določeno, ali je vnos problema obvezen ali ne. Kjer je 

vnos obvezen, je možen vnos enega – glavnega problema. Pri storitvah omejitve ni. 

Podatki so izredno senzibilne narave, saj je zaznava problema odvisna od razgovora 

med uporabnikom in strokovnim delavcem, kar nadalje pomeni, da bi pogovor 

stranke z dvema različnima uporabnikoma (lahko) pripeljal do različnih zaključkov. 

Zaznava problematike namreč temelji na strokovnih pogovorih, osebni perspektivi 

strokovnih delavcev in na želji uporabnika. Ob tem naj omenimo, da je strokovnih 

delavcev, ki so prijavljeni v sistem ISCSD, približno 800, od tega jih v modul BSP 

podatke vpisuje okrog 400. 
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Posebej je treba poudariti, da se podatki iz BSP, ki smo jih uporabili v tej študiji, ne 

nanašajo na posamezne osebe. To pomeni, da ne moremo govoriti o številu oseb, 

ki se z določeno problematiko v svojem življenju srečujejo, temveč lahko na podlagi 

teh podatkov zaznamo, kaj se dogaja v naši družbi oziroma kateri problemi nas 

pestijo. Torej, če na primer v nekem obdobju beležimo 100 primerov stanovanjske 

problematike, to ne pomeni, da je bilo obravnavanih 100 oseb s takšno problematiko, 

temveč da je bilo obravnavanih 100 takšnih nalog (nalog po zakonu, storitev ali 

javnih pooblastil), kar nadalje pomeni, da je bila lahko ena oseba v nekem obdobju 

obravnavana tudi dvakrat ali večkrat. Po drugi strani je lahko ena oseba v procesu 

obravnave v več nalogah in več problematikah.  

Glede na to, da so v BSP vse osebe (in naloge) opremljene z enoznačno identifi kacijsko 

številko (EMŠO), baza potencialno omogoča tudi podatek o številu oseb, ki se z 

določeno problematiko srečujejo. Prednost te podatkovne baze je tudi v tem, da 

je povezljiva z drugimi obstoječimi (administrativnimi) bazami podatkov z istim 

identifi kacijskim znakom, kar omogoča nadaljnje obdelave in analize. 

 8. Lastne poizvedbe za potrebe tega poročila

V poročilu smo uporabili anketne podatke, ki smo jih zbrali zgolj v namene pričujoče 

študije. Podatke je zbral in jih hrani Inštitut RS za socialno varstvo. 

   8a. Anketa CSD

Centre za socialno delo (62) smo v oktobru 2010 po elektronski pošti prosili za 

podatke o številu prijavljenih oseb na centrih za socialno delo na dan 30. 6. 2010.  

Obenem smo jih prosili tudi za komentar k poročanemu številu in predvsem o 

tem, kdo so oziroma kje po njihovih informacijah živijo ljudje, ki imajo na centru 

prijavljeno stalno prebivališče (npr. živijo na ulici, pri prijateljih, v institucijah in 

podobno). Na naš odziv se je odzvalo vseh 62 centrov. Dva centra točnega števila 

prijavljenih oseb na dan 30. 06. 2010 nista podala, ker takšne evidence na centrih 

ne vodijo. En center je podatek o številu prijavljenih na njihovem centru pridobil od 

Ministrstva za notranje zadeve (na dan 20. 4. 2010), za drugega pa smo uporabili 

trenuten podatek iz centralnega imenika ISCSD za tiste uporabnike, pri katerih 

se podatki osvežujejo iz Centralnega registra prebivalstva. Čisto natančne številke 

o prijavljenih osebah na centrih za socialno delo na dan 30. 6. 2010 nismo uspeli 

pridobiti, zaradi že omenjenih dveh približnih ocen, vseeno pa menimo, da je ocena 

dokaj realna in daje zadovoljiv posnetek stanja o številu prijavljenih oseb na centrih 

za socialno delo po vsej Sloveniji.
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   8b. Anketa mestnih občin o nujnih bivalnih enotah

V septembru 2010 smo vse slovenske mestne občine (11) prosili za podatke o 

nujnih bivalnih enotah v njihovi občini. Odzvale so se vse občine. Prosili smo jih 

za podatke o tem, ali so tovrstne začasne bivalne enote pri njih sploh na voljo, 

koliko jih je, koliko ljudi živi v njih (prosili smo jih za trenutno stanje in za podatke 

za pretekla tri leta) ter ali obstaja čakalna doba za pridobitev takšne začasne 

nastanitve in kako je dolga. 

   8c. Poizvedbe po organizacijah

V septembru in oktobru 2010 smo različne organizacije, ki se ukvarjajo z 

brezdomnimi, pa niso fi nancirane s strani MDDSZ, kontaktirali in jih vprašali 

po podatkih o njihovih uporabnikih. Nekatere organizacije so se odzvale in nam 

podatke priskrbele, druge ne, zaradi premalo časa ali pomanjkanja evidenc, 

pomanjkanja sistematičnega zbiranja. Problem s tovrstnimi podatki, pridobljenimi 

pri organizacijah, je tudi, da so redkokdaj primerljivi z drugimi. Tudi če organizacije 

vestno beležijo podatke o svojih uporabnikih, to delajo predvsem za svojo evidenco 

in na način, kot sami presodijo, da je najbolje, ali kot jim je najlažje in od njih 

zahteva najmanj dodatnega napora.

Rezultati: obseg po posameznih kategorijah in ocene indikatorjev7 

V nadaljevanju so predstavljeni dobljeni številčni podatki za vsako od štirih 

osnovnih ETHOS kategorij (brez strehe, brez stanovanja, negotovo in neprimerno 

stanovanje). Naslednja tabela (tabela 2) prikazuje podatke sedmih indikatorjev 

za dve operacionalni kategoriji znotraj osnovne kategorije »osebe brez strehe nad 

glavo«. Poleg dobljenih številk za posamezno skupino je v tabeli opravljena tudi 

ocena posameznega indikatorja, in sicer glede na to, ali zajame vse brezdomne, 

ki naj bi jih določen indikator pokril, ali zajame zgolj brezdomne (ali še druge 

kategorije ljudi) ter glede na podvajanje oseb znotraj indikatorja samega in pa 

prekrivanje med indikatorji. 

Kategorijo »brez strehe nad glavo« opisuje torej kar sedem indikatorjev, katerih 

vrednost znaša od 205 do 1.596. Problem v zvezi z njimi je ta, da nekateri od 

indikatorjev niso ekskluzivni (torej ne zajemajo samo brezdomcev), večinoma

niso izčrpni (torej ne zajamejo vseh brezdomcev), tretji omogočajo podvajanje 

znotraj sebe (npr. pri uporabnikih dnevnih centrov se lahko zgodi, da je nekdo 

uporabnik dveh dnevnih centrov in torej nastopa v sumarni statistiki kot dve 

osebi), predvsem pa da se indikatorji med seboj prekrivajo (tako da iste osebe 

nastopajo kot frekvence v dveh ali več različnih indikatorjih). To je verjetno

                                                                            
7
Poglavje je povzeto po Dekleva in Razpotnik (2011).
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Tabela 2: Ocene števila oseb, ki so brez strehe nad glavo, ki sodijo v ETHOS 

operacionalni kategoriji 1 in 2

ETHOS 
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Operacionalna kategorija 1: Ljudje, 

ki živijo na prostem, na javnem 

prostoru (brez zavetja)

Osebe, ki spijo na ulici (terensko 

štetje, z uporabo intuitivno izbranih 

ponderjev, samo Ljubljana, 2005)

205 pretežno 

da

pretežno 

da

ne da

Osebe s stalnim bivališčem, 

prijavljenim na CSD (2010)

1.271 ne pretežno 

da

ne da

Število kazni za prekrške po 9. členu 

– beračenje (2009)

399 ne ne da da

Število kazni za prekrške po 10. 

členu – prenočevanje na javnem 

kraju (2009)

337 ne ne da da

Uporabniki storitev dnevnih centrov 

in drugih programov (2009)

1.596 ne pretežno 

da

da da

Uporabniki ljubljanske ambulante 

Pro Bono (1. 1. – 16. 11. 2010)*

622 ne ne ne da

Operacionalna kategorija 2: 

Ljudje, ki živijo v začasnih/nočnih 

zavetiščih

Število uporabnikov nočnih zavetišč 

(2009/2010)

110 ne da da da

                                                                            

Opomba: 
*
Manjkajo podatki mariborske ambulante za nezavarovane.
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ključni problem, ki nam onemogoča številke vseh indikatorjev preprosto sešteti in 

tako priti do skupne, celovite, popolne itd. ocene števila vseh brezdomnih. 

Problem prekrivanja (in drugih »nepopolnosti«) je nastal pri skoraj vseh – v tej 

študiji uporabljenih – indikatorjih in njihovih kombinacijah. Zato smo se morali 

odreči cilju, da bi kot rezultat študije ponudili le eno številko kot oceno obsega 

brezdomstva v Sloveniji. Namesto tega smo lahko (pri vsaki od osnovnih ETHOS 

kategorij) ponudili le sistem več številk (več indikatorjev) in kvečjemu ob tem 

oblikovali intuitivno kvantitativno oceno. Taka ocena za kategorijo »brez strehe 

nad glavo« pravi, da lahko s precejšnjo mero zanesljivosti trdimo, da je število takih 

oseb velikostnega reda od nekaj sto do nad 1.000 in morda tudi nad 2.000.

Tabela 3: Ocene števila oseb »brez stanovanja«, ki sodijo v ETHOS operacionalne 

kategorije 3–7

ETHOS 

operacionalna kategorija in 

uporabljeni indikatorji (ter leto, 
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Operacionalna kategorija 3: 

Ljudje, ki živijo v zavetiščih za 

brezdomce

Uporabniki zavetišč za brezdomce 

(2009)

350/

221

 ne da pretežno

ne

da

Uporabniki nujnih bivalnih enot 

(2010)

610/

610

ne da ne pretežno

ne

Število čakajočih upravičencev 

na nujne bivalne enote (samo v 

Ljubljani, 18. 10. 2010)

260/

n. r.

ne pretežno 

da

ne pretežno

ne

Uporabniki prehodnih podprtih 

nastanitev (2009)

63/18 ne da ne da

Uporabniki v programih 

stanovanjskih skupin za osebe 

s težavami v duševnem zdravju 

(2009)

288/

241

ne pretežno 

da

pretežno

ne

pretežno

ne
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Tabela 3 kaže podatke 13 indikatorjev za pet operacionalnih kategoriji znotraj 

osnovne kategorije »osebe brez stanovanja«.

Posebno utemeljitev zahteva umestitev indikatorja »uporabniki v programih 

stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju« v tabelo 3. Te 

življenjske situacije klasifi kacija ETHOS izrecno ne navaja, vendar pa menimo, 

da je njena umestitev povsem skladna z »duhom« ETHOS oz. da je v slovenskih 

razmerah smiselna umestitev te skupine oseb med brezdomne. V teh skupinah so 

Operacionalna kategorija 4: 

Ženske, ki živijo v ženskih 

zavetiščih/zatočiščih, varnih hišah 

za ženske

Uporabnice varnih hiš, materinskih 

domov in zavetišč za ženske žrtve 

nasilja (2009) 

1.138/

401

ne pretežno 

da

pretežno

ne

pretežno

ne

Operacionalna kategorija 5: 

Ljudje, ki bivajo v zavetiščih/azilih 

za priseljence

Varovanci azilnega doma/

integracijskih hiš (2009)

211/

n. r.

ne pretežno 

da

ne pretežno

ne

Prebivalci nastanitev za priseljenske 

delavce

n. p./

n. p.

ne pretežno 

da

ne ne

Operacionalna kategorija 6: 

Ljudje, ki so pred odpustom iz 

institucij

Osebe brez nastanitve po odpustu 

iz zapora

39/

n. r.

ne pretežno 

da

pretežno

ne

da

Osebe brez nastanitve po odpustu iz 

psihiatričnih bolnic

n. p./

n. r.

ne pretežno 

da

pretežno

ne

da

Osebe brez nastanitve po odpustu iz 

vzgojnih zavodov

n. p./

n. r.

ne pretežno 

da

pretežno

ne

da

Osebe brez nastanitve po zaključku 

rejništva

n. p./

n. r.

ne pretežno 

da

pretežno

ne

da

Operacionalna kategorija 7: Ljudje 

z dolgoročno podporo v zvezi z 

namestitvijo (zaradi brezdomstva)

Ni ustreznega indikatorja oz. ni 

takih programov

n. r. n. r. n. r. n. r. n. r.

                                                                            

Legenda: n. r. – ni relevantno; n. p. – ni podatka
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namreč nameščene pretežno osebe, ki bi, če ne bi mogle živeti tam, morale biti 

bodisi institucionalizirane bodisi živeti na cesti. Poleg tega je namestitev teh oseb v 

programih stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju zamišljena 

kot začasna in razmeroma kratkotrajna, kar pomeni, da njihova stanovanjska 

problematika praviloma s tem ni dolgoročno rešena. Obenem ocenjujemo, da 

namestitev in življenje v stanovanjskih skupinah pogosto ne ustrezata vsem 

kriterijem, ki bi pomenili ustrezno in dolgoročno varno namestitev (uporabnike 

npr. lahko iz programov izključijo, če se ne držijo zahtev programa), kar je tudi ena 

od pomembnih ločnic oseb z ustreznim domom od brezdomnih.

Umestitev približno 3.000 oseb iz tabele 3 v skupino brezdomnih (gre za skupno 

letno število različnih uporabnikov, ne računajoč – neznane – stopnje podvajanja 

uporabnikov med različnimi indikatorji/oblikami namestitev) v duhu ETHOS 

pomeni, da je za te skupine oseb treba razvijati in iskati ustreznejše oblike 

trajnejše in varnejše nastanitve. Šele taka namestitev bi pomenila, da lahko te ljudi 

prenehamo šteti kot brezdomce.

Ker so osebe iz tabele 3 v večji meri kot osebe iz tabele 2 »institucionalno vezane« 

oz. se podatki nanašajo na njihovo institucionalno namestitev (ki je celo v večini 

primerov le omejeno prostovoljna, namreč v tem smislu, da nimajo kam drugam 

iti), je pri tej skupini indikatorjev problematika prekrivanja oz. podvajanja med 

njimi precej manjša kot pri konceptualni kategoriji oseb brez strehe nad glavo. 

Številke v tabeli 3 bi torej bilo mogoče z večjo stopnjo zanesljivosti seštevati in 

tako priti do razmeroma verodostojnih ocen števila oseb brez stanovanja. Tako s 

precejšnjo mero zanesljivosti zaključujemo,  da je število oseb »brez stanovanja« 

velikostnega reda od dva do tri tisoč.

Naslednja tabela (tabela 4) kaže podatke petih indikatorjev za tri operacionalne 

kategorije znotraj osnovne kategorije »negotova nastanitev«. V okviru ETHOS 

konceptualne kategorije »negotova nastanitev« obstajajo tri pod-kategorije, in 

sicer bivanje v negotovih razmerah (brez pravice najema), osebe, ki živijo v grožnji 

pred izselitvijo, ter osebe, ki živijo pod grožnjo nasilja. Kot kaže tabela 4, smo pri 

vsaki od operacionalnih kategorij 8–10 našli vsaj en indikator. Vendar pa ocena 

indikatorjev pove, da se slednji med seboj ne izključujejo (ampak se, nasprotno, 

prekrivajo), hkrati pa tudi v večini primerov ne pokrijejo ciljne populacije v celoti 

ali pa celo ne označujejo oseb, ampak le število obravnav/sklepov. To pomeni, da 

posameznih številk med seboj ne moremo seštevati, saj pomenijo zelo različne 

stvari in se tudi nanašajo na različna časovna obdobja. Zaključujemo, da se število 

brezdomnih tretje ETHOS kategorije (osebe z negotovo nastanitvijo) lahko meri v 

tisočih. Znotraj te kategorije – negotovo stanovanje – naj posebej opozorimo na – za 

slovensko situacijo – specifi čno kategorijo oseb, ki so najemniki v denacionaliziranih 

stanovanjih in ki v tej tabeli niso zastopani s posebnim indikatorjem.
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Tabela 4: Ocene števila oseb, ki bivajo v negotovih nastanitvah, ki sodijo v ETHOS 

operacionalne kategorije 8–10
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Operacionalna kategorija 8: 

Osebe v negotovih bivališčih 

(brez pravice najema)

Najemniki brez najemne 

pogodbe (reprezentativni 

anketni vzorec 2005); % od 

vseh najemnikov

1,3% ne pretežno

da

ne da

Črne gradnje – število Romov 

(2010)

5.949 ne pretežno

da

ne da

Operacionalna kategorija 9: 

Osebe, ki živijo v grožnji pred 

izselitvijo

Število primerov obravnave 

problematike deložacije na 

CSD (2009)

129 ne ne ne da

Izdani sklepi sodišča za 

izvršbo (2009)

431 ne pretežno

da

pretežno

ne

da

Operacionalna kategorija 10: 

Osebe, ki živijo pod grožnjo 

nasilja

Število primerov obravnave na 

CSD zaradi fi zičnega nasilja v 

družini (2009)

3.116 ne ne da da
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Tabela 5 kaže podatke devetih indikatorjev za tri operacionalne kategorije znotraj 

osnovne kategorije »neprimerno stanovanje«.

Tabela 5: Ocene števila oseb, ki bivajo v neprimernih stanovanjih, ki sodijo v ETHOS 

operacionalne kategorije 11–13

ETHOS 

operacionalna kategorija in 

uporabljeni indikatorji (ter 

leto, na katerega se podatek 

nanaša): %
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Operacionalna kategorija 11: 

Bivanje v nekonvencionalnih 

strukturah

Osebe, ki bivajo v prostorih, ki 

niso stanovanja (2002)

3.068 da delno ne da

Število primerov obravnave 

na CSD zaradi neprimernega 

stanovanja (2009)

2.118 ne ne da da

Število primerov obravnave 

na CSD zaradi brezdomstva 

(2009)

222 ne ne da da

Neprimerno stanovanje 

Romov (2010)

2.524 da ne ne pretežno

ne

Operacionalna kategorija 

12: Bivanje v neprimernem 

bivališču

Neprimerna bivališča – brez 

stranišča (2002)

72.137 da da ne da

Neprimerna bivališča – brez 

kopalnice (2002)

73.076 da da ne da

Neprimerno stanovanje – 

brez stranišča (2008); % od 

anketiranih

0,8% ne da ne da
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Iz zgornje tabele je razvidno, da je le v enem od izbranih kriterijev število oseb v 

neprimernem stanovanju (defi niranih kot tisti, ki nimajo kopalnice ali stranišča v 

stanovanju) v Sloveniji (po popisnih podatkih iz leta 2002) nad 70.000. 

Ob vseh zgoraj podanih ocenah je treba upoštevati še to, da pri nekaterih 

indikatorjih nismo uspeli pridobiti vseh relevantnih podatkov, zato gre pri ocenah 

prej za podcenjevanje kot pa precenjevanje obsega brezdomstva. 

Zaključek: priporočila za razvoj sistema merjenja obsega brezdomstva 

Študija vsebuje poleg evalvacije posameznih kategorij ETHOS tipologije ter 

utemeljitev, katere kategorije so dostopne, relevantne, dovolj zanesljive, skratka 

primerne za uporabo in spremljanje v slovenskem prostoru, tudi razmislek o 

identifi kaciji možnih kategorij, ki morda v tipologiji niso upoštevane, pa bi bile 

relevantne za slovenski prostor. Pokazali smo torej tudi na specifi čne oblike 

stanovanjske izključenosti, ki jih drugod morda ne poznajo (na primer najemniki v 

denacionaliziranih stanovanjih). 

Pri tem smo bili pozorni na (mednarodno) primerljivost podatkov, možnost 

konsistentnega spremljanja pojava, jasnost in neprekrivanje kategorij. Rezultati 

študije tako prinašajo poleg razjasnitve vprašanj o dostopnosti, relevantnosti in 

zanesljivosti posameznih indikatorjev tudi ocene o obsegu brezdomstva v Sloveniji. 

Vendar pa so te ocene omejeno uporabne, saj so posamezne vrste podatkov 

nedostopne, podatki so neprimerljivi ter ne moremo vedeti, v kolikšni meri se 

podvajajo. Eden od rezultatov študije je argumentiranje in pretehtanje zamisli, 

kako bi lahko omogočili bolj sistematično beleženje brezdomnih oseb v različnih 

organizacijah, kje ter do kakšne mere in v kakšni obliki bo to v skladu s strokovnimi 

in z etičnimi standardi na tem področju. 

Neprimerno stanovanje – 

brez kopalnice (2008); % od 

anketiranih

0,9% ne da ne da

Operacionalna kategorija 13: 

Osebe, ki živijo v ekstremni 

prenaseljenosti

Bivanje v prenaseljenem 

stanovanju (2005); % od 

anketiranih

0,1% da deloma

da

ne da

                                                                            

Opomba: V primeru podanih deležev gre za anketne raziskave in % predstavlja delež anketirancev. Ker pa so bile uporabljene 

reprezentativne raziskave, bi bilo z nekaterimi metodološkimi omejitvami mogoče te deleže posplošiti na celotno populacijo. 
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Dve osnovni težavi pri ocenjevanju obsega brezdomstva v Sloveniji sta, da nimamo 

enotnega sistema zbiranja podatkov oz. morebitnega za takim informacijskim 

sistemom obstoječega enotnega institucionalnega sistema. Tak sistem bi lahko 

bil organiziran npr. na način »enotne točke« prijavljanja in tudi obravnavanja 

brezdomstva. Druga mogoča rešitev bi lahko bil sistem enotnega evidentiranja 

brezdomnih s pomočjo enotnih identifi kacijskih šifer. Obe predlagani rešitvi pa 

ne bi rešili problema najtežje dosegljivih podskupin brezdomnih, ki se sami ne 

obračajo na organizacije po pomoč, ali številnih in heterogenih skupin, ki sodijo v 

prikriti del. Zaključek študije je tako v spodaj navedenih priporočilih (Dekleva in 

drugi, 2010):

»Na osnovi opravljenih analiz menimo, da bi bilo za razvoj ustreznejšega ocenjevanja 

obsega brezdomstva (predvsem v ožjem pomenu besede – ETHOS konceptualni 

kategoriji »brez strehe nad glavo« in »brez stanovanja«) treba:

  •    za ocenjevanje obsega predvsem najtežje dosegljive in najbolj ogrožene 

podskupine brezdomcev (osebe brez strehe nad glavo) izvesti (oz. periodično 

izvajati) nacionalno terensko štetje (»v eni noči«);

  •    za ocenjevanje števila brezdomcev, ki so vključeni v bolj strukturirane 

podporne programe, uvesti eno (ali obe) od dveh oblik ocenjevanja obsega:

  a) sistem enotnega evidentiranja uporabnikov, ki bi omogočal njihovo bolj ali 

       manj enoznačno identifi ciranje in sledenje skozi sistem, vsaj pri tistem delu 

       programov, kjer uporabniki ne smejo ostati anonimni. Menimo pa, da bi 

       uvedba take metode enotnega evidentiranja bila časovno in organizacijsko 

       zelo zahtevna in ni mogoče pričakovati, da bi se lahko razvila in uvedla prej 

       kot v nekaj letih;

  b) občasno na večjem vzorcu uporabnikov programov izvesti analizo njihovega 

       prehajanja skozi programe skozi čas ter na tej osnovi oblikovati ponderje, 

       s katerimi bi lahko ocenjevali obseg brezdomstva brez potrebe po tekočem 

       identifi ciranju uporabnikov programov;

  •    za ljudi, ki bivajo v hospitalnih, penalnih, vzgojnih in drugih institucijah, 

       uvesti pravila bolj strukturiranega spremljanja njihovih namestitev po 

       odpustih. Skupaj s temi pravili bi morali razviti dodatne nastanitvene 

       možnosti, vzporedno pa usposobiti izvajalce, ki bi skrbeli za prehod oseb iz 

       institucij v te nastanitve;

  •    v načrtovanju in izvajanju popisa prebivalstva uporabiti metodologijo, ki bi 

        upoštevala specifi ke brezdomstva, kakor ga razume ETHOS defi ncija;

  •    uvesti sistem enotne »vstopne točke« za obravnavanje brezdomstva, torej 

        organizacije, v katero naj bi se brezdomci prijavljali, ker bi v njej lahko 

        na enem mestu dobili (v veliko večji meri kot sedaj) celovite informacije in 

        storitve, povezane z reševanjem problema brezdomstva. Delovanje te točke 

        bi predstavljalo optimalno točko zajetja podatkov o brezdomstvu, ker bi 

        bili ljudje motivirani tja prihajati. V taki točki bi se moralo izvajati predvsem 
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        organizacijsko in koordinacijsko delo v zvezi z namestitvenimi podporami, 

        obstajati bi morala dobra koordinacija med socialnim delom in storitvami 

        javnega stanovanjskega sektorja in potrebna bi bila kompetenca izvajalcev za 

        multiproblemsko delo, kajti pri velikem delu brezdomcev naletimo na 

        kompleksne življenjske težave;

  •    izvesti poglobljeno analizo obstoječih administrativnih baz podatkov in na tej 

        podlagi predlagati primerno obliko modifi kacije oziroma načina uporabe teh 

        baz za redno spremljanje brezdomstva v Sloveniji;

  •    predvsem za namene boljšega načrtovanja preventivnih delovanj ter 

        vsebinskega oblikovanja programov bi bilo treba izvesti študijo celotne 

        slovenske populacije brezdomnih (kar doslej še ni bilo narejeno), s katero 

        bi ugotavljali značilnosti populacije; razloge za brezdomstvo; prehode med 

        posameznimi kategorijami (po ETHOS tipologiji) v enem letu brezdomskega 

        življenja; uporabo različnih organizacij pomoči; strokovne diskurze 

        organizacij; ovire za izhode iz brezdomstva ter potrebe brezdomcev.«

V študiji smo torej zbrali množico indikatorjev brezdomstva v skladu s konceptualno 

in mednarodno primerljivo tipologijo ETHOS ter s temi indikatorji oblikovali 

oceno obsega brezdomstva v Sloveniji. Ta ocena ni dala samo ene številke, ampak 

heterogeno množico številk, ki se nanašajo na različne vidike (ETHOS kategorije) 

brezdomstva. Prej kot da bi bila študija zanesljiva osnova za oblikovanje politike 

preprečevanja brezdomstva, njeni rezultati odpirajo teme, kako (široko) želimo v 

Sloveniji razumeti, konceptualizirati brezdomstvo in kako to problematiko reševati. 

Študija nam kaže, za kako heterogen in kompleksen pojav gre, in nakazuje, da naj 

bi se pri njegovem reševanju tudi angažirali raznoliki resorji (stanovanjski sektor, 

socialno skrbstvo v najširšem smislu, zdravstveni sektor, penalni ...). Nacionalna 

politika naj bi tako bila čim celovitejša, da bi se lahko odzvala na kompleksnost 

brezdomstva oz. stanovanjske izključenosti in njune raznolike pojavne oblike ter 

poti, ki v ta neželena stanja vodijo. Le podrobno poznavanje poti do teh pojavov 

in njihovega gibanja ter trendov lahko pomaga izoblikovati tudi poti nazaj – poti k 

stalni in varni nastanitvi in kakovostnemu bivanju za vse člane družbe. 
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Srna Mandič in Maša Filipovič-Hrast, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede:

KAKO IZBOLJŠATI STANOVANJSKO OSKRBO IN ZMANJŠATI 
STANOVANJSKO IZKLJUČENOST
V tem prispevku obravnavamo možnosti za izboljšanje stanovanjske oskrbe in 

za zmanjševanje stanovanjske izključenosti. Pri tem predstavljamo rezultate 

raziskovalne naloge Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v Mestni občini 

Ljubljana iz leta 2012 (nosilka S. Mandič, naročnik Mestna občina Ljubljana). 

IZHODIŠČA

Namen raziskovalne naloge je bil oceniti možnosti za povečanje ponudbe neprofi tnih 

najemnih stanovanj v MOL ter podati priporočila. Izhajajoč iz primerov dobrih 

praks v EU smo želeli podati pregled možnih novih načinov zagotavljanja najemnih 

stanovanj, ki bi lahko prišli v poštev za MOL; cilj je bil tudi oceniti, koliko bi bili 

upravičenci do neprofi tnih stanovanj in bivalnih enot pripravljeni in fi nančno 

zmožni sprejeti nabor tovrstnih novih rešitev, upoštevaje socialno vzdržnost 

najemnih razmerij. 

Raziskava je potekala na naslednji način. Podali smo pregled ponudbe neprofi tnih 

stanovanj v prostoru EU, upoštevaje različne sistemske okvirje, ki regulirajo in 

podpirajo delovanje konkretnih ponudnikov neprofi tnih stanovanj, ter podali 

izbor primerov dobrih praks in inovativnih rešitev pri tovrstni ponudbi. Analizirali 

smo tudi položaj v Sloveniji in Ljubljani glede na zakonske in sistemske možnosti 

in omejitve za ponudbo neprofi tnih stanovanj. Za vpogled v trenutne razmere 

potencialnih upravičencev do stanovanja ter v njihove možnosti in interes za nove 

rešitve smo pripravili in izvedli anketo, ki je zajela neuspešne prosilce javnega razpisa 

JSS MOL za dodelitev neprofi tnih stanovanj, lista A in lista B, ter upravičence do 

bivalne enote (uporabnike ter tiste na čakalni listi). Sprejemljivost novih rešitev 

smo preverjali z metodo vinjet. 

UGOTOVITVE GLEDE SISTEMSKIH MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA DOSTOPA DO PRIMERNIH 
STANOVANJ 

V splošnih izhodiščih za obravnavo neprofi tne stanovanjske oskrbe v prostoru 

sodobne Evropske unije smo pokazali na velike pojmovne, organizacijske in 

konceptualne razlike. Ob razlikah se kaže skupni trend, da se je zmanjšala vloga 

države/lokalnih oblasti kot neposrednega ponudnika neprofi tnih stanovanj, 

okrepila pa se je njihova posredna vloga pri organizaciji oz. omogočanju oskrbe 
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(UNCH 1996) (t. i. from providing to enabling). Medtem ko se je položaj drugih, 

zasebnih ponudnikov neprofi tnega stanovanja okrepil, je država razvijala 

regulativno in podporno/nadzorno vlogo. V zadnjih desetletjih se ponovno kažejo 

povečane potrebe po neprofi tnih stanovanjih, na kar se v evropskih državah odzivajo 

z iskanjem novih rešitev, med katerimi imajo pomembno vlogo nove organizacijske 

oblike sodelovanja z zasebnim sektorjem in organizacijami različnih tipov. Osnovni 

vzorec neprofi tne stanovanjske oskrbe je, da javne oblasti sprejemajo odgovornost 

za to, da je ponudba primerno organizirana in da so različni deležniki primerno 

povezani in usklajeni pri pripravi in izvedbi konkretnih neprofi tnih stanovanjskih 

projektov. Tak celovit sistem sodelovanja različnih akterjev zahteva visoko stopnjo 

koordinacije; to se običajno uokviri s sprejetimi razvojnimi stanovanjskimi 

shemami, ki so podlaga za javne razpise, na katerih kandidirajo konkretni ponudniki 

s svojimi konkretnimi neprofi tnimi stanovanjskimi projekti. Oblikovanje razvojnih 

stanovanjskih shem v povezavi z javnimi fi nančnimi shemami je najpogosteje v 

pristojnosti državne ali regionalne ravni, ki tako za stanovanjske projekte oblikuje 

pogoje, pravila in sistemske vzpodbude (davčne olajšave, subvencije, dotacije, 

posojila, garancije). 

Pomemben del je fi nanciranje neprofi tne stanovanjske oskrbe, ki ima dva 

dela: začetno investicijo (zidava novih stanovanj) in tekoče stroške (delovanje, 

vzdrževanje in prenova). Ker se stroški začetne investicije konkretnega projekta 

odražajo tudi v višini najemnine za ta stanovanja, so javne fi nančne sheme pogosto 

usmerjene h kritju oz. k nižanju dela stroškov začetne investicije in s tem k nižanju 

najemnine pod raven tržne. Po oceni CECODHAS znaša povprečna višina najemnine 

v neprofi tnem stanovanju naslednji odstotek povprečne tržne najemnine: v 

Nemčiji 78 %, v Belgiji 43,5 %, v Avstriji 81 % za stare, 77 % za nove najemnine 

(CECODHAS 2012, str. 40–77). Javne fi nančne sheme so pogosto namenjene tudi 

vzpodbujanju siceršnjega razvoja na stanovanjskem področju (socialne inovacije, 

energetska učinkovitost itd.) in so v funkciji proaktivne politike, saj postavljajo 

razvojne standarde in vzpodbujajo ponudnike k uveljavljanju teh standardov. 

Podali smo tudi pregled primerov dobrih praks pri zagotavljanju oz. povečevanju 

ponudbe neprofi tnih stanovanj, pri njihovi izvedbi pa so pomembni številni 

kriteriji glede fi nanciranja, brezdomstva, gradnje in obnove, dostopnosti stanovanj, 

načrtovanja ter celovitosti pristopov pri razvoju stanovanj, degradiranosti območij, 

ekonomskega razvoja ter razvoja skupnosti, sodelovanja in udeležbe skupnosti pri 

izvedbi projekta, partnerstva ter pravne regulacije. Izbrane dobre prakse praviloma 

zasledujejo tako cilj povečanja ponudbe neprofi tnih stanovanj kot tudi okoljske 

trajnostne naravnanosti ter energetske učinkovitosti; vsaka izbrana in predstavljena 

dobra praksa ima najmanj en inovativen kvalitativen element, zaradi katerega je cilj 

dosežen hitreje/preprosteje/ceneje, intenzivneje oz. v večji meri ali pa se obenem 

dosega tudi druge cilje (npr. celostna pomoč pri reševanju položaja posameznika, 
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usposabljanje za poklic, socialno podjetništvo …). Posebej velja izpostaviti uporabo 

tehničnih inovacij (npr. sončni kolektor v asfaltu omogoča shranjevanje energije 

iz vročega asfalta poleti ter njeno uporabo v hladnejših mesecih), inovativnih in 

alternativnih virov fi nanciranja (npr. druga hipoteka, ki dopolni prvo hipotekarno 

posojilo), vključevanje prihodnjih stanovalcev ter drugih članov in organizacij, 

prisotnih v lokalni skupnosti, v izvedbo projekta (npr. izvedba preprostejših 

gradbenih del, načrtovanje zunanje podobe objekta …) ter stanovanjske zadruge 

kot ponudnike stanovanj za svoje člane.

Pri nas je ponudba neprofi tnih najemnih stanovanj (NNS) že vse od leta 1991 

premajhna, na pomanjkanje teh stanovanj pa stalno opozarjajo tudi mnogi 

analitiki, varuh človekovih pravic in tudi občinski stanovanjski programi, najbolj 

jasno npr. MOL, kjer so leta 2011 zadovoljili le 14 odstotkov potreb (JSS MOL, 

2011). Relativna skromna ponudba NNS v Sloveniji se potrjuje tudi v mednarodni 

primerjalni perspektivi, saj sodi Slovenija s 6 % NNS med države z najnižjim 

odstotkom teh stanovanj (Pittini in Laino, 2012, str. 24). Potrebe po NNS so toliko 

večje tudi zaradi neugodnih kreditnih pogojev za dostop do lastnega stanovanja. 

To velja zlasti za maksimalni delež kredita v celotni nakupni vrednosti stanovanja, 

ki je v Sloveniji absolutno najnižji med vsemi 33 OECD državami (v Sloveniji znaša 

50 % vrednosti stanovanja, v večini držav 80 % in več, v tretjini držav blizu 100 

%; Andrews, Caldera-Sanchez and Johansson, 2011, str. 36–37). Po podatkih 

Stanovanjske ankete 2005 imajo NNS v slovenskem prostoru kljub majhnemu 

obsegu pomembno vlogo, saj so v njih nadreprezentirane ranljive skupine – družine 

z otroki, enostarševska gospodinjstva, revni, gospodinjstva z brezposelnim članom 

in nasploh gospodinjstva nižjega dohodkovnega razreda; svojo vlogo opravlja tudi 

neprofi tna najemnina, ki razmeroma nizko obremenjuje dohodek gospodinjstva; 

vendar pa so podatki pokazali tudi na dva problema najemnikov v NNS. Prvi je ta, da 

jim NNS pogosto nudijo razmeroma nizek stanovanjski standard, predvsem majhno 

stanovanjsko površino. Drugi problem je ta, da imajo neprofi tni sorazmerno zelo 

visoke obratovalne stroške, ki izrazito odstopajo v primerjavi z drugimi skupinami 

najemnikov. Tudi za Ljubljano in MOL v znatni meri veljajo enake ugotovitve kot 

za Slovenijo. Kljub razvoju in povečani ponudbi je pomanjkanje teh stanovanj v 

Ljubljani stalnica. Leta 2011 so npr. zadovoljili le 14 % potreb upravičencev na 

razpisu, kot temeljni cilj Stanovanjskega programa MOL 2011–2012 pa postavljajo 

»zadovoljitev sprotne letne potrebe po neprofi tnih najemnih stanovanjih in 

zmanjševanje kumuliranega primanjkljaja iz preteklosti« (JSS MOL, 2011). Na 

skromnost ponudbe NNS v Ljubljani kažejo tudi mednarodne primerjave. Tako 

Ljubljana z 8,7 % gospodinjstev v NNS močno zaostaja za prestolnicami, kot so 

London s 26 % odstotki, Kopenhagen z 20 % ali Pariz s 16 % (Urban Audit 2001). 
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ANKETA 2012

Prvi cilj anket je bil pridobiti popolnejše podatke o potencialnih upravičencih in 

kompleksnejšo sliko o njihovem položaju, s posebnim poudarkom na njihovih 

stanovanjskih in fi nančnih razmerah, upoštevaje tudi nova tveganja v zvezi z 

revščino (prezadolženost; fi rme v stečajih ter formalno zaposleni brez dohodka in 

brez pravice do nadomestila itd.). Ker je o populaciji upravičencev tudi sicer znanega 

relativno malo, smo pridobili tudi druge podatke, pomembne za oceno položaja 

(dolžina čakalne dobe, pogostnost pogodb s tržnimi stanodajalci, frekventnost 

preseljevanja, namere itd.). Drugi cilj ankete je bil preveriti pripravljenost in 

fi nančno zmožnost potencialnih upravičencev za nekatere fi nančno-organizacijske 

novosti na področju najemnih stanovanj. To je nabor rešitev, ki jih je najti med 

evropskimi primeri dobrih praks in/ali o katerih razmišljajo v JSS MOL (npr. 

deljeno lastništvo, reguliran najem/podnajem itd.). Sprejemljivost teh rešitev smo 

v anketi preverjali z metodo vinjet. Tretji cilj ankete je bil preveriti preference 

in pripravljenost potencialnih upravičencev tudi glede drugih vidikov najemnih 

stanovanj (sprejemljivost standardov energetske varčnosti stanovanj, gradbeni 

standardi, prostorski standardi; samoocena še sprejemljive višine stroškov itd.). 

Trenutne razmere prosilcev za neprofi tna stanovanja (ekonomsko 

stanje, stanovanjske razmere)

Tri skupine prosilcev se močno razlikujejo po ekonomskem stanju (glej tabelo 1). 

Najvišji povprečni dohodek na člana gospodinjstva imajo prosilci na listi B (715 

EUR), precej nižji in v povprečju pod mejo revščine prosilci na listi A (398 EUR) in 

zelo izrazito uporabniki bivalnih enot (255 EUR). Med prosilci/uporabniki bivalnih 

enot jih kar polovica prejema denarno socialno pomoč in pomoč Karitasa ali drugih 

organizacij, polovica jih ima tudi težave s prezadolženostjo, kar 75 % pa je v zadnjih 

6 mesecih večkrat zmanjkalo denarja za hrano. Ta skupina je v resnično težavnem 

položaju in potrebuje vsestransko pomoč. Tudi med prosilci liste A je opazno število 

anketiranih v težavnem položaju, saj jih približno petina prejema socialno pomoč 

in pomoč Karitasa, približno toliko je prezadolženih, skoraj polovici pa je večkrat 

zmanjkalo denarja za hrano. Opisane težave in oblike pomoči se pojavljajo tudi 

med prosilci liste B, vendar v zelo majhnem obsegu. 
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Tabela 1: Ekonomske razmere prosilcev po izbranih kazalcih

Stanovanjski položaj in stanovanjske razmere 

Zelo pogost stanovanjski položaj prosilcev je bivanje v tržnem najemnem 

stanovanju (med 30 % pri prosilcih oz. uporabnikih bivalnih enot ter 57 % med 

prosilci na listi B). To pomeni precejšnjo obremenitev njihovih dohodkov s tržno 

najemnino, pa tudi manjšo varnost bivanja, saj je med njimi precejšen delež takih, 

ki nima sklenjene najemne pogodbe (14–19 %) ali pa se ta pogodba ne izvršuje 

v celoti (17–28 %). Anketirana gospodinjstva živijo tudi v slabih stanovanjskih 

razmerah, saj imajo na voljo majhno površino stanovanja (v povprečju med 27 in 

47 m2), v stanovanju nimajo lastne kopalnice (12–33 %) ali stranišča (14–36 %) ter 

imajo težave z vlago (55–76 %), dotrajanimi napeljavami (37–48 %) ter s premalo 

dnevne svetlobe (11–41 %).

Tabela 2: Stanovanjske razmere (% anketirancev v skupini prosilcev, z navedeno 

značilnostjo) 

Kazalec Bivalne enote Lista A Lista B

Dohodek večine do 900 € 1.500 € 2.100 €

Ima posojilo 28 % 45 % 60 %

Nima prihrankov nad 500 EUR 97 % 77 % 61 %

Zmanjkuje za hrano 75 % 42 % 17 %

Pomoč RK, Karitas 55 % 17 % 1 %

Denarna soc. pomoč 53 % 19 % 9 %

Prezadolženost* 52 % 17 % 10 %
                                                                            

* Blokirana kartica, kamor prejema dohodek. 

                                                                    

Lista A Lista B Bivalne enote

Nima lastne kopalnice 21 % 12 % 33 %

Nima lastne kuhinje 21 % 15 % 38 %

Povprečno članov gospodinjstva 2,99 2,54 2,43

Vlaga, zamakanje 42 % 23 % 45 %

Povprečno stanovanske površine v m2 38,36 47,44 27,27
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Razpoložljivi fi nančni viri prosilcev za nove stanovanjske rešitve

Podatki o ekonomskem položaju gospodinjstev kažejo, da imajo prosilci 

močno omejene vire, ki bi jih potencialno lahko uporabili za izboljšanje svojega 

stanovanjskega položaja. Prosilci imajo v povprečju nizke do zmerne dohodke; 

skupne dohodke gospodinjstva nad 2.100 EUR ima 9 % prosilcev liste A, 22 % 

prosilcev liste B in manj kot odstotek prosilcev/uporabnikov bivalnih enot. Prihranke 

nad 500 EUR ima le 25 % prosilcev liste A in 4 % prosilcev/uporabnikov bivalnih 

enot, med prosilci liste B pa je takšnih nekaj več, 40 %. Tudi namensko varčevanje za 

stanovanje je prisotno v minimalnem obsegu (v nacionalni stanovanjski varčevalni 

shemi varčuje 1 %, ima stanovanjsko varčevanje pri banki 2 % oz. 4 %, drugo obliko 

varčevanja za stanovanje pa 6 % oz. 8 %). Preseneča, da je nacionalna stanovanjska 

varčevalna shema med vsemi oblikami varčevanja najredkeje uporabljena, saj bi po 

logiki morala biti najugodnejša in največkrat uporabljena. Glede na naše podatke 

lahko sklenemo, da nacionalna varčevalna shema svoje osnovne funkcije ne opravlja 

v zaznavnem obsegu. Siceršnja zadolženost je med prosilci dokaj pogosta. Vsaj eno 

posojilo ima 45 % prosilcev liste A in 60 % prosilcev liste B, med prosilci/uporabniki 

bivalnih enot 38 %. Povprečje skupnega zneska, ki ga je mesečno treba plačevati za 

posojilo, znaša 320 EUR pri prosilcih liste A in 360 EUR pri prosilcih liste B ter 370 

pri prosilcih/uporabnikih bivalnih enot. 

Tudi breme trenutnih stanovanjskih stroškov je znatno. Stroški za stanovanje 

(najemnina in stroški brez ogrevanja) so v povprečju zelo blizu tistega, kar bi 

gospodinjstvo največ zmoglo plačevati za primerno stanovanje. Prosilci liste A ter 

prosilci/uporabniki bivalne enote v povprečju trenutno plačujejo več, kot bi največ 

zmogli. Drugače od njih pa bi prosilci liste B zmogli nekaj višje stroške od sedanjih; 

to kaže, da imajo v povprečju še nekaj rezerve za vlaganje v primernejše stanovanje, 

vendar pa je ta rezerva v povprečju zelo nizka – 60 EUR. 

Kolikšni so maksimalni stroški, ki bi jih prosilci zmogli za primernejše 

stanovanje? Splošen sklep iz predstavljenih podatkov je, da so trenutni stanovanjski 

stroški anketirane populacije zelo blizu njihovim maksimalnim vzdržnim stroškom. 

Za prosilce liste A, ki v povprečju že zdaj plačujejo nekaj več od maksimalnih 

vzdržnih stroškov, bi prehod v neprofi tno najemno stanovanje tako prinesel nekaj 

prepotrebne stroškovne razbremenitve ter izboljšavo stanovanjskega standarda in 

večjo stanovanjsko varnost. Za prosilce liste B velja enako, pri čemer pa je pri njih v 

povprečju tudi nekaj malega rezerve za lastni vložek v primernejše stanovanje. 
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Ocena sprejemljivosti možnih novih rešitev v ponudbi neprofi tnih 

stanovanj JSS MOL 

Vse testirane rešitve – z izjemo »zadruge« – so bile oblikovane na iniciativo JSS 

MOL, kjer so v fazi presoje oz. priprave, kot ponudnik zanje bi nastopil JSS MOL. 

Te rešitve so: 

-    neprofi tno najemno stanovanje z manjšo površino, a več sobami,

-    stanovanje s pasivnim standardom,

-    model deljenega lastništva,

-    regulirano neprofi tno stanovanje za določen čas,

-    stanovanjska zadruga ob podpori pokrovitelja,

-    nakup cenejšega tržnega stanovanja,

-    souporaba stanovanja.

Glede dveh testiranih tehničnih novostih ugotavljamo, da sta se pokazali kot 

sprejemljivi za večino vprašanih, nekoliko bolj za prosilce na listi A kot za prosilce na 

listi B. Ob tem opozarjamo na dvoje. Prvič, za »stanovanje s pasivnim standardom« 

je kljub velikemu splošnemu interesu zaznati tudi nezanemarljiv 20-% delež 

prosilcev, ki to inovacijo nedvoumno zavračajo. Za »neprofi tno najemno stanovanje 

z manjšo površino, a z več sobami« je pokazala interes velika večina vprašanih 

– več kot 70 %; vseeno priporočamo zadržanost glede manjšanja normativne 

stanovanjske površine, saj v Sloveniji že zdaj krepko zaostajamo za sodobnimi 

prostorskimi stanovanjskimi standardi v EU in bi razvoj moral iti v smer večanja 

stanovanjskih površin. Priporočamo, da se ponudba opcij razširi še na možnost, 

da je stanovanje oddano ob nižji stopnji fi nalizacije oz. opremljenosti, kar lahko 

prevzame uporabnik kot obliko lastne udeležbe. 

Glede ostalih testiranih rešitev, ki predstavljajo novost v organizacijsko-statusnem 

smislu, so anketni odgovori pokazali, da so vse relevantne in uporabne, saj jih 

sprejema oz. je zanje zainteresirana polovica in več prosilcev na listah A in B; od 

tega nekaj več na listi B, kjer imajo prosilci tudi sicer več virov. Vendar pa nobena od 

navedenih možnosti ni univerzalna in sprejemljiva za vse; navedene rešitve torej v 

znatni meri niso medsebojno nadomestljive, najpogosteje izbrano število opcij je 

bilo dve. Poleg tega se je pri več navedenih rešitvah pokazal nezanemarljiv delež 

tistih, ki opcijo odklanjajo. Zato priporočamo vpeljati vse oz. čim več testiranih 

rešitev in njihovo selektivno uporabo tako, da bo ciljna populacija imela možnost 

izbire in optimalne izrabe razpoložljivih virov. 
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Specifi čen položaj uporabnikov/čakajočih na bivalne enote in 

sprejemljivosti rešitev 

Najprej glede sprejemljivosti souporabe kuhinje oz. sanitarij v stanovanju kot obliki 

bivalne enote. Obe rešitvi sta se izkazali kot sprejemljivi le za izrazito manjšino 

vprašanih prosilcev/uporabnikov bivalnih enot (pod 20 %). Ker je ti rešitvi blizu 80 

% vprašanih ocenilo kot nesprejemljivi, priporočamo zelo selektivno uporabo teh 

rešitev, saj ima do njih velika večina prosilcev jasen odklonilen odnos. 

Populacija, ki biva v bivalnih enotah oz. je na čakalni listi zanje, pa ima poleg 

stanovanjskega problema tudi mnoge druge težave, zaradi česar bi potrebovala 

tudi druge vrste podporo. Na vseh opazovanih področjih se izkažejo prosilci oz. 

uporabniki bivalnih enot kot najranljivejši. Za slednje je značilno tudi kopičenje 

negativnih življenjskih izkušenj, ki so jih pripeljale v težak stanovanjski položaj. 

Med slednjimi so anketirani najpogosteje navajali izgubo zaposlitve, hudo 

bolezen, ločitev (ali izgubo partnerja) ter izkušnjo nasilja v družini. Kot ključno 

pomoč za izhod iz tega položaja pa so anketiranci navajali predvsem pomoč pri 

iskanju stanovanja (tudi ugodnega tržnega najemnega stanovanja ali lastniškega 

stanovanja), pomoč pri iskanju zaposlitve ter pomoč in svetovanje pri urejanju 

bančnih dolgov in dokumentov. Za to specifi čno populacijo je torej anketa 

pokazala tudi precejšnjo potrebo po svetovalnih storitvah za izboljšanje njihovega 

stanovanjskega položaja, ki bi jih morda lahko organizirala JSS MOL (v sodelovanju 

z nevladnimi organizacijami). Te bi morale biti kompleksne in raznovrstne ter 

pokrivati različna področja. Ker so prosilci lahko v različnih življenjskih obdobjih 

(mladi, stari) in imajo različne kompetence/znanja, je torej ključna široka ponudba, 

ki bi omogočala posamezniku primeren nabor in prosto izbiro potrebne oblike 

pomoči.

Tabela 3: Oblike pomoči po % vprašanih, ki menijo, da bi jim ta pomagala

Oblika pomoči %

neprofi tno najemno stanovanje 94

pomoč za pridobitev zaposlitve 70

pomoč pri iskanju tržnega stanovanja 60

pomoč pri urejanju bančnih dolgov 50

pomoč pri urejanju dokumentov 38

pomoč pri urejanju družinskih razmer 26
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PRIPOROČILA

JSS MOL podpira neprofi tne stanovanjske projekte z možnostjo udeležbe različnih 

deležnikov: v okviru primerov dobrih praks v EU se je pokazalo, da ima pri tem 

pomembno vlogo razpisana razvojna stanovanjska shema (običajno v kombinaciji 

s fi nanciranjem oz. fi nančno shemo), na osnovi katere kandidirajo potencialni 

ponudniki s svojimi projekti. Čeprav je v EU ta shema pogosto oblikovana na državni 

ali regionalni ravni, pa menimo, da bi to vlogo lahko na lokalni ravni delno prevzel 

JSS MOL. Dodaten element, ki ga priporočamo in ki ga vsebujejo primeri dobrih 

praks zagotavljanja oz. povečevanja ponudbe neprofi tnih stanovanj, je povezovanje 

z reševanjem drugih problemov – brezdomstva, mestne prenove, degradiranosti 

območij, gospodarskega razvoja ter razvoja skupnosti, sodelovanja in udeležbe 

skupnosti pri izvedbi projekta, partnerstva ter okoljske trajnostne naravnanosti 

in energetske učinkovitosti. Potrebna sta tudi koordinacija in sodelovanje med 

različnimi upravnimi ravnmi ter sektorji; neprofi tni stanovanjski projekt namreč 

lahko koristi in ima korist od drugih sektorjev, saj rešuje probleme, kot so 

energetska sanacija, mestna prenova, gospodarski razvoj, znanstveno-tehnološki 

razvoj, socialne zadeve (brezdomstvo, integracija in rehabilitacija izključenih 

skupin, mlade družine, zaposlovanje), socialno podjetništvo. 

Priporočamo zagon konkretne stanovanjske zadruge kot demonstracijskega 

primera: medtem ko v okviru primerov dobrih praks v drugih razvitih državah 

stanovanjske zadruge nastopajo kot pomemben ponudnik neprofi tnih stanovanj, 

ugotavljamo v Sloveniji in MOL njihov izrazit manko in tudi manko samoorganizacije 

pri stanovanjski preskrbi. Stanovanjska zadruga ima kot organizacijski model 

sama po sebi številne prednosti, ki bi jih bilo treba izkoristiti in z njimi izboljšati 

in obogatiti ponudbo neprofi tnih stanovanj v Ljubljani. Čeprav Zakon o zadrugah, 

kot temeljni pravni vir zadrug v Sloveniji, omogoča, da zadruga pridobi t. i. poseben 

položaj, na temelju katerega bi bila pri svojem poslovanju deležna posebnih olajšav 

ter upravičena do državne pomoči, se niso razvijale, saj niso imele spodbud (npr. 

davčnih olajšav), ne podpornika, ki bi ta model promoviral. Menimo, da bi zaradi 

številnih prednosti modela bilo zelo koristno, če bi jih MOL podprl. Priporočamo, 

da JSS MOL v vlogi podpornika/pokrovitelja omogoči zagon konkretnega primera 

stanovanjske zadruge, ki bi lahko služila kot testni in demonstracijski primer za 

Slovenijo. 
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Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia:

MEDIACIJA MED STANOVALCI V LOKALNI SKUPNOSTI 

V današnji dobi poznamo in zaradi še vedno naraščajočega števila konfl iktov je 

tudi smiselno poznati več načinov reševanja sporov: izogibanje, ignoriranje, umik, 

vložitev tožbe na sodišču, pogajanje, najem odvetnika, protestiranje, klicanje 

policije, pisanje pritožbe, arbitraža. Ena od alternativ je tudi mediacija. Mediacija 

temelji na spoštovanju vseh udeležencev, zato teži k zmanjšanju vpliva groženj in 

strahu ter poskuša poiskati vzajemno koristno rešitev. Tak postopek strankam 

omogoča, da se odvrnejo od prisilnih ali celo nasilnih dejanj.

Mediacija je najpogosteje pojmovana in razlagana kot odgovor na krizo učinkovitosti 

pravnega sistema in tako poskus deformalizacije prava (Vianello, 2004), kot socialna 

korekcija v smislu neformalnega oz. alternativnega doseganja pravice (Quadrelli, 

2005), kot izboljšanje sistema dostopnosti do pravičnega zadoščenja in sodelovanja 

vpletenih pri tem (Genn, 1998), kot odgovor na konfl ikte v družbeni skupnosti, ki 

zajema najrazličnejše vrste odnosov in razmerij (Di Rosa, 2002, Bramanti, 2005), kot 

restorativna pravičnost znotraj ali poleg kazenskega postopka, ki namesto sankcije 

gradi na elementih povračila žrtvi ali skupnosti za storjeno krivico in reparaciji 

odnosa med žrtvijo in oškodovancem (Mannozzi, 2003, Masters idr., 2003). Danes 

je mediacija še vedno najbolj znana kot alternativna metoda reševanja tistih sporov, 

ki bi sicer pristali na sodišču: civilni spori, delovnopravni spori, gospodarski spori, 

družinskopravni spori, vendar se vedno pogosteje uporablja kot sredstvo reševanja 

različnih konfl iktnih situacij znotraj družbene skupnosti (Di Rosa, 2002). Glavno 

vodilo je spoštovanje udeležencev spora. Mediacijski postopek predpostavlja, 

da sta dostojanstvo in udeležba pomembnejša kot učinkovitost in strokovnost. 

Izvira iz prepričanja, da: ima vsak človek prvino dobre volje in poštenosti; se vsak 

človek lahko spremeni; ljudje lahko sprejemajo in morajo sprejemati odločitve o 

svojem življenju; udeleženci govorijo, mislijo in se odločajo zase in tako vplivajo na 

razrešitev.

Mediacijski postopek je bil razvit z namenom, da bi posameznikom, organizacijam 

in skupnostim pomagal pri razreševanju konfl iktov. Mediator zagotovi strukturo, 

ki strankam omogoča odkrito sporazumevanje, izražanje čutenj in reševanje težav. 

Mediacija jeznim posameznikom da možnost, da pokažejo svojo pozitivno stran in 

zaupanje v sposobnosti različnih ljudi, da lahko učinkovito mediirajo. Pomembno 

je tudi širjenje osnovnih mediacijskih spretnosti, ki niso samo ezoterične tehnike 

za strokovnjake, ampak so življenjske veščine.
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Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konfl ikt, ob pomoči 

tretje osebe – mediatorja – pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, 

izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in pričakovanja, si izmenjajo stališča ter na 

podlagi izraženih interesov poskušajo najti rešitev, s katero bosta zadovoljna 

oba udeleženca. V mediaciji prevzameta udeleženca sama odgovornost za rešitev 

nastalega konfl ikta. Mediacija ima zato moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi 

odnos zaupanja in spoštovanja (Metelko, 2007).

Večina avtorjev pojmuje alternativne oblike reševanja sporov, kamor spadajo 

postopki arbitraže, mediacije, konciliacije, pomirjevanja, zgodnje nevtralne presoje 

in drugi, ki jih pojmujemo pod skupnim pojmom alternativno reševanje sporov 

(uveljavljena je tudi kratica ARS), kot alternativo sodnim postopkom (Moore, 

2003, Kovach, 2004, Quadrelli, 2005, Manozzi, 2003). Hkrati s tem se pri uporabi 

alternativnosti postavlja tudi vprašanje nezaupanja v sodstvu; spodbujanje 

alternativnih poti odvrača ljudi od sodstva in s tem formalne pravne presoje. 

Pravično in učinkovito sodstvo je nepogrešljiv sestavni del vsakega demokratičnega 

sistema; cilj vseh sodnih primerov je doseči pravično, hitro in poceni odločitev 

(Shuker, 2002). Statistični podatki, ki kažejo sodne zaostanke na sodiščih, visoki 

stroški sodnega postopka, nepredvidljivost sodne prakse postavljajo pod vprašaj 

tradicionalni način pravdanja kot edini legitimen. Na drugi strani se vzporedno s 

tem – in zaradi tega – pospešuje iskanje prijaznejših načinov reševanja sporov med 

ljudmi, vrednota postajajo hitrejše, cenejše, učinkovitejše poti razrešitve konfl iktov 

med sprtima stranema, nadaljnje sodelovanje med strankama po rešitvi konfl ikta 

in zadovoljstvo strank (Zalar, 2004).

Mediacija v lokalni skupnosti

»Mediacija v skupnosti ni paralela pravnemu urejanju družbenih razmerij. Pri 

mediaciji prihaja do urejanja družbenih razmerij »od spodaj«, iz družbe; nujno 

se vzpostavlja skupaj z rekonstruiranjem te družbe – skupnosti. Pri mediaciji je 

zato nujno, da že kot postopek uživa družbeno sprejemljivost, da je del skupnosti 

same. Tako je že pri strukturi uvajanja mediacije v skupnost pomembno, da so 

prostori, kjer naj se izvaja mediacija, čim bliže prebivalcem skupnosti, na vidnem 

in dostopnem mestu, najbolje v centru mestne četrti in v pritličju stavbe. Ena od 

pomembnih paradigem mediacije v skupnosti je tudi dejstvo, da so mediatorji sami 

prebivalci skupnosti.« (Lisec, Mučič, 2008)

Temeljni namen vzpostavitve mediacijskega središča v lokalni skupnosti je 

vzpostaviti prostor, kjer bodo lahko tako prebivalci lokalne skupnosti kot pravni 

subjekti, ki v njej delujejo (javni zavodi, društva, gospodarske družbe, klubi, 

interesna združenja, stanovanjske skupnosti …), hitro, učinkovito in poceni 

reševali konfl ikte, ki jih prinaša vsakdanje življenje.
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»Vloga mediacije v spornih razmerjih znotraj lokalne skupnosti je pomembna, ker 

poleg razreševanja spornih situacij v prvi vrsti oživlja komunikacijo med posamezniki 

in skupinami v skupnosti, spodbuja družabnost, odpira prostor interakciji in soočanju 

med posamezniki in skupinami, ki sestavljajo lokalno skupnost.« (Lisec, Mučič, 2008)

Prednosti mediacijskega središča v lokalni skupnosti so predvsem v možnosti hitrega 

in cenovno nizkega reševanja vseh vrst sporov, tako družinskih, kot gospodarskih, 

medsosedskih, civilnih, delovnopravnih. Večina sporov je razrešena v enem mesecu, 

najdlje v treh.

Mediacija v lokalni skupnosti tako predstavlja način reševanja konfl iktov in sporov, ki 

ga lahko uporabijo kateri koli posamezniki ali skupine, ki želijo rešiti spor po načelih 

in postopkih mediacije, ne da bi jim bilo (pred tem) treba vlagati pravna sredstva na 

sodišču. Zlasti je pomembno to, da udeleženci sami kreirajo rešitev, ki je v zadovoljstvo 

vseh vpletenih, zaradi česar je tudi izpolnitev dogovora v interesu vseh. Gre za obliko 

socialne regulacije, ki predvideva neposredno vključevanje in participacijo občanov; 

tako strank kot mediatorjev, z namenom čim hitrejšega, cenejšega ter učinkovitejšega 

načina reševanja, s čim manjšo mero stresa, kjer bodo sporna razmerja trajno rešena.

»Vloga mediacije v lokalni skupnosti je zato večplastna:

•    omogoča procese upravljanja s konfl iktom ter odpira znotraj konfl iktov nov 

      prostor za dialog, izmenjavo stališč, preverjanje interesov in iskanje skupnih 

      rešitev;

•    ljudem pomaga, da se naučijo sobivanja s konfl iktom;

•    ljudi spodbuja k strpnosti do vseh oblik drugačnosti, ki se pojavljajo znotraj 

      lokalne skupnosti;

•    vzpostavlja prostor socializacije in razvija družabnost;

•    oživlja medgeneracijsko razumevanje in solidarnost.« (Lisec, Mučič, 2008)

Lokalna skupnost, kraj, občina, mestna občina, je skupnost, kjer ljudje na nek način 

sobivajo oz. so povezani v odnosih, ki so, če ne trajne, pa vsaj trajnejše narave. Pri tem 

mislimo na sosede v večstanovanjskih hišah; pravne osebe, ki imajo sosednje poslovne 

prostore; kmetije, ki mejijo druga na drugo; sošolce v šoli; interesna združenja znotraj 

občine; zdravstveno, socialno, občinsko in drugo infrastrukturo itd. Gotovo, da tudi 

med njimi, ali, zaradi pogostosti stikov, odnosov in razmerij, zlasti med njimi, prihaja 

do konfl iktnih situacij. Vpleteni v konfl ikte in spore rešujejo nastale zagate po svojih 

najboljših močeh in zmožnostih. Tudi in prepogosto na sodišču. V izogib slednjemu 

so mnoge lokalne skupnosti znotraj držav Evropske unije in širše po svetu oblikovale 

mediacijske centre oz. središča, kjer svojim občanom ponujajo bolj konstruktiven in 

prijazen način reševanja sporov, ki nastajajo v njihovi sredini.
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Tudi v Sloveniji se začenjajo prebujati tovrstne iniciative. Pogovorov na to temo je 

bilo z akterji v občinah že veliko, izkazanega interesa tudi in ne dvomimo, da bodo 

prihodnja leta v tej smeri produktivna. Kljub vsemu po naših vedenjih v Sloveniji 

trenutno aktivno deluje en mediacijski center znotraj lokalne skupnosti, in sicer 

Mediacijsko središče Kranj. Leta 2010 ga je ustanovila Mestna občina Kranj, 

izvajanje pa podelila Inštitutu za mediacijo Concordia.

Ob upoštevanju, da je bilo na začetku treba veliko časa in energije nameniti 

prepoznavnosti in obče uporabnosti mediacije, po skoraj treh letih mediacijsko 

središče aktivno deluje. Mediatorji na listi so skoraj izključno prebivalci imenovane 

občine, ki pomagajo svojim sokrajanom pri reševanju konfl iktnih situacij in 

razmerij.

Med različnimi vrstami sporov v praksi je mogoče prepoznati in identifi cirati zlasti 

naslednje:

•    puščanje čevljev pred vrati na hodniku,

•    hrup otrok v stanovanju,

•    puščanje koles in vozičkov na hodniku,

•    preglasen radio,

•    hoja v lesenih otropedskih natikačih in posledično slišen hrup v spodnje 

      stanovanje,

•    neprestane »žurke« v stanovanju,

•    zalivanje vrta z vodo, ki se šteje v skupno porabo,

•    uporaba kleti – puščanje predmetov na hodniku,

•    razdelitev skupnih stroškov – kvadratura ali število oseb ... kako, kaj ...,

•    glasno prihajanje in odhajanje domov (povzročanje hrupa na hodniku),

•    velika pogostost obiskov in prihajanje neznancev v večstanovanjsko hišo,

•    košenje trave in urejanje zelenice pred večstanovanjsko hišo,

•    čiščenje skupnih prostorov in vzdrževanje reda v skupnih prostorih,

•    postavitev in fi nanciranje igral na skupni zelenici,

•    investicije: menjava strehe, oken, žlebov, fasade ...

Pester in raznolik seznam razkriva, da gre po eni strani za povsem običajne in 

vsakodnevne, a hkrati zapletene probleme. Na pogled so morda videti naštete 

situacije lažje kot kakšni drugi spori, vendar je zadeva težavna, ker se ljudje 

navadno dnevno srečujejo z nastalo situacijo in ljudmi, ki jo soustvarjajo. Odnosi so 

navadno skrhani do precejšnje mere, ko se posameznik ali skupina obrne po pomoč 

v mediacijsko središče. Običajno je to takrat, ko so poskusili že vse, kar so vedeli in 

znali, in je življenje v večstanovanjski stavbi na primer že skoraj nevzdržno. Preseliti 

se drugam ni preprosto, torej so soočeni s situacijo in z ljudmi v tistem času.
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Mediacija je še zlasti primerna in dobrodošla metoda upravljanja konfl iktov tam, 

kjer se odnosi med vključenimi ljudmi nadaljujejo. V teh primerih ni namreč 

pomembno zgolj to, da se spor reši, temveč tudi in zlasti, kako se reši. Način 

reševanja lahko namreč bistveno poslabša ali pa izboljša in okrepi odnos, kar je 

med sosedi, sošolci, mejaši, družinskimi člani, člani društev in drugimi vključenimi 

znotraj lokalne skupnosti še kako pomembno.

 

Želja je, da bi v prihodnje znotraj različnih in mnogih lokalnih skupnosti tudi z 

ustanavljanjem mediacijskih centrov v čim večji meri vzpostavljali novo kulturo 

odnosov, s čimer se bodo spori znotraj lokalne skupnosti, njenih organov ali 

koncesionarjev reševali preko mediacije.
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Blaž Habjan, Zavod Tovarna:

UVELJAVLJANJE STANOVANJSKIH KOOPERATIV PO 
ŠVICARSKEM VZORU 

1

Stanovanja v lasti stanovalcev

Stanovanjska politika je tista, ki se dotika srži bivanja naših državljanov, bodisi 

skozi socialne učinke (zagotovljeno stanovanje) bodisi skozi gospodarske učinke 

(vzdrževana gospodarska dinamika), urbanega razvoja in drugih okoljskih 

kriterijev. Najizrazitejša značilnost slovenske stanovanjske politike je, da je vodila 

v izrazito lastniško strukturo stanovanj, saj je kar devetdeset odstotkov stanovanj v 

lasti tistih, ki v njih bivajo ali njihovih ožjih družinskih članov. Tak delež lastniških 

stanovanj nima primere v zahodnem svetu, kar je razvidno tudi iz grafi kona, ki ga 

predstavljamo:

Vir: Offi  ce federal du logement (Švicarski stanovanjski urad), Slovenija – Stanovanje v Sloveniji 2005 (33–34) 

                                                                            
1
Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru je projekt, ki ga je v letih 2011 in 2012 sofi nanciral Švicarski prispevek. Projekt 

je izvajal Zavod Tovarna v partnerstvu z ženevsko satnovanjsko kooperativo Codha. Projekt je vodil Blaž Habjan. 
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V Sloveniji se je v zadnjih dvajsetih letih zelo razširilo prepričanje, da je daleč 

najboljša, s strani družbe in države pričakovana in nasploh daleč najbolj zveličavna 

rešitev stanovanjskega vprašanja lastniško stanovanje v mestu. Za tiste, ki si tega 

ne morejo privoščiti, pa enodružinska hiša nekje med vasjo in mestom. Nič ne 

pomagajo znane resnice, da je sodoben prostor domovanja absolutno predraga 

dobrina za lastništvo, za katero bi se bilo vredno spopadati sleherniku. 

Lastništvo stanovanj in sociala

Z Jazbinškovo privatizacijo javnega stanovanjskega fonda in spodbujanjem 

samograditeljstva tistih, ki so podedovali kakšno njivo ali kos gozda, smo 

popolnoma pozabili na 10 odstotkov sodržavljanov, ki so priklenjeni na dobro voljo 

staršev, in 5 % tistih, ki so se prisiljeni seliti od enega do drugega najemodajalca. 

Dolžina bivanja najemnikov v teh stanovanjih je največkrat odvisna od starosti 

lastnikovih otrok ali vnukov ali pa kakšne druge zelo osebne zgodbe lastnika, ne 

pa od izpolnjevanja pogodbenih obveznosti najemojemalca oz. njegovih trenutnih 

stanovanjskih preferenc, kar sta v urejenih sistemih običajna razloga za prekinitev 

najema. Ni treba posebej poudarjati, da takšno prepuščanje odgovornosti za 

stanovanja prebivalcem dodatno potiska na rob prebivalce, ki že iz drugih razlogov 

sodijo med ranljive skupine in jih dodatno generira. 

Pozabili smo tudi na tiste, ki sicer imajo celo lastno streho nad glavo, nimajo 

pa denarja za preživetje. Na čigavo pomoč naj računajo ti nepremičninarji? Na 

solidarnost teh, ki ne vedo, kdaj jih bo najemodajalec vrgel iz stanovanja, na 

solidarnost tistih, ki se stiskajo pri starših in varčujejo za najem 30-letnega 

hipotekarnega kredita ali solidarnost tistih, ki jim je družinski budžet na glavo 

postavila prenova strehe v bloku? Lastniško stanovanje je najprej premoženje in 

šele potem prostor, v katerem stanujemo. Po ustavi in mednarodnih pogodbah 

država »ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«, 

nikjer ni zapisano, da mora biti to v njihovi lasti.

Lastništvo stanovanj in okolje

Tem socialnim zagatam izostanka stanovanjske politike se pridružujejo tudi 

posledice, ki jih čuti krajina. Mesta so še vedno vasi, pozidan pa imamo praktično 

vsak hrib, ne glede na to, da nas je že 30 let le 2 milijona. Posledice čuti okolje tudi 

sicer. Pomislimo na pritiske na kmetijska zemljišča. Samo iz leta 2012 se lahko 

spomnimo sprejetja dveh aktov, ki sta neposredno »napadla« kmetijska zemljišča. 

Da ne govorimo o »napadih«, ki so bili legalizirani naknadno. Samo v družini 

nekdanjega ministra trikrat na enem objektu. 
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Lastništvo stanovanj in gospodarstvo

Vpliv te stihije oz. kaosa na gospodarstvo ostaja vprašanje, saj o tej tematiki 

ne obstaja nobena raziskava. Le sprašujemo se lahko, ali obstaja korelacija med 

gospodarsko uspešnostjo države in uravnoteženim razmerjem med najemninami 

in lastniškimi stanovanji, na kar nakazuje zgornji graf. Gospodarsko uspešne in 

družbeno stabilne države imajo znaten najemni fond stanovanj. Tiste, ki jih kriza 

najbolj tepe in nekdanje socialistične, pa so nekoliko bolj podobne Sloveniji. 

Najemna stanovanja

Vse navedeno in še druge značilnosti nepremičnin so moderne države oz. sodobne 

družbe, kakršna je bila svoj čas tudi Slovenija, napeljale na to, da so razvile različne 

sisteme zagotavljanja stanovanj prebivalcem skozi najem. Del skozi urejen tržni 

najem, del pa običajno preko najema po neprofi tni oz. stroškovni najemnini, 

ki je podkrepljen še s stanovanjskimi subvencijami. Prvi je pomemben za 

fi nančno kapitalske družbe, kot so npr. skladi drugega pokojninskega stebra, ki z 

lastništvom nad stanovanji pridobijo dolgoročno in varno naložbo za svoj kapital. 

Neprofi tna stanovanja pa so pomembna za ne preveč premožen sloj prebivalstva, 

saj so stroškovno posebej ugodna, obenem pa združujejo vse pozitivne značilnosti 

samega najema.

Stanovanja v lasti kooperativ oz. zadrug

Neprofi tna najemna stanovanja običajno povezujemo z javnim sektorjem 

in reševanjem socialnih stisk. Ne prvo niti drugo v urejenih sistemih 

zahodnoevropskih držav ne drži. Stanovanjske kooperative oz. zadruge so namreč 

zasebne organizacije, ki imajo velik interes zagotavljati stanovanja po neprofi tni 

oz. stroškovni najemnini. Gre namreč za organizacije, ki združujejo najemnike 

stanovanj. Zagotavljajo vmesno obliko stanovanj med tradicionalnim najemom in 

lastništvom: kooperativa je lastnik stavbe in prevzema odgovornost, kooperanti so 

Kooperative

Kooperative so socialno-ekonomske strukture, ki združujejo skrb za preživetje 

in skrb za skupne socialne potrebe. Za razliko od podjetij kooperative presežno 

vrednost (dobiček) usmerjajo solidarno v dobro celotne kooperative ali skupnosti. 

Skozi tesno in solidarno sodelovanje v kooperativi je mnoge stvari laže doseči kot 

pa če jih želijo doseči številni nepovezani posamezniki. Temeljijo na vrednotah 

družbene odgovornosti, demokratičnosti, pravičnosti in enakopravnosti. Članstvo 

v kooperativi je odprto; odločanje je demokratično.
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formalno najemniki, vendar so vključeni v odločanje in volijo upravo kooperative. 

Poleg stroškovne ugodnosti jih odlikujejo še številne druge lastnosti, tako da so 

zanimive za vse sloje ljudi, ne le za tiste, ki naj bi jih socialna stiska silila v življenje 

v neprofi tnem najemnem stanovanju.

Ker gre za neprofi tne organizacije, tudi država ali lokalne skupnosti nimajo 

zadržkov pri podpori njihovemu obstoju in delovanju. Dejstvo je, da v veliki meri 

opravljajo delo, ki bi sicer padlo na javni sektor. Kot del zasebnega sektorja vse to 

lahko počno ceneje in učinkoviteje.

Stanovanjske kooperative in družbena povezanost

Vsaj tako dobro ali celo bolje kot skozi stanovanja v lasti javnega sektorja lahko skozi 

kooperativna stanovanja uresničujemo različne vrste kohezivnih politik. Zaradi 

podpore, ki jo kooperativam nudi javni sektor, lahko od njih vedno zahteva, da 

skozi svoj program uresničujejo cilje, ki si jih je država zamislila v svoji stanovanjski 

politiki. Običajno je to izogibanje getoizaciji in integracija marginalnih skupin v 

družbeno okolje. Kooperative zato veliko pozornosti pri svojih projektih posvečajo 

strukturi stanovalcev v svojih objektih. Običajno je ta struktura izrazito socialno 

in generacijsko mešana, zelo pogosto pa v svojo skupnost v določenem deležu 

pritegnejo še pripadnike ranljivih skupin. Kaj je bolje za migranta, ki se želi vključiti 

v novo okolje, kot da stanuje v okolju z večinskim domačim prebivalstvom? Katera 

inštitucija lahko ponudi boljšo oskrbo starostniku kot sosedje, ki jim je mar? Kje se 

bo večinsko prebivalstvo bolje seznanilo z drugačnostjo nekaterih in se tako otreslo 

predsodkov in strahu, če ne v dnevnem stiku s svojim sosedom?

Zelo je poudarjen družbeni vidik življenja. Pri ženevski stanovanjski kooperativi 

Codha pravijo, da ima pogosto ta celo večjo težo pri odločitvi za življenje v 

Kako stanovanjska kooperativa zagotavlja stanovanja?

•    V sodelovanju z lokalno skupnostjo se dogovori za lokacijo 

      stanovanjske stavbe pod ugodnimi pogoji (dolgoročni najem).

•    Pripravi projekt stavbe in vnaprej predvidi strukturo stanovalcev.

•    Skladno s predvideno strukturo stanovalcev med svojimi člani izbere   

      zainteresirane prihodnje stanovalce; prednost imajo tisti, ki so prej 

      postali člani kooperative.

•    Najame dolgoročni hipotekarni kredit.

•    Zgradi ali obnovi stavbo.

•    Stanovalci se vselijo in plačujejo stroškovno najemnino, s katero 

      kooperativa odplačuje kredit ter pokriva stroške vzdrževanja, 

      amortizacije in upravljanja.
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kooperativi kot ekonomski vidik. Med svojimi člani imajo namreč številne, ki so 

dovolj premožni, da bi si sami zagotovili lastniško stanovanje, vendar jih prepriča 

socialno življenje, ki ga nudi kooperativa. 

Člani kooperative se pri njih odločajo za skupno reševanje zelo različnih 

problemov: 

•    varstvo otrok, 

•    učenje otrok, 

•    skrb za starejše, 

•    skrb za stanovanja v času dopustov, 

•    skupno urejanje okolice, 

•    souporaba avtomobilov, 

•    skupna urejena delavnica, 

•    soba za goste …, 

vsi objekti pa imajo tudi skupen prostor, ki ga člani uporabljajo za različne namene, 

kot so praznovanja, seminarji, predstavitve.

Visoka stopnja družbene povezanosti stanovalcev je pravzaprav bistvo življenja v 

stavbah stanovanjskih kooperativ. Že arhitektura zgradb je takšna, da olajšuje ali 

celo spodbuja stike med stanovalci. Vseeno pa je to v veliki meri odvisno od samih 

stanovalcev. Vendar ker so življenju z močno socialno dinamiko naklonjenost 

izkazali že z včlanitvijo v kooperativo, se običajno socialne vezi dobro razvijajo. 

Spodbujanje socialnega življenja je sprejeto načelo številnih kooperativ. V zgradbah 

Codhe so določena pravila prav obratna, kot smo jih vajeni v običajnih blokovskih 

naseljih, kjer velja, da se je bolje zadržati, če si morda želiš stikov s sosedi. Pri 

stanovalcih v zgradbah Codhe velja: »Imeti svoj mir ni moja glavna skrb. Če si želiš 

stikov, si dobrodošel.«

Potrebni ukrepi za sistemsko ureditev gradnje neprofi tnih kooperativnih  

najemnih stanovanj, ki smo jih člani Mreže za prostor spomladi  2012 naslovili 

na ministra za infrastrukturo in prostor in ki predstavljajo izhodišča za naše 

pripombe na osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa: 

  1.  pospešeno nadaljevati delo na Nacionalnem stanovanjskem programu, ki 

        je med drugim pogoj za črpanje sredstev iz EU, npr. za obnovo starih 

        mestnih jeder, ali pa sredstev  evropske investicijske banke za npr. 

        energetsko prenovo stavb; 

  2.  sprejeti davek na nepremičnine, ki bo aktiviral mrtev kapital v 

        nepremičninah in posledično med drugim stimuliral oddajanje in 

        najemanje stanovanj;
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  3.  sprejeti nov način obdavčitve oddajanja stanovanj v lasti fi zičnih oseb, ki bo 

        vzpodbujal legalno oddajo;

  4.  sprejeti nov izračun neprofi tne najemnine, ki bo odražala dejanske stroške 

        stanovanjske nepremičnine;

  5.  posledično vse socialne korektive dosedanje neprofi tne najemnine prenesti 

        na stanovanjske subvencije;

  6.  razliko v višini sredstev, ki bo nastala zaradi višjega davka na nepremičnine 

        od zdajšnjega NUSZ, in sredstva, ki se bodo zbrala z uvedbo stroškovne 

        neprofi tne najemnine, v celoti nameniti v sklad za subvencioniranje 

        stanovanjske najemnine;

  7.  SSRS dodeliti aktivnejšo in širšo vlogo pri izvajanju stanovanjskega 

        programa ter ga  preoblikovati na način, da bo zagotavljal izključno 

        neprofi tna najemna stanovanja oz. vsaj pod nobenim pogojem ne bo 

        investiral v stanovanja za nadaljnjo prodajo individualnim lastnikom in to 

        po subvencionirani ceni, kot je to počel do zdaj;

  8.  zagotoviti vire za ugodne hipotekarne kredite za neprofi tna najemna 

        stanovanja bodisi skozi spodbude fi nančnim ustanovam v obliki poroštev 

        bodisi s pooblastilom oz. z dodelitvijo naloge kateri od obstoječih ali na 

        novo ustanovljenih javnih ustanov za izvajanje te dejavnost (SSRS, SIB …);

  9.  v zakonodaji stanovanjske kooperative kot organizacije zasebnega prava 

        izenačiti z javnimi stanovanjskimi organizacijami;

10.  spodbuditi lokalne skupnosti k dolgoročni ugodni oddaji zemljišč 

        stanovanjskim kooperativam za gradnjo neprofi tnih stanovanj;

11.  stanovanjskim kooperativam omogočiti, da so deležne ugodnosti 

        neprofi tnih stanovanjskih organizacij, kljub temu da lahko stanovalce 

        svojih stanovanjskih objektov izbirajo izven pravil o dodeljevanju 

        neprofi tnih najemnih stanovanj. Sprejmejo pa naj se posebna pravila za 

        dodelitev neprofi tnega stanovanja v okviru stanovanjske kooperative;

12.  v okviru izvajanja novega stanovanjskega programa več pozornosti 

        nameniti celoviti prenovi obstoječega stavbnega fonda;

13.  ustreznost stanovanj vrednotiti tudi glede na njihovo lego v prostoru;

14.  zagotoviti redno spremljanje stanja na stanovanjskem področju, 

        predvsem z izvajanjem celovitih raziskav;

15.  posodabljati normative v zvezi z gradnjo in dodeljevanjem stanovanj, npr. 

        glede opremljenosti, velikosti, parkirnih mest.
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PREDSTAVITEV JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA (JSS MOL)

Pravica do varnega bivališča je ena od temeljnih človekovih pravic. Na podlagi te 

osnovne pravice Ustava Republike Slovenije obvezuje državo in posledično tudi 

občine, da omogočijo državljanom pridobitev stanovanja na podlagi lastnega 

prizadevanja.

Državni zbor RS je leta 2000 sprejel Nacionalni stanovanjski program in Zakon o 

javnih skladih, pravne naslednice petih ljubljanskih občin pa so v letu 2001 sprejele 

dogovor o delitvi premoženja. 

Mestna občina Ljubljana je vse od svoje ustanovitve leta 1995 izvajala stanovanjsko 

dejavnost preko Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin in Stanovanjskega sklada 

ljubljanskih občin neprofi tne stanovanjske organizacije kot pravnih prednikov 

sedanjega Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je tako na 33. seji 17. decembra 2001 sprejel 

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, 

ki je začel delovati 1. julija 2002. S tem aktom je določeno, da se je Stanovanjski 

sklad ljubljanskih občin preoblikoval v Javni stanovanjski sklad Mestne občine 

Ljubljana, ki se mu je obenem pripojil tudi Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, 

neprofi tna stanovanjska organizacija. Tako danes Sklad izvaja naloge nacionalnega 

stanovanjskega programa na lokalni ravni ter deluje kot javni fi nančni in 

nepremičninski sklad.

Glavni cilji ustanovitve Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

so bili:

•    poenotiti vse delo na stanovanjskem področju v okviru ene pravne osebe in s   

      tem doseči še večjo transparentnost porabe javnih sredstev;

•    zagotoviti ob enakem številu zaposlenih večjo učinkovitost tako pri 

      gospodarjenju z obstoječim stanovanjskim skladom kot pri pripravi in vodenju 

      novih investicij;

•    zagotoviti več najemnih stanovanj in boljše urejanje odnosov na 

      stanovanjskem trgu, kjer naj se enakopravno uravnotežujeta ponudba in 

      povpraševanje.
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Dejavnosti JSS MOL

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 109/01, 18/08, 53/09) JSS MOL izvaja naslednje 

aktivnosti:

•    pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana;

•    investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno 

      celoto stanovanjskih objektov (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti  

      s pripadajočimi parkirnimi mesti);

•    kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in 

      stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofi tna najemna 

      stanovanja;

•    v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z 

      nepremičninami, ki so v 12. členu tega odloka opredeljene kot namensko 

      premoženje javnega sklada;

•    izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj;

•    gospodari s stanovanjskim fondom oziroma z drugimi nepremičninami, ki so 

      sestavni del namenskega premoženja;

•    zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi prenove, rušenja, 

      spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti 

      Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada oziroma realizacije razvojnih 

      načrtov Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada, vključno z izvajanjem 

      privatizacije po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last 

      javnega sklada;

•    izvaja privatizacijo stanovanj, ki jih je ustanovitelj prenesel v namensko 

      premoženje javnega sklada, po Stanovanjskem zakonu;

•    opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom 

      Mestne občine Ljubljana ali sklepom župana Mestne občine Ljubljana 

      iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka ter za razpolaganje z nepremičnim 

      premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je v upravljanju javnega sklada, 

      vključno z nalogami za zemljiško knjižno urejanje navedenega nepremičnega 

      premoženja;

•    izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe;

•    upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja;

•    pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju;

•    opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja;

•    opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega 

      stanovanjskega programa.



135

PREDSTAVITEV DRUŠTVA KRALJI ULICE

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna 

humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena 

leta 2005.

Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in 

posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi situacijami, 

pojavi ter posamezniki in posameznicami, ki doživljajo brezdomstvo in s tem 

povezano socialno izključenost. To pomeni, da skrbimo za proučevanje, spoznavanje 

in raziskovanje brezdomstva, za preprečevanje brezdomstva, za izboljševanje 

življenjskih razmer brezdomcev in brezdomk, za razvoj praktičnih oblik dela na 

področju brezdomstva ter za publicistično dejavnost na tem področju. 

Programi, ki jih izvaja društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim 

socialno izključenim skupinam prebivalstva. Brezdomnim nudimo strokovno 

pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter 

omogočamo in povečujemo dostopnost do družbenih virov.

Društvo deluje v smislu zmanjševanja osebne, socialne, ekonomske in pravne 

škode ter dodajanja moči, hkrati pa preko cestnega časopisa ozavešča širšo javnost 

in promovira družbeno delovanje na področju brezdomstva.

foto: Žigažaga
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Program Kralji ulice je inovativen – in čeprav deluje z nizkopražnim pristopom, 

hkrati razvija pozitivne vizije ter spodbuja možnost za prenehanja brezdomstva. 

Usmerjen je v celostno (holistično) reševanje brezdomske problematike, saj 

deluje na individualni, skupnostni in družbeni ravni. Je poskus vzpostavljanja 

komunikacije brezdomnih s širšo javnostjo ter poskus njihovega konstruktivnega 

vključevanja v širšo javnost.

V društvu kontinuirano izvajamo naslednje dejavnosti:

•    mesečno izdajanje cestnega časopisa Kralji ulice;

•    dnevni center za brezdomne;

•    Univerza pod zvezdami – socialno-kulturne in izobraževalne skupine in 

      delavnice;

•    terensko delo;

•    program nastanitvene podpore za brezdomne;

•    socialno podjetništvo preko posredovalnice rabljenih predmetov;

•    prostovoljno delo ter mentorstvo prostovoljcem in praktikantom;

•    usposabljanje strokovnjakov na področju brezdomstva;

•    vključevanje v različne oblike zaposlovanja;

•    mreženje ter mednarodno sodelovanje.

Naloge društva Kralji ulice so:

•    širši javnosti predstavljati življenje brezdomnih z namenom vzpostavljanja 

      odprtega dialoga o brezdomski problematiki ter spodbujanje razumevanja 

      kompleksnih dejavnikov (strukturnih in individualnih), ki posameznika 

      privedejo do brezdomstva;

•    opolnomočenje in zagovorništvo brezdomnih ter sorodnih ogroženih 

      družbenih skupin;

•    delovanje v smeri izboljševanja življenjskih razmer brezdomnih;

•    razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja na področju 

      brezdomstva;

•    razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju brezdomstva;

•    uveljavljanje strokovnih spoznanj v zvezi z brezdomstvom preko razvijanja in 

      uresničevanja socialne, zdravstvene, izobraževalne, kriminalne politike in 

      drugih;

•    obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na 

      področju brezdomstva;

•    uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije pri 

      delu z brezdomnimi in socialno izključenimi;

•    razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela ter povezovanja različnih 

      strok pri obravnavanju problematike socialno prikrajšanih skupin prebivalstva;

•    razvijanje sodelovanja, izmenjava informacij in izkušenj ter drugo povezovanje 

      posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z delom na področju brezdomstva 
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      na nacionalni in mednarodni ravni;

•    prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki 

      posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;

•    izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na 

      področju brezdomstva;

•    razvijanje in pospeševanje raziskovanja na področju brezdomstva ter na 

      sorodnih strokovnih in znanstvenih področjih;

•    izvajanje različnih projektov dela na področju brezdomstva, predvsem takih, 

      ki imajo inovativni ali modelni značaj, ki pomenijo razvijanje mednarodnega 

      strokovnega sodelovanja, pri katerih se strokovno uveljavljajo nove izvajalske 

      skupine ali ki v pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in njegov 

      prenos v prakso.

Osnovni cilji programa Kralji ulice so:

•    vključevanje brezdomnih v družbeno odmevno in sprejeto dejavnost 

      ustvarjanja časopisa ter omogočanje njihove družbene, kulturne in ekonomske 

      participacije;

•    spodbujanje vključevanja čim večjega števila brezdomnih v dejavnosti 

      programa (doseganje t. i. skritih in najbolj socialno izključenih delov 

      populacije);

•    preventivno delovanje – preprečevanje brezdomstva preko procesov 

      informiranja, seznanjanja in ozaveščanja javnosti o brezdomstvu;

•    usposabljanje brezdomnih in drugih socialno izključenih za boljši dostop do 

      družbenih virov, družbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in 

      stanovanj;

•    razvijanje oblik zaposlovanja brezdomnih in spodbujanje razvoja socialnega 

      podjetništva;

•    spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih;

•    vključevanje brezdomnih v socialno-kulturne dejavnosti (aktivnost in uspeh 

      kot temelja pozitivnejše samopodobe);

•    destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomskega načina življenja;

•    približevanje brezdomnim na njihovem teritoriju – na ulici – s terenskim 

      delom, za boljše prepoznavanje njihovih potreb ter za nudenje (po)moči na 

      terenu;

•    približevanje brezdomske kulture in tematike širši javnosti skozi različne 

      oblike dialoga;

•    usposabljanje strokovnjakov in spremljanje prostovoljcev na področju 

      brezdomstva;

•    vzpostavitev in izvajanje strokovno podprtih nastanitev kot prehod k 

      samostojni nastanitvi, proces »udomljanja« (program nastanitvene podpore za 

      brezdomne);

•    omogočanje samorefl ektivnosti ter spodbujanje povezovanja med brezdomnimi;
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•    spreminjanje družbenega odnosa do brezdomstva v smeri razvoja razumevanja 

      in sprejemanja ter vzpostavljanja ugodnejših pogojev v skupnosti za 

      vključevanje brezdomnih vanjo;

•    povezovanje s podobnimi programi v tujini in razvoj sodelovanja s strokovnjaki.

STROKOVNO DELO Z BREZDOMNIMI

V društvu Kralji ulice ponujamo 

sprejemanje, aktivacijo in participacijo 

kot socialno-pedagoška strokovna 

izhodišča za delo z brezdomnimi, s 

predpostavko, da imajo posamezniki 

pri sebi potenciale moči in 

ustvarjalnosti, ki lahko v spodbudnem 

okolju in z dodajanjem moči postanejo 

pomembna dobrina ne le za njih, pač 

pa za skupnost kot celoto. 

Delujemo po načelu majhnih korakov, kar omogoča slehernemu uporabniku, 

da doživi (vsaj majhen) uspeh, kar pa je osnova, na kateri lahko potem gradimo 

zaupanje in delovni odnos. Uporabnike sprejemamo takšne, kakršni so, ter izhajamo 

iz njihovih potreb in želja – torej dodajamo moč tam, kjer sami izrazijo potrebo.

Zaradi težnje k strokovnosti, inovativnosti in vseživljenjskemu izpopolnjevanju 

smo učeči se tim delavcev, ki želi pri delu z eno najbolj ranljivih skupin naše družbe 

dosegati in ohranjati standarde strokovnosti. Obseg brezdomstva v Sloveniji za 

zdaj ni tako velik, da ga z učinkovitim in celovitim delovanjem ne bi bilo mogoče 

uspešno zamejiti – kljub vsesplošnemu širjenju tveganja in ogroženosti.

V društvu se trudimo vztrajno in diferencirano podpirati brezdomne v njihovem 

življenjskem razvoju – izhajajoč iz njihovih individualnih posebnosti in možnosti 

ter predvsem na osnovi zaupnega in dovolj varnega odnosa med strokovnjaki in 

uporabniki. Pri delu izhajamo iz doživljanj in motivacij uporabnikov – gradimo 

odnose in dogovore na področjih, kjer uporabniki sami izražajo potrebe, ter na 

podlagi zaupanja in sodelovanja.

Nizkopražno delo z brezdomnimi izhaja iz uporabnikov, njihovih potreb in 

sprejemanja posamezniku lastnega načina življenja. Izhaja iz skupnega dela z 

brezdomnimi – torej z vključevanjem njih samih. Brezdomnim nudi sprejemanje 

tukaj in zdaj (kakršni so, brez teženj po spremembah ali pogojevanju – kar je 

prvi pogoj, da se nekdo poda na pot spremembe), široko paleto možnosti za 

foto: Monika Cerar
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aktivno preživljanje časa in pridobivanje pozitivnih izkušenj, hkrati pa podporo, 

spremljanje, zagovorništvo, informiranje, svetovanje.

Spoštujemo in podpiramo uresničevanje pravic uporabnikov do:

•    sprejemanja odločitev (glede sprejemanja pomoči, informacij), zato sta 

      vključitev in sodelovanje v programu prostovoljna;

•    možnosti izbire različnih oblik pomoči oziroma informiranja o virih pomoči;

•    varovanja osebnih in zaupnih podatkov;

•    dostopnosti pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, 

      verske, ideološke in politične razlike;

•    tega, da jih strokovni delavci in prostovoljci sprejemamo takšne, kot so, pri 

      delu z njimi pa se opiramo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije;

•    informiranosti o možnostih in omejitvah pričakovane pomoči;

•    možnosti ugovora in pritožbe v zvezi s potekom in z učinkovitostjo pomoči.

V skladu s specifi ko brezdomne populacije pri svojem delu razvijamo in upoštevamo 

naslednja načela:

•    načelo participacije in skupnega dogovarjanja, postavljanja ciljev, vsebin 

      dogovorov in načinov njihovega uresničevanja;

•    načelo majhnih korakov in postopnosti zastavljanja ciljev;

•    da skoraj vsak uporabnik doživi (vsaj majhen) uspeh, na osnovi katerega se 

      lahko gradita nadaljnje zaupanje in sodelovanje (to pomeni, da z uporabnikom 

      – v optimalnem primeru – spet in spet nadaljujemo sodelovanje, čeprav mu pri 

      izpolnjevanju zastavljenih ciljev spodleti);

•    načelo vključevanja uporabnikov v čim več oblik in ravni sodelovanja v okviru 

      programa;

•    načelo izhajanja iz doživljanj in motivacij uporabnikov, kar pomeni graditi 

      odnose in dogovore na tistih področjih, na katerih uporabniki sami izražajo 

      potrebe;

•    načelo kontinuiranosti odnosa – vzpostavljanje stalnosti v odnosu oziroma v 

      ponudbah sodelovanja in pomoči;

•    načelo spodbujanja odgovornosti, lojalnosti in delovnih navad;

•    načelo spontanosti, »lovljenja« spontanih trenutkov za skupinsko in 

      individualno delo ter prepoznavanje in »izkoriščanje« ugodnih razpoloženj in 

      pripravljenosti za delo;

•    načelo dela v skladu z aktualnimi prioritetami uporabnikov v realnem času in 

      prostoru (tukaj in zdaj);

•    predvsem pa načelo vzpostavljanja pozitivnih vizij, (ožje) delovnih in (širše) 

      življenjskih; gojenje in ohranjanje upanja v odpiranje novih življenjskih 

      možnosti.
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CESTNI ČASOPIS KRALJI ULICE

Ulični oziroma cestni časopisi so se v 

zadnjih desetletjih razvili v več državah. 

Skupni so jim: inovativnost, pristop nizkega 

praga, omogočanje ekonomske, socialne in 

kulturne participacije družbeno izključenih 

ter hkratno naslavljanje brezdomnih in 

širše družbe. Gre za inovativni akcijski 

projekt dela z brezdomnimi, ki spodbuja 

njihovo aktivacijo in participacijo.

Začetek projekta Kralji ulice sega v leto 

2004, ko je skupina raziskovalcev – 

visokošolskih pedagogov ter študentov 

socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani v okviru predmeta Delo z 

brezdomci izvedla projekt terenskega dela, 

ki se je zaključil s projektom 24 ur bivanja 

z brezdomci. Špela Razpotnik in Bojan 

Dekleva sta v letih 2005 in 2006 izvajala akcijsko raziskovalno nalogo Problematika 

brezdomstva v Ljubljani, v okviru katere se je – na osnovi vzpostavitve obsežnih 

terenskih izkušenj in navezanih stikov z brezdomnimi – razvil brezdomski oziroma 

cestni časopis.

Leta 2005 je izšla prva, poskusna številka Kraljev ulice. Idejo cestnega časopisa 

so tako brezdomni kot širša javnost sprejeli zelo pozitivno. Prva številka je v treh 

ponatisih izšla v skupaj 2.600 izvodih in v prodajo pritegnila 62 prodajalcev.

Navdušenje, pripravljenost sodelovati in zaupanje, ki so ga izkazali brezdomni, 

ter dober odziv bralcev in širše javnosti so prispevali k odločitvi, da se je projekt 

izdajanja časopisa nadaljeval in razvijal. Od leta 2006 časopis izhaja kot mesečnik.

V prodajo časopisa se je doslej vključilo skupno 495 prodajalcev. V letu 2012 smo 

zabeležili 186 aktivnih prodajalcev; v soustvarjanje časopisa pa se je vključilo 163 

različnih ustvarjalcev.

Do maja 2013 je društvo Kralji ulice izdalo:

•    84 številk cestnega časopisa Kralji ulice, ki izhaja mesečno povprečno v 

      nakladi 10.000 izvodov – ob koncu leta pa se ob povečanem povpraševanju 

      naklada poveča tudi na 13.000 izvodov. Cestni časopis Kralji ulice prodajalci 

      prodajajo predvsem v Ljubljani, pa tudi v Mariboru, Kranju, Novem mestu ter 

fo
to

: N
ad

a Ž
gan

k



141

      na Primorskem; 

•    štiri »Ulične kraljedarje«; 

•    tematske stripovske priloge »Street S-trip-nik I« (dvojni ponatis), »Street 

      S-trip-nik II«, »Street S-trip-nik III«, ter »Street S-trip-nik IV«; 

•    knjigo Franja Frančiča »Meseno spoznanje«;

•    zbirko (izbor) pesmi, aforizmov in šal »Tlakovanke« ter

•    več informativnih letakov.

V septembru 2008 je začel delovati projekt PLOB (Prijateljstvo ljubljanskih in 

obalnih brezdomcev). Koordinatorka projekta je s pomočjo mentorice v istem času 

organizirala stojnico, kjer sta se časopis in delovanje Kraljev ulice s podporo medijev 

predstavila širši javnosti slovenske Istre. Distribucija časopisa poteka v sklopu DC 

za brezdomne – DBI na Gregorčičevi ulici v Kopru.

Vsebinska rdeča nit časopisa so brezdomstvo in življenje na ulici, socialna 

izključenost; obravnava pa tudi številne druge tematike, kot so odvisnost, 

kriminalizacija, nasilje, socialna izrinjenost, zaposlovanje, družinska in odnosna 

problematika, socialne službe ter druge službe pomoči ... Časopis vsebinsko ponuja 

širok nabor zgodb, anekdot, pripovedi, refl eksij, razmišljanj, slikovnega gradiva, 

pesmi, strokovnih prispevkov, poročil in drugih gradiv, ki z različnih zornih kotov iz 

prve roke osvetljujejo brezdomstvo pri nas. Večino člankov prispevajo brezdomni, 

ostalo pa drugi avtorji, ki se zanimajo za to problematiko ali se z njo strokovno 

srečujejo. Tako časopis ponuja tudi strokovno in kulturno-umetniško refl eksijo 

pojava brezdomstva ter o njem vzpostavlja odprt dialog v širši javnosti.

Z avtorji člankov vzdržujemo redne stike, debatiramo o njihovih prispevkih ter 

načrtujemo sodelovanje v prihodnje. Aktivnejše sodelavce glede na njihove interese 

vključujemo v pokrivanje različnih stalnih rubrik in jih kot novinarje pošiljamo na 

različne kulturne dogodke, katerih recenzije potem objavimo v časopisu. Nudimo 

jim pomoč pri izvedbi nalog, spremljanje ter učenje uporabnih novinarskih in 

računalniških veščin.

Redno se sestaja tudi uredniški odbor, ki je sestavljen iz prodajalcev, ustvarjalcev, 

strokovnih sodelavcev in prostovoljcev. V tej delovni skupini obravnavamo 

prispevke, ki iz različnih virov prispejo na naš naslov, razpravljamo o možnostih 

njihove objave v časopisu, predlagamo teme za naslednje številke časopisa ter 

razporejamo naloge in obveznosti.

Na sestankih aktiva prodajalcev njihov predstavnik redno poroča o poteku prodaje, 

diskutiramo o predlogih za izboljšanje načinov prodaje, kontrole in upoštevanja 

pravil prodaje. Obravnava se tudi primere morebitnih kršitev pravil prodaje ter 

medsebojne spore med prodajalci (predvsem glede lokacij prodaje). 
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Ulična prodaja cestnega časopisa zagotavlja brezdomnim in drugim socialno 

izključenim: legitimni vir zaslužka, pozitivno izkušnjo plačanega dela, ki jim 

pomaga pri izboljšanju samopodobe, ter priložnost za pridobivanje delovnih navad, 

izkušenj in veščin, ki jim olajšajo dostop do družbenih virov in njihovo ponovno 

vključevanje v družbo. Vključevanje v prodajo časopisa ponuja alternativo beračenju 

in/ali drugim družbeno manj sprejemljivim načinom pridobivanja denarja oziroma 

preživetja. Ker je pri dolgotrajno izključenih posameznikih utopično pričakovati 

nenadno spremembo ali socialno mobilnost, je oblika aktivnosti, ki sprejema njihov 

življenjski položaj in se odvija v njim znanem okolju, pogosto edina alternativa 

beračenju in/ali nelegalnemu pridobivanju zaslužka.

Sodelovanje pri cestnem časopisu pa je seveda le prva stopnica na poti socialne 

in ekonomske mobilnosti posameznika. S soustvarjanjem časopisa imajo 

brezdomni priložnost naslavljati širšo javnost ter z njo deliti svoja mnenja, 

čustva, poglede in izkušnje, preko objavljanja prispevkov pa tudi možnost 

predstavljanja, samorefl eksivnosti ter možnost za umetniško samouresničevanje. 

Gre za pomemben vidik, saj ta družbena skupina sicer nima dostopa do prostorov 

artikuliranega javnega izražanja. Širši javnosti pa cestni časopis omogoča vpogled v 

vidike in svetove brezdomnih ter deluje v smeri preseganja stereotipov o pasivnosti 

in neustvarjalnosti te družbene skupine. Mimoidoči so v proces neposredno 

vključeni in s tem, ko kupijo časopis, podprejo prizadevanje brezdomnega, da na 

takšen način poskrbi zase. Interakcija jih približa in zbliža. Odzivi skozi pisma 

bralcev kažejo, da širši družbi ni vseeno. Zaveda se, da je brezdomstvo na nek način 

posledica družbene ureditve, v kateri živimo, in da je družba sama s pogojevanjem 

dela kot najvišje vrednote ustvarila tovrstno izključenost. Kot kažejo odzivi, ljudje 

časopis dejansko tudi berejo in ga ne kupijo le zato, da bi prodajalcu fi nančno 

pomagali. Z družbenokritičnimi vsebinami tako odpiramo poseben prostor za 

razprave o pojavu brezdomstva.

Projekt cestnega časopisa pa ni usmerjen le v ranljivo skupino samih brezdomnih, 

pač pa je usmerjen v celotno skupnost, saj angažira in povezuje brezdomne, 

strokovnjake, ki se z njimi ukvarjajo, ter prihodnje strokovnjake (študente) in 

tudi širšo javnost, mimoidoče, ki jim je časopis v prvi vrsti tudi namenjen. Namen 

časopisa je (bolj kot pomoč brezdomnim) pomoč za samopomoč, saj je njegov 

primarni cilj aktivnejša in družbeno sprejemljivejša participacija te skrite in najbolj 

socialno izključene populacije v javnem življenju – brez utopičnih pričakovanj po 

takojšnji rešitvi strukturnih problemov, ki povzročajo brezdomsko problematiko, 

ali po spremembi njihovih načinov življenja.

Splošna usmeritev časopisa Kralji ulice je v skladu z njegovim naslovom 

promovirajoča in neobsojajoča za to družbeno skupino. Celoten koncept temelji na 

opolnomočenju in zagovorništvu, ki je v skladu s strokovnimi usmeritvami društva 
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edini način za spoznavanje, pomoč in spremembe v smeri večje solidarnosti in 

družbene vključenosti populacije, ki je sicer potisnjena na rob družbe.

DNEVNI CENTER KRALJI ULICE

Dnevni center Kralji ulice deluje od julija 2006. Je na lahko dostopni lokaciji 

v središču Ljubljane, na Pražakovi 6. V dnevnem centru se izvajajo številne 

aktivnosti, ki smo jih razvili na osnovi zaznanih in v našem prostoru nezadostno 

pokritih potreb brezdomnih in ostalih socialno izključenih skupin. To so potrebe 

po: prostoru za dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju 

socialnega statusa, pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, 

podpori pri zastavljanju zahtevnejših ciljev ter njihovem doseganju. Program 

temelji na aktiviranju uporabnikov in njihovi participaciji pri načrtovanju pomoči 

in samopomoči.

V aktivnosti dnevnega centra se lahko vključijo vsi polnoletni brezdomni in drugi 

obiskovalci, ki sprejemajo in spoštujejo hišni red dnevnega centra.

Nameni programa so: omogočiti prostor za dnevno bivanje brezdomnih ter njihovo 

kakovostno in osmišljeno preživljanje časa, ponuditi prostor za konstruktivno 
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reševanje osebnih stisk in problemov ter prostor za samorefl eksivnost preko 

druženja in vzpostavljanja osebnih in delovnih odnosov. K sodelovanju želimo 

pritegniti čim več brezdomnih, zato ponujamo različne programske vsebine, 

ki so dostopne posameznikom z različnimi stopnjami motivacije. Kljub temu 

mnogim različne omejitve (realne: razdalja, nepokretnost, ali simbolne: 

pasivnost in nezaupanje v ustanove nasploh) otežujejo ali onemogočajo dostop.

Ob izvajanju programa ugotavljamo mnoge nezadovoljene in nepokrite potrebe 

brezdomnih ter tudi mnoge stvarne možnosti za njihovo uresničevanje. Predvsem 

gre za razvoj možnosti za stalno in redno vključevanje brezdomnih v svet dela, 

za osmišljanje njihovega časa na način, ki bo sprejemljiv njim samim in tudi širši 

javnosti, ter za razvoj mnogih različnih strokovnih dejavnosti, ki naj podprejo 

prizadevanja brezdomnih, da si uredijo življenje tako, da bodo manj odvisni od 

državnih podpor, da se bodo usposobili za doseganje boljšega položaja na trgu dela 

in začeli živeti samostojnejše in produktivnejše.

Program Dnevni center Kralji ulice zajema naslednje aktivnosti:

Dnevni distribucijski center

Za obiskovalce je odprt vsak delavnik med 10.00 in 12.00 ter med 14.00 in 16.00, 

ob sobotah pa le v dopoldanskem času (od 10.00 do 12.00). Preostali čas se v 

dnevnem centru odvijajo druge dejavnosti (sestanki, delavnice, individualno delo 

...). V dnevnem centru se obiskovalci lahko pogrejejo, poklepetajo, pojedo zajtrk, 

se pogovorijo s strokovnimi delavci in prostovoljci, igrajo družabne igre, berejo 

časopise in knjige, ki so na voljo v knjižnici podarjenih knjig ... Obiskovalcem je 

na voljo tudi uporaba štirih računalnikov z dostopom do interneta, možnost 

uporabe telefona ter dostop do najrazličnejših informacij, ki jih potrebujejo 

(info točka). V garderobi podarjenih oblačil in obutve se lahko preoblečejo ter se 

zastonj postrižejo v »Frizeraju Kralji ulice«. Razdeljujemo kondome in pribor za 

varno injiciranje. Uporabnikom je na voljo brezplačno fotografi ranje za izdelavo 

osebnih dokumentov. Občasno v dnevnem centru razdeljujemo podarjene dobrine 

(kozmetiko, hrano ...) ter humanitarno pomoč (na primer mleko, riž, testenine 

v sodelovanju z Rdečim križem). Na voljo je tudi možnost varnega shranjevanja 

osebne lastnine in denarja ter osebnih dokumentov v t. i. banki. V dnevnem centru 

se izvaja distribucija časopisa Kralji ulice ter ustvarjajo prispevki za časopis. Ob 

posebno določenih terminih se tukaj odvijajo sestanki uredniškega odbora, sestanki 

aktiva prodajalcev, sestanki prostovoljcev in drugi sestanki. Mesečno organiziramo 

fotografske in likovne razstave, katerih avtorji so bodisi uporabniki bodisi zunanji 

sodelavci, razstavljena dela pa popestrijo prostore in obenem ponujajo obiskovalcem 

možnost neposrednega stika z raznovrstno umetnostjo ter ustvarjalnostjo. Prav 

tako mesečno organiziramo fi lmske večere, na katerih omogočamo ogled fi lma po 

izboru uporabnikov. Strokovni delavci in delavke obiskovalcem nudimo informacije 
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o ostalih programih in oblikah pomoči ter podporo in pomoč pri urejanju socialnega 

statusa: urejanje osebnih dokumentov, pridobivanje denarne socialne pomoči, 

prijava stalnega bivališča, urejanje zdravstvenega zavarovanja, pravna pomoč 

(pisanje dopisov, ugovorov, prošenj), pomoč pri iskanju zaposlitve, nastanitve ...

Svetovanje

Strokovni delavci in delavke v dnevnem centru ob posebno določenih terminih 

nudimo svetovanje, ki se izvaja takrat, ko uporabniki izrazijo potrebo in 

pripravljenost za individualno delo. Namen svetovanja je pomagati posamezniku 

do uvida v njegovo trenutno življenjsko situacijo ter skupaj z njim ugotoviti, česa 

si v življenju želi in kako realistične so te želje. Posledično pa mu tudi pomagati, da 

odkrije, kaj je naslednji smiseln korak v smeri želene spremembe. Strokovni delavci 

in delavke dajemo pri svetovanju poseben pomen posameznikovim močnim točkam 

in virom moči, ki so že v njegovem življenjskem polju in jih je smiselno uporabiti.

Opravljanje dela v splošno korist

Uporabnikom, ki imajo prekrške in jih ne morejo odplačati (predvsem gre za kršitve 

Zakona o javnem redu in miru – ZJRM), nudimo možnost, da v okviru našega 

društva opravljajo dela v splošno korist in s tem odslužijo kazen. V okviru tega 

podprograma uporabniki pomagajo pri delu v dnevnem centru (urejanje garderobe 

podarjenih oblačil, shranjevanje lastnine, distribucija podarjenih dobrin, pomoč 

pri čiščenju dnevnega centra ...), pri prodaji časopisa ali pisanju prispevkov za 

časopis ali pomagajo v posredovalnici rabljenih predmetov Stara roba, nova raba. 

Podpiramo in pomagamo jim pri pisanju ugovorov ter prošenj za nadomestitev 

plačila globe z deli v splošno korist. 

Zaposlovanje 

Glede na možnosti zainteresirane uporabnike zaposlujemo preko programa Javna 

dela – Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. V letu 2013 smo na tak način 

zaposlili pet oseb. Uporabnikom nudimo tudi individualno podporo pri aktivnem 

iskanju zaposlitve, pisanju prošenj in pripravah na zaposlitveni razgovor.

Usposabljanje bodočih strokovnih delavcev in delavk

Smo učna baza za študente socialne pedagogike (Pedagoška fakulteta) in socialnega 

dela (Fakulteta za socialno delo). Študente v okviru obvezne prakse vključimo v 

delo na področju brezdomstva in večkratne socialne izključenosti. Nudimo jim 

spoznavanje teoretičnih in praktičnih okvirjev nizkopražnega dela z brezdomnimi, 

mentorstvo, strokovno spremljanje ter izkušnjo samostojne izvedbe inovativnega 

socialnega projekta. Študentje so prisotni in sodelujejo na vseh stopnjah dela z 

uporabniki ter spoznavajo od znotraj delovanje nevladne organizacije.
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Podpora prostovoljcem

V programu sodelujejo številni prostovoljci, ki so nepogrešljivi pri delovanju 

društva. Gre predvsem za študentke in študente, pa tudi druge občane, ki izrazijo 

željo, da bi se brezdomnim približali in jim pomagali predvsem preko socialnih 

stikov, druženja in skupnega preživljanja prostega časa. Ob tem se razvijajo novi 

odnosi, vzajemno druženje in medsebojna pomoč. Ponekod gre za skupinske oblike 

družabništva, drugje za individualne oblike druženja, spremljanja, spodbujanja in 

podpiranja. Prostovoljno delo izvajamo z namenom večje participacije izključenih 

brezdomnih in širjenja njihovih socialnih mrež onkraj meja brezdomskih krogov. 

Socialne mreže namreč lahko kompenzirajo nezadosten dostop do družbenih virov 

in omogočajo vir moči za zadovoljivo spoprijemanje z življenjskimi izzivi.

TERENSKO DELO Z BREZDOMNIMI

Terensko delo je metoda dela s socialno 

izključenimi skupinami prebivalstva, ki 

spadajo v t. i. skrito populacijo. S terenskim 

delom se želimo približati uporabnikom v 

njihovem okolju, na njihovem teritoriju, z 

namenom dodajanja moči in zmanjševanja 

socialne, zdravstvene ter ekonomske 

škode. Terensko delo je namenjeno 

posameznikom in skupinam, ki jih 

obstoječe službe ne morejo učinkovito 

doseči, ki nimajo stikov z institucijami, ki 

so izključeni iz formalnih in neformalnih 

mrež, zasvojeni z alkoholom in drogami. 

Med brezdomnimi so zelo pogoste težave 

v duševnem zdravju in tudi siceršnje slabo 

zdravstveno stanje (ki je nemalokrat 

posledica slabega socialnega stanja), 

neredko pa gre med brezdomnimi tudi 

za pojav komorbidnosti ali »dvojnih  diagnoz« (prepleta duševne bolezni in 

zasvojenosti, zaradi česar je iskanje rešitve iz posameznikove situacije toliko težje).

Pragmatično terensko delo z brezdomno populacijo je pomemben del učinkovitega 

celovitega delovanja reševanja problematike brezdomstva. Cilj terenskega dela je 

zmanjševati dejavnike tveganja socialne izključenosti preko navezovanja stikov z 

marginalnimi skupinami, spodbujati k spremembam v smeri varnejšega vedenja 

in večje kakovosti življenja ter spodbujati manjšo odvisnost od državne pomoči – 

torej usmerjanje k vse večji samostojnosti.

fo
to

: Š
p

ela S
trelec



147

V okviru programa opravljamo detaširano (poulično) in peripatetično terensko 

delo. 

Poulično terensko delo izvajamo na ulici, kjer se zadržujejo brezdomni. Terensko 

delo praviloma izvajamo v paru, pogosto tudi s kakšnim uporabnikom ali 

prostovoljcem, večinoma na javnem prostoru: ulice, trgi, parki, poslovno-trgovski 

centri, avtobusna in železniška postaja ... Brezdomni, brezdomni odvisniki in 

»dnevni brezdomni« se nekje »udomačijo« bolj kot drugje. Pristop do brezdomnih in 

socialno izključenih v javnem prostoru ustvarja pogoje za neobremenjeno srečanje 

enakopravnih posameznikov, na terenu odpadejo za vzpostavitev delovnega 

odnosa omejujoče hierarhije, ki jih ustvarjajo institucionalni pragi (prisotni pri še 

tako nizkopražnih programih). Strokovni delavci skupaj s prostovoljci navezujemo 

nove stike tudi preko že znanih uporabnikov programa.

Peripatetično terensko delo izvajamo v institucijah in organizacijah, kamor 

brezdomna populacija zahaja. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami nam 

omogoča informiranje večjega števila ljudi, obenem se povezujemo s strokovnimi 

delavci, ki izvajajo posamezne storitve, in z njimi izmenjujemo izkušnje. Pri 

vstopanju v institucionalni prostor upoštevamo pravila tega prostora. Pri reševanju 

problematike brezdomstva je nujno sodelovanje z drugimi institucijami, saj gre v 

večini primerov za zapletene primere. Načrti dela z uporabniki lahko vključujejo 

tudi druge storitve, zato je konstruktivno sodelovanje med organizacijami ključnega 

pomena. Z drugimi ustanovami včasih sodelujemo zaradi destigmatizacije in 

dedramatizacije kakšnega dogodka. Uporabnike obiskujemo v bolnišnicah ali 

zavodih za prestajanje kazni in jim nudimo podporo (npr. urejanje zdravniških 

receptov in zdravil, pomoč pri pridobivanju potrdil o nujnem zdravljenju brez 

doplačila, urejanje zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri reševanju bivanjskih oz. 

nastanitvenih vprašanj in omogočanje stikov z morebitnimi sorodniki).

Program terenskega dela zajema tudi vidik skupnostnega dela. Organiziramo 

čistilne akcije odvrženega materiala za injiciranje, ki pomeni veliko tveganje za 

najrazličnejše okužbe. Na osnovi pregledov terena in poizvedovanj se odločimo 

za lokacije pobiranja odvrženega materiala. V akcijah sodelujejo prostovoljci ter 

uporabniki, ki nam pomagajo pri odkrivanju novih lokacij. Pri delu uporabljamo 

pincete in zaščitne rokavice, pobrane igle pa dostavimo Društvu za zmanjševanje 

škode zaradi drog Stigma, od koder jih odpeljejo na varno uničenje. Odvrženi 

material za injiciranje je v veliki meri povezan z brezdomnimi odvisniki. Skupaj z 

uporabniki se udeležujemo različnih skupnostnih projektov (npr. Fešta na Fužinah, 

Festival prostovoljstva, Gostija Poljane ...).
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UNIVERZA POD ZVEZDAMI

Univerzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci delavnice kreativnega 

pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno 

posameznikom, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega 

izobraževanja. Njen namen je omogočanje dostopnih izobraževalnih in kulturnih 

vsebin preko organiziranja delovanja najrazličnejših interesnih skupin ter različnih 

socialnih, izobraževalnih in kulturnih delavnic. Pod njenim okriljem smo v 

preteklosti uspešno izvedli vsebinsko zelo pestro paleto delavnic: računalniško, 

fotografsko, gledališko, likovno, glasbeno, stripovsko, šiviljsko, video delavnico, 

delavnico kreativnega pisanja, delavnico ustvarjanja socialnokritičnih oglasov ter 

tečaje španščine, nemščine in francoščine.

V dnevnem centru prirejamo likovne razstave in fi lmske večere; s pomočjo

podarjenih knjig smo vzpostavili Knjižnico Kralji ulice, ki jo vseskozi 

nadgrajujemo. 

Od novembra 2011 na valovih Radia Študent vsako drugo soboto v mesecu gostujemo 

z oddajo Klopca pod svobodnim soncem, ki obravnava različne vidike brezdomstva 

ter socialne izključenosti. Enourna radijska oddaja, ki se začne predvajati ob 18. 

uri, obravnava določen vidik brezdomstva oz. določeno temo ter z njo povezano 

problematiko. Sestavlja jo nekaj stalnih rubrik: »stritšinfo«, kjer se predvajajo 

krajše izjave in anekdote z ulice; intervju s strokovnjakom ali strokovnjakinjo z 

določenega področja (profesorji, strokovni delavci, zdravniki, policija itd.) ter 

pogovor v živo z gostom ali gostjo, ki se izbere glede na obravnavano temo in lahko 

o le-tej iz prve roke poda največ zanimivih informacij ter slikovitih primerov. 

Oktobra 2007 smo organizirali dvodnevno novinarsko usposabljanje z naslovom 

»Medijsko poročanje o socialnih tematikah«, v katero so se vključili najrazličnejši 

strokovnjaki ter predvsem novinarji uporabniških medijev in profesionalni 

novinarji. Z izobraževanjem smo želeli spodbuditi kakovostno, nediskriminatorno 

in uravnoteženo novinarsko poročanje o različnih socialnih tematikah, kar 

posledično pripomore k spreminjanju širšega družbenega odnosa do brezdomstva. 

Društvo Kralji ulice se je s svojimi projekti že večkrat javno predstavilo, in sicer z 

branjem poezije: literarni večer Nismo v fi lmu, (2006), Branje pod zvezdami (2006), 

Pesniški večer s Kralji ulice (2006). Organizirali smo tudi tri kulturne dogodke, ki 

so vključevali gledališče, poezijo, fi lm, glasbo, ki nastajajo na delavnicah Univerze 

pod zvezdami: Kulturni piš (2008 in 2010), Kraljevski multipraktik (2012). 

Gledališka skupina Kraljev ulice je prostor srečevanja in druženja različnih 

posameznikov; brezdomnih, nekdanjih brezdomnih, vseh, ki so bili in/ali so kakor 

koli povezani z ulico, glasbenikov in glasbenic, študentov in študentk, prostovoljk 
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in prostovoljcev, zaposlenih v društvu … Gre za mešanje in sobivanje raznolikih 

svetov. Skozi gledališko umetnost člani skupine raziskujejo in posledično 

spreminjajo svoja življenja. Scenarije sestavljajo skupaj preko improvizacijskih vaj. 

Zgodbe, ki jih igrajo, opisujejo in ilustrirajo njihova življenja. Gledališka predstava 

omogoča brezdomnim, da širši družbi povedo svoje zgodbe ter da so vsaj v nekem 

trenutku slišani. Gradijo predvsem na improvizaciji, hkrati pa se trudijo po vzoru 

Gledališča zatiranih premostiti prepad med igralci in gledalci z vključevanjem 

občinstva v predstavo. V preteklosti so se širši javnosti predstavili z naslednjimi 

gledališkimi predstavami: Oder življenja (2006), Socialno predoziranje (2007), 

Ministri (2008), Vzajemnost pri socialcu (2008, 2009), Sanjske počitnice (2009, 

2010) in Tisto nekaj na nebu (2010), Cirkus negotovosti (2010), Simfonija v DEF 

molu (2012), Čakalnica (2012), Poetični manifest (2013).

Likovna delavnica poteka od leta 2011 in 

je zaradi velikega zanimanja na sporedu 

dvakrat tedensko. Tako imenovani 

»Vitezi barvite mize« ustvarjajo v 

različnih tehnikah, motivi so poljubni, 

prosto po inspiraciji. Velikokrat pa 

naredijo tudi kakšen skupni izdelek, h 

kateremu vsak pristavi svoj del – tako 

je nastal »Šah za inteligentne«, igralne 

karte na lesonitu ter sklop slik »Obrazi«, 

kjer je vsak obraz sestavljen iz štirih 

delov, vsakega je naslikal drug avtor. 

Takšne vrste umetnine so zelo zanimive, saj so skupek različnih stilov, skupaj pa 

sestavljajo celoto. Tako je nastala tudi kulisa za gledališko skupino Kraljev ulic. 

Svoje slike in ostale izdelke postavljajo tudi na ogled, do sedaj so imeli razstave 

v živalskem vrtu (2011), Kudu France Prešeren (2012), Mladinskem centru Litija 

(2012), knjižnici Šiška (2012) in v domu za ostarele v Radencih (2013).

V letih 2011, 2012 in 2013 se je – med 

drugimi – kontinuirano izvajala tudi 

glasbena delavnica. Po nekajmesečnem 

trajanju delavnic se je pojavila potreba 

po »dvigu delavnic na višjo raven«, kar 

konkretno pomeni pridobitev novih 

inštrumentov, potreba po številnejšem 

javnem nastopanju in po eventualnem 

zabeleženju avtorske glasbe in besedil, 

ki so nastala med delavnicami, v avdio 

obliko. V ta namen se je izoblikovala tudi 

foto: MG

foto: Primož Časl
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ideja o združitvi glasbenih in likovnih ustvarjalnih delavnic, kar konkretno pomeni 

sodelovanje obeh skupin pri izdelavi novih zanimivih eksotičnih inštrumentov, 

ki so se izdelovali pod mentorstvom izkušenih glasbenikov, ustvarjalcev in 

poznavalcev tovrstne »obrti«. Z novimi inštrumenti, ki so jih udeleženci delavnic 

(po vodstvom mentorjev) iz recikliranih in drugih materialov izdelali sami ter se 

naučili igrati na njih, so se povečale možnosti za navdih in ustvarjanje, kar je naprej 

vodilo še v naslednjo stopnjo, tj. »ovekovečenje in zgodovinski zapis« glasbenih 

izdelkov oziroma snemanje zgoščenke »Ulične žvrgoljivosti«. Zgoščenka je zvočno 

zelo barvita in ponuja (od različnih meditativnih potovanj, nagajivih prebliskov 

in otroških pesmi do resnih izpovednih izbruhov, poigravanja s stereotipi ter 

čistega muziciranja) lep vpogled v široke kreativne zmožnosti naših uličarjev. 

Hkrati pa je tudi zelo soliden neodvisen glasbeni produkt ter poslastica za ljubitelje 

avantgardnih glasbenih prijemov. 

Proti koncu leta 2012 smo začeli z izvajanjem šiviljske delavnice. Dobili smo 

donacijo rabljenih šivalnih strojev, ki smo jih usposobili in začeli z robljenjem 

in krojenjem. Poizkusili smo s preprostimi oblikami, da so se udeleženci najprej 

naučili, kako deluje šivalni stroj in osnovnih tehnik šivanja. Tako so nastajali mali 

okraski, torbice, cofi , broške itd., zelo priročno pa je tudi, če najdeš v našem skladišču 

podarjenih oblačil kakšne predolge hlače, da si jih imaš možnost sam skrajšati.

V okviru Univerze pod zvezdami uspešno deluje športna sekcija. V društvu Kralji 

ulice smo športne aktivnosti začeli izvajati že v letu 2007 na pobudo samih 

uporabnikov, uporabnic, prostovoljcev in prostovoljk. Začeli smo s pohodi v okolici 

Ljubljane ter s plavanjem na kopališčih. Kmalu za tem smo ustanovili brezdomno 

nogometno ekipo ter začeli organizirati in se udeleževati številnih športnih 

dogodkov doma in v tujini. Dosedanje izkušnje kažejo, da med brezdomnimi 

obstaja precejšen interes za šport, vendar je za uspešno vključevanje brezdomnih 

v izvajanje športnih dejavnosti nujno, da so vsebina in aktivnosti strukturirane in 

se redno izvajajo. Namen športnih aktivnosti je vključiti čim več brezdomnih in 

drugih socialno izključenih oseb v športne aktivnosti ter druge v druge dejavnosti za 

krepitev zdravja (informiranje, prehrana, preventiva). Verjamemo, da preko športa 

lahko omogočimo premagovanje socialnih razlik ter združujemo ljudi iz različnih 

družbenih okolij. Pri tem namenu izhajamo iz predpostavke, da šport lahko igra 

pomembno vlogo pri zmanjševanju neenakosti v zdravju ter hkrati prispeva k 

socialni povezanosti ter k večji integriranosti socialno izključenih v družbo. Preko 

športa se krepijo pomembne vrednote, kot so: timski duh, solidarnost, strpnost in 

»fair-play«. Šport in rekreacija sta pomembna za vzpostavitev zaupanja, izboljšanja 

samopodobe, občutka pripadnosti, lokalnega sodelovanja, lažjega soočanja s 

težavami, dobrega počutja, zdravja in večjega razumevanja v skupnosti. 
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Dejavnosti Univerze pod zvezdami omogočajo brezdomnim in ostalim socialno 

izključenim, ki imajo manj življenjskih priložnosti:

•    pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, ki jim lajšajo dostop do 

      družbenih virov (opolnomočenje oz. pomoč za samopomoč);

•    udejstvovanje na kulturnem področju, pozitivne izkušnje ter odmik z ulice in 

      ulične družbe;

•    razvijanje močnih točk, interesov in sposobnosti;

•    aktivacijo in konstruktivno preživljanje časa;

•    razvijanje osebnih in delovnih odnosov (širjenje socialne mreže). 

V širšem družbenem smislu pa jim omogoča uspešnejše in lažje ekonomsko, 

kulturno in socialno vključevanje ter zmanjšuje njihovo kulturno in socialno 

deprivacijo. Vključevanje v kulturne in izobraževalne dejavnosti socialno 

izključenim omogoča pozitivno izkušnjo, saj so aktivnost, kreativnost in uspeh 

temelji pozitivne samopodobe, ki pa je pogoj za uspešno ponovno vključevanje v 

družbo. Univerza pod zvezdami je s svojimi raznolikimi aktivnostmi priložnost 

za spoznavanje, sodelovanje, vzajemno učenje ter skupno akcijo posameznikov z 

različnimi socialnimi, ekonomskimi, izobrazbenimi in generacijskimi ozadji.

S tovrstnim socialno-pedagoškim kulturnim delom smo naleteli na izjemno 

pozitiven odziv med člani našega društva in tudi v širši javnosti, zato bomo z njim 

v prihodnje nadaljevali ter ga v okviru zmožnosti tudi razširjali. Vsakodnevno 

namreč spoznavamo, da je med brezdomnimi mnogo neodkritih in nerazvitih 

talentov na področju različnih izraznih medijev (gledališče, gib, glasba, fi lm ...). 

Znotraj Univerze pod zvezdami se trudimo te speče spretnosti razvijati.

PROGRAM NASTANITVENE PODPORE BREZDOMNIM

Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju 

brezdomnega človeka, pač pa je najpogosteje ena od različnih, akumulirajočih se in 

sodelujočih oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja 

prizadevanja posameznika (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna 

rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, 

vključevanje na trg dela, oblikovanje vizij za prihodnost …). 

Društvo Kralji ulice je program nastanitvene podpore začelo razvijati v letu 2008 

v okviru pilotskega projekta, ki je bil sofi nanciran s strani Finančnega mehanizma 

EGP in Norveškega fi nančnega mehanizma. Projekt se je izvajal v letih 2008 in 

2009; v tem času smo k nam prenesli nov model dela iz Norveške, ga prilagodili 

našim razmeram ter ga preizkusili. Po zaključku pilotne faze so sofi nancerji podprli 

nadaljevanje programa, ki je tako postal eden od rednih programov društva.
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Program izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih 

in neodtujljivih pravic ljudi. Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju 

te pravice za skupino brezdomnih, ki so večkratno in izjemno socialno izključeni in 

imajo kot taki slabše možnosti za uresničevanje te pravice. Glede na kompleksnost, 

dolgotrajnost in večplastnost socialne izključenosti sledi, da brezdomni praviloma 

potrebujejo celovito podporo pri ponovnem (ali sploh prvem v življenju) socialnem 

vključevanju, ki obsega nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, kulturno 

in druge razsežnosti. Poleg usmerjenosti v doseganje zastavljenih in s časom 

razvijajočih se individualnih načrtov, prilagojenih vsakemu posameznemu 

uporabniku in njegovim specifi čnim potrebam in značilnostim, uporabnikom 

pomagamo graditi in oblikovati bivalno skupnost z usmerjenostjo v vsakodnevno 

življenje, ki temelji na delovanju in učenju v življenjskem okolju.

V okviru programa izvajamo: 

•    osnovni program, ki obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti 

      – strokovno podprtih stanovanj ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na 

      cesti v samostojno bivanje. Izvaja se v dveh oblikah: kot prehodni (18 mesecev 

      vključenosti) in kot trajni program (namenjen uporabnikom s specifi čnimi 

      potrebami in osebnimi okoliščinami – posebno ranljive skupine). Društvo na 

      prostem stanovanjskem trgu najame stanovanje, v katerem določeno obdobje

      bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve, se 

      daljši čas aktivno vključujejo v ostale dejavnosti društva Kralji ulice ter                       

      ustrezajo ostalim pogojem za vključitev v program. Namen bivanja v podprtem 

      stanovanju je, da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo 

      urejajo in izboljšajo življenjske razmere, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih 

      sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo 

      oziroma bolj kakovostno obvladujejo svoje življenje;

•    terensko nastanitveno podporo, ki je namenjena uporabnikom, ki potrebujejo  

      podporo pri pridobitvi in ohranitvi ustrezne nastanitve in je usmerjena v 

      preprečevanje brezdomstva ter krepitev avtonomije posameznika po načelu 

      »pomoč za samopomoč«. V okviru te dejavnosti nudimo podporo 

      uporabnikom, ki so si (sami ali s pomočjo strokovnih delavcev društva) našli 

      neko trajnejšo in varnejšo nastanitev, kot je zavetišče, a so še naprej ogroženi 

      v tem smislu, da to nastanitev izgubijo ali da v njej ne uspejo zadovoljivo 

      živeti. Oblike in metode strokovne podpore so usmerjene v preprečevanje 

      brezdomstva, v krepitev kompetentnosti in avtonomije uporabnikov, krepitev 

      moči po načelu pomoč za samopomoč, podporo pri vključevanju v lokalno 

      skupnost, zagotavljanje večje dostopnosti pravic in dvigovanje kakovosti 

      bivanja, pa tudi podporo pri povsem vsakodnevnih opravilih in izzivih, ki jih 

      uporabniki in uporabnice sami iz različnih vzrokov težje obvladujejo.

Program je inovativen, saj razvija povsem nove pristope dela na področju reševanja 
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nastanitvene problematike brezdomne in stanovanjsko ogrožene populacije – 

omogoča prehodno ali trajno nastanjevanje stanovanjsko izključenih ter obenem 

deluje tudi na področju preventive oz. preprečevanja brezdomstva za osebe, ki so 

stanovanjsko ogrožene.

Osnovni cilji programa so:

•    omogočanje prehodne ali trajne nastanitve brezdomnih in socialno izključenih 

      oseb – postopna psihosocialna rehabilitacija, odpiranje pozitivnih vizij in 

      možnosti za prekinitev brezdomstva; 

•    omogočanje celostne in individualizirane psihosocialne podpore socialno 

      izključenim in ogroženim; 

•    preprečevanje brezdomstva (podpora pri ohranitvi nastanitve, pomoč za 

      samopomoč);

•    prispevanje k razvoju nove in bolj raznovrstne nastanitvene in podporne 

      ponudbe za brezdomne in stanovanjsko ogrožene;

•    omogočanje vključevanja brezdomnih in socialno izključenih ljudi v socialni, 

      ekonomski in zdravstveni sistem ter širše družbeno življenje;

•    informiranje in osveščanje laične in strokovne javnosti ter odpiranje širše 

      diskusije o stanovanjski izključenosti v Sloveniji;

•    preseganje parcialnosti reševanja večdimenzionalnega problema socialne 

      izključenosti, in sicer z ustreznim povezovanjem, uskladitvijo in nadgraditvijo 

      obstoječih ukrepov in programov. 
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Neposredne izkušnje pri delu z uporabniki nakazujejo na kritično pomanjkanje 

raznolikih podpornih nastanitvenih programov za populacijo, ki je stanovanjsko 

ogrožena ali stanovanjsko izključena oz. brezdomstvo že doživlja. Program 

(deloma) to vrzel zapolnjuje, saj dopolnjuje in nadgrajuje sedanjo ponudbo na 

področju nastanjevanja najranljivejšega dela populacije ter omogoča ustvarjanje 

pozitivnih vizij tudi na področju, kjer se je doslej v največji meri le »gasilo požare« 

oz. skrbelo le za najosnovnejše eksistencialne potrebe ljudi, manj pozornosti pa 

se je posvečalo preventivnemu delovanju in iskanju trajnih rešitev stanovanjske 

izključenosti. Usmerjenost k trajnim rešitvam je ne nazadnje dolgoročno tudi 

cenejša od neprestanega popravljanja škode (socialne, materialne …), nastale 

zaradi brezdomstva.

POSREDOVALNICA RABLJENIH PREDMETOV - STARA ROBA, NOVA RABA

S Posredovalnico rabljenih predmetov društvo prispeva k oblikovanju polja socialne 

ekonomije v Sloveniji. Posredovalnica je prva tovrstna pri nas, deluje v Ljubljani, 

ima pa potencial širitve tudi po drugih krajih. Pri projektu gre za združevanje 

različnih socialno-ekonomskih dejavnikov, je odziv na potrebe okolja in prispeva 

k izboljšanju pogojev v lokalni skupnosti. Posredovalnica je primer prakse, kako 

lahko odrinjene skupine ljudi – brezdomni ljudje – z uporabo spregledanih 

virov – rabljenih stvari – naredijo nekaj zase in za širšo družbo. Osnovna ideja 

posredovalnice je sprejemanje in prodajanje odvečnih, rabljenih stvari, ki nam jih 

podarijo podporniki in podpornice. Stvari se prodajajo po nizkih cenah, zaslužek 

pa se nameni vključevanju in zaposlovanju brezdomnih ter nadaljnjemu razvoju 

projekta. Eden izmed glavnih namenov tovrstnega socialnega podjetja je torej 
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nuditi zaposlitev, možnost usposabljanja, razvoja veščin brezdomnim ljudem 

z dejavnostjo, ki je tudi ekološko naravnana. Posredovalnica ima še širši vidik 

socialnega vključevanja. Zaradi dostopnih cen lahko v njej nakupujejo revni 

ljudje oz. tisti z nizkimi fi nančnimi viri (študentje, upokojenci, brezdomni …). 

Obenem na projektu posredovalnice v praksi preizkušamo načine prevrednotenja 

samega potrošniškega vedenja, ki se skozi nakup v posredovalnici spremeni v akt 

solidarnosti. 

Sam razvoj dejavnosti je potekal postopoma. Ljudje so nam samoiniciativno 

prinašali v društvo stvari, ki jih niso več potrebovali, tako smo se odločili, da jih 

bomo poskušali prodajati na stojnici. Od leta 2008 smo enkrat mesečno v središču 

mesta tako prodajali stvari in postajali tudi prepoznavni. Stvari se je počasi 

nabralo toliko, da smo morali najeti manjše skladišče. Na drugi strani se je med 

brezdomnimi vse bolj kazala potreba po primernih oblikah zaposlovanja, ki bodo 

nudile drugačne pogoje, kot jih nudi trg dela. Leta 2009 smo pridobili sredstva EU 

socialnega sklada na razpisu za socialno podjetništvo, tako smo 13. aprila 2010 na 

Poljanski 14 odprli prostor posredovalnice, ki od takrat vsakodnevno obratuje. S 

pomočjo projektnih sredstev se je v obdobju dveh let v posredovalnici usposabljalo 

dvanajst ljudi, trije pa so se tudi zaposlili. Evropski projekt se je zaključil konec 

leta 2011, posredovalnica pa od takrat naprej deluje samostojno. Poleg prostora 

v središču mesta smo zaradi velike količine podarjenih stvari najeli še dodaten 

skladiščni prostor v Šiški na Ulici Milana Majcna 4, kjer imamo dvakrat tedensko 

tudi skladiščno razprodajo. 

Že od začetka razvoja nam je v veliko pomoč povezovanje s profesionalci, ki 

se ukvarjajo z rabljenimi stvarmi, s starinarstvom. Prostovoljno nam že ves čas 

pomagata znan slovenski starinar, lastnik starinarnice v središču mesta ter tudi 

poznan bukvarnar. Z njuno pomočjo enkrat letno organiziramo tudi dražbo rabljenih 

predmetov »Obračun opoldne«. Vključeni se tako spoznavamo tudi s področjem 

starinarstva, prepoznavanja, vrednotenja vrednejših stvari. Poleg vsakodnevnega 

delovanja posredovalnice tako organiziramo še raznolike aktivnosti, nadaljujemo 

s stojnicami v središču mesta, prodajamo tudi na bolšjem trgu, se udeležujemo 

različnih sejmov, namenjenih zbirateljstvu, starinarstvu, rabljenim stvarem. Med 

razvojem projekta smo tako ugotovili, da je poleg prodaje rabljenih stvari po nizkih 

cenah ena izmed možnih dejavnosti tudi prodaja vrednejših stvari – starin, saj nam 

ljudje donirajo tovrstne predmete. Trenutno tako širimo prostor posredovalnice, kjer 

bomo imeli različne oddelke (starinarskega, buklarskega, vintage, kulturnega …). 

 

Ukvarjanje z rabljenimi stvarmi je tako ena izmed dejavnosti, ki deluje povezovalno 

– združuje ljudi iz različnih družbenih skupin, opolnomoča vse vključene in skrbi 

za varovanje okolja. 
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NACIONALNO IN MEDNARODNO POVEZOVANJE 

V društvu Kralji ulice se povezujemo s sorodnimi organizacijami, ki delujejo 

na področju brezdomstva, revščine, odvisnosti in s tem povezanimi pojavi, saj 

menimo, da povezovanje in kontinuirano sodelovanje omogočata izmenjavo 

izkušenj, mreženje, pretok informacij ter združevanje v neformalne iniciative. 

Uspešno razvijamo sodelovanje s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, 

ki delujejo na področju brezdomstva. Z njimi izmenjujemo koristne informacije, 

pomagajo nam priti v stik s potencialnimi uporabniki našega programa, pomagajo 

nam pri distribuciji časopisa, razdeljevanju humanitarne pomoči, njihove programe 

predstavljamo v časopisu ...

Društvo Kralji ulice v Sloveniji sodeluje v koordinacijski skupini za brezdomstvo, ki 

se sestaja od leta 2002.  Od 2012 se redno srečujemo po različnih krajih po Sloveniji 

oz. tam, kjer so potrebe po razvoju novih programov največje. V mrežo je trenutno 

vključenih 25 nevladnih in vladnih organizacij, ki izvajajo različne programe za 

brezdomne. Skupina se srečuje trikrat do štirikrat letno. 

Povezujemo se tudi s tujimi sorodnimi organizacijami - jih obiskujemo in na ta način 

prenašamo modele dobrih praks iz tujine. Udeležili smo se tudi nekaj mednarodnih 

konferenc in predstavljali naš program dela s socialno izključenimi kot primer 

dobre prakse. Prav tako smo v preteklosti organizirali nekaj konferenc in posvetov, 

na katerih so predavali tuji in domači strokovnjaki in strokovnjakinje. 

Kralji ulice smo člani Mednarodne zveze cestnih časopisov (INSP), ki je bila 

ustanovljena leta 1994. Njen namen je nuditi podporo pri vzpostavitvi, razvoju in 

delovanju več kot 100 cestnih časopisov v 40 različnih državah. Zveza INSP letno 

organizira konferenco, ki se je praviloma redno udeležuje tudi urednica cestnega 

časopisa Kralji ulice. 

Naša organizacija je polnopravna članica evropske krovne institucije za področje 

brezdomstva – FEANTSA (Evropsko združenje nacionalnih organizacij s področja 

brezdomstva), ki raziskuje in razvija nove oblike dela ter oblikuje evropske 

smernice za prevencijo in soočanje z brezdomstvom. Tako pri razvoju programov 

upoštevamo tudi ugotovitve in dognanja omenjene organizacije, naši predstavniki 

pa se udeležujejo konferenc, namenjenih izmenjavi dobrih praks med različnimi 

evropskimi državami na področju brezdomstva – predstavnik našega društva 

je polnopravni član upravnega odpora FEANTSE. Na konferencah in seminarjih 

se srečujemo in povezujemo s predstavniki številnih evropskih držav, ki izvajajo 

programe nastanitvene podpore, podobne našemu, z njimi izmenjujemo izkušnje 

ter kontakte. 
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Ravno tako se povezujemo z državami izven Evropske unije. Sodelujemo z različnimi 

organizacijami na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V sodelovanju z 

drugimi organizacijami (Pro-Soc – društvo za implementacijo projektov in razvoj 

socialnega podjetništva, Javni zavod SOCIO) smo obiskali različne organizacije na 

zahodnem Balkanu. 

V letu 2012 je društvo Kralji ulice v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, Inštitutom 

za sodobne družbene in politične študije in ob fi nančni podpori East East Beyond 

Borders Programa (Open Society Foundations) izvedlo projekt, poimenovan »Moč 

alternativnih medijev«. V okviru projekta smo v oktobru 2012 v Ljubljani najprej 

organizirali »Prvo srečanje alternativnih medijev«, ki delujejo na področju nekdanje 

Jugoslavije (Slovenija, Hrvaška in Srbija). Na srečanju smo skušali s skupnimi 

močmi ter ob primerjavi svojih pristopov, konceptov, načinov dela, fi nanciranja 

ter distribucije izluščiti bistvo alternativnih medijev. Drugi del projekta je bila 

izvedba petdnevne ekskurzije, ki sta se je udeležila dva strokovna delavca ter sedem 

uporabnikov, ki so dejavni pri izdelavi ali prodaji časopisa Kralji ulice. Z namenom 

spoznati delovanje sorodnih organizacij ter utrditi sodelovanje in povezanost 

uličnih časopisov na območju nekdanje Jugoslavije smo obiskali kolege v Zagrebu 

in Beogradu.

 

Sestajamo se tudi z drugimi interesnimi skupinami, ki jih zanima brezdomstvo (šole, 

krožki, domovi upokojencev, četrtne skupnosti ...), in jim predstavljamo svoje delo 

ter izkušnje pri delu z brezdomnimi. Omogočimo jim tudi izvajanje najrazličnejših 

projektov in skupnostnih akcij, v katerih sodelujejo ter se povezujejo ljudje z 

raznolikimi socialnimi in ekonomskimi ozadji (npr. nogometni turnirji, kulturni 

dogodki, fi lmski večeri …).

V letu 2007 je Fundacija ERSTE prvič razpisala nagrado, ki podpira najboljše in 

najbolj inovativne projekte v državah srednje in jugovzhodne Evrope na področju 

programov, ki krepijo stabilne, varne in pravične družbe ter vključujejo prikrajšane, 

ranljive skupine ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Društvo Kralji ulice se je 

uvrstilo med 10 najboljših projektov, izbranih izmed 402 prijavljenih organizacij. 

Posredovalnica rabljenih predmetov Stara roba, nova raba je bila v letu 2012 

izbrana za socialno podjetniško nagrado UniCredit fundacije. Denarna nagrada 

je namenjena podpori inovativnim družbenim intervencijam, ki vplivajo na 

zmanjšanje revščine, izključenosti, pripomorejo k varstvu okolja in izboljšanju 

položaja odrinjenih skupin ljudi. 
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IZBRANI VIRI O BREZDOMSTVU IN NASTANITVENI PODPORI

Rezultati prvih slovenskih raziskovalnih projektov o brezdomstvu so dostopni v 

treh knjigah:

•    Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (2007). Brezdomstvo v Ljubljani. Ljubljana: 

      Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

•    Razpotnik, Š. in Dekleva, B. (2007). Na cesti – brezdomci o sebi in drugi o njih. 

      Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

•    Razpotnik, Š. in Dekleva, B. (2009). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost 

      zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. (dostopno na http://

      www.kraljiulice.org/knjiznica)

Informacije, povezane z razvojnoraziskovalnim projektom »Razvijanje praktičnega 

modela in politike nastanitvene podpore (resettlement) brezdomnim ljudem v 

Sloveniji«, so dostopne na http://www.kraljiulice.org/knjiznica:

•    Kozar, M. (ur.) (2008). Mednarodna konferenca Najprej stanovanje! Program 

      nastanitvene podpore za brezdomne. Ljubljana: društvo Kralji ulice.

•    Kozar, M. in Jurančič Šribar, L. (2008). Nastanjevanje brezdomnih – norveška 

      politika in praksa. Socialna pedagogika, let. 12, št. 4, str. 437–446.

•    Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (2009). Evalvacija nespecifi čne terenske 

      nastavitvene podpore brezdomnim. Soc. pedagogika, vol. 13, št. 3, 

      str. 259–288.

•    Kuljanac, B. (2009). Pilotski projekt nastanitvene podpore za brezdomne. 

      Socialni izziv, let. 15, št. 30, s. 36–38.

•    Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (2010). Evalvacija prvega leta delovanja programa 

      nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice. Soc. pedagogika, vol. 14, št. 1, 

      str. 1–36. 

•    Dekleva, B., Kozar, M. in Razpotnik, Š. (2012). Evalvacija programa 

      nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih. Soc. 

      pedagogika, vol. 16, št. 2, str. 95–132. 

V virtualni knjižnici društva Kralji ulice na strani http://www.kraljiulice.org/

knjiznica so med drugim dostopna še besedila več diplomskih nalog ter mednarodni 

dokumenti, kot npr.:

•    Ending Homelessness: A Handbook for Policy Makers (FEANTSA)

•    Ending street homelessness. Declaration of the European Parliament on 

      ending street homelessness
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