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Zadeva: Zagotovitev dodatnih namestitev za brezdomne 

  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo. 

 

Na začetku koronakrize smo v Levici pisno pozvali župana MOL, da sprejme dodatne solidarnostne 

ukrepe za zagotovitev pomoči brezdomcem, ki so bili v hudi stiski in zelo izpostavljeni. Poleg 

dnevnih centrov so bile zaprte še javne sanitarije, kar je njihovo življenje in zdravje še dodatno 

potiskalo v nemogoče in nedostojanstvene razmere. Pozvali smo k sprejemu ukrepov, ki bi 

onemogočili širjenje koronavirusa in jim hkrati omogočili dostop do tekoče pitne vode in osnovne 

higienske kozmetike – mila.  

 

Razveselili smo se novice, da je MOL z 31. 3. 2020 brezdomcem začasno zagotovila dodatne 

prostore, in sicer stavbo na Rimski cesti 3. S prostorom je upravljalo Društvo za pomoč in 

samopomoč brezdomcem Kralji ulice. Tako je bila še 20 osebam začasno zagotovljena streha nad 

glavo. Z obžalovanjem smo sprejeli informacije, da se je začasno zavetišče z 21. 5. 2020 zaprlo.  

 

V društvu Kralji ulice ugotavljajo, da bi poleg delujočih zavetišč in stanovanjskih enot, s katerimi že 

upravljajo, potrebovali še vsaj dve do tri podobne nastanitve, kot so bile na Rimski ulici. Prostorov, 

kjer bi brezdomci lahko bivali in spali, namreč močno primanjkuje. V društvu se zavzemajo za 

izvajanje nastanitvene podpore in ne zavetišč, saj menijo, da je treba ljudem zagotoviti dom. 

Nastanitvena podpora v veliki večini sicer deluje kot začasna rešitev, pa vendar daje večje možnosti 

za stabilizacijo in bivanjsko osamosvajanje kot bivanje v zavetišču. V društvu trdijo, da je treba 

preseči t. i. staircase model, ki pravi, da se brezdomstvo rešuje po korakih – naprej zavetišče, potem 

npr. odvajanje od odvisnosti, zaposlitev in šele nato dom. Menijo, da je treba spremeniti miselnost in 

govoriti o modelu housing first – najprej stanovanje –, ki ga med drugim opisuje tudi finska 

publikacija: https://ysaatio.fi/en/housing-first-finland/a-home-of-your-own-handbook. 

 
V Levici se strinjamo, da mora lokalna skupnost namesto povečanja kapacitet v zavetiščih oziroma 

odpiranja novih zavetišč financirati programe podpornih stanovanj ali nastanitvene podpore in skrbeti 

za večje število dostopnih stanovanj. Vsi imamo pravico do strehe nad glavo in pravica do stanovanja 

bi morala biti ena od temeljnih in neodtujljivih pravic vseh ljudi. Javni stanovanjski sklad MOL 

razpolaga z bivalnimi enotami, ki so namenjene socialno ogroženim osebam, ki se jim je nenadno 

poslabšal stanovanjski položaj, vendar je čakalna doba zanje kar 3 leta. Zato v Svetniškem klubu 

Levica predlagamo, da MOL v sodelovanju z nevladnimi organizacijami poišče in zagotovi dodatne 

ustrezne nastanitve za to ranljivo populacijo.  

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

                                vodja Svetniškega kluba Levica 
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