
 

     
 

prijazno vabita na 

 

okroglo mizo 

»SOOČANJE Z BREZDOMSTVOM –  

OHRANJANJE IN OMOGOČANJE NASTANITVE ZA VSE« 

in 

predstavitev Skupnostnega centra Nova Gorica 

 
 

v ponedeljek, 16. novembra 2015, ob 17. uri 

 v veliki dvorani novogoriške mestne hiše. 

 
 
Skupaj s strokovnjaki, ki že vrsto let delujejo na področju 

brezdomstva, bomo ugotavljali, kako brezdomstvo umeščamo v 

družbo in katere so rešitve, ki vodijo k izboljšanju življenja tako za 

brezdomce kot za ostale v skupnosti.  

Posvetili se bomo tudi aktualnim razmeram v Novi Gorici in orisali 

sliko brezdomstva v naši skupnosti. Mestna občina Nova Gorica bo 

predstavila načrtovane vsebine in programe, ki bodo vključeni v 

Skupnostni center Nova Gorica (Humanitarni center - bivši samski 

dom Primorja na Bidovčevi ulici v Novi Gorici). 

 

 
Svoj pogled na brezdomstvo bodo predstavili: 
 
- predstavnik/ca uporabnikov: Izkušnje iz prve roke 

- Meta Rutar, strokovna vodja programov Zmanjševanja škode, 

ŠENT, Predstavitev aktualnih potreb in odgovori na potrebe 

znotraj Šent-a 

- Jurij Anžin, Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, 

ŠENT: Kako deluje in kaj ponuja zavetišče? 

- Bojan Kuljanac, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev 

Kralji ulice: Kaj nam povejo odgovori in pristopi Kraljev ulice? 

- dr. Špela Razpotnik, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Oddelek za socialno pedagogiko: Od upravljanja k reševanju 

brezdomstva, Nastanitev kot izhodišče pri urejanju položaja 

- dr. Milan Krek, Nacionalni inštitut za javno zdravje – OE Koper: 

Brezdomci - kako pa kaj zdravje? 

 
O načrtovanih vsebinah v Skupnostnem centru Nova Gorica in 
o aktualnem stanju bodo spregovorili: 
 
- Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica 

- mag. Marinka Saksida, načelnica Oddelka za družbene 

dejavnosti, Mestna občina Nova Gorica 

- Meta Rutar, vodja programa Dnevni center za uporabnike 

prepovedanih drog, ŠENT 

- Luka Mrak, vodja programa Terensko delo z uporabniki 

prepovedanih drog, ŠENT 

- Matej Vončina, strokovni delavec, Center za socialno delo Nova 

Gorica 

- Andreja Ličen, vodja programa Resettlement – namestitvena 

podpora Mirenski grad, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 

dobrote 

- Lilijana Remec, vodja projekta Pro bono ambulanta v Novi Gorici 

- Neli Skočaj, sekretarka, Rdeči križ Slovenije, Območno 

združenje Nova Gorica 


