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Na podlagi 7. točke 7. člena in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________ sprejel
naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podpira podpis »Listine temeljnih pravic
brezdomnih«, ki je priloga tega sklepa.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 122-16/2010Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 122-16/2010-43
Nova Gorica, 24. marca 2017
OBRAZLOŽITEV
V Mestni občini Nova Gorica se že dlje časa srečujemo s problematiko brezdomstva.
Brezdomstvo predstavlja situacijo osebe, ko se ta znajde brez doma oz. bivališča, ter
dejansko nima strehe nad glavo. V ekstremnih primerih pomeni brezdomstvo situacijo
spanja na prostem, na ulici, v večini primerov pa imajo brezdomni urejeno prenočišče
vsaj začasne narave.
Širše gledano so brezdomni tisti ljudje, ki:
- ne posedujejo ali nimajo v najemu svojega lastnega bivalnega prostora in so tako
nastanjeni v začasnih nastanitvah,
- začasno živijo s svojimi sorodniki, prijatelji ali znanci,
- so v zaporu ali v drugi vrsti institucij in bodo v roku dveh mesecev izpuščeni, a zunaj
institucij nimajo zagotovljenega svojega bivališča,
- za naslednjo noč nimajo preskrbljenega prenočišča.
V pritličju Skupnostnega centra je Mestna občina Nova Gorica uredila prostore za
izvajanje programa Zavetišče za brezdomce. Program izvaja ŠENT, Nacionalno
združenje za duševno zdravje. Trenutno je na razpolago 10 ležišč.
Namen programa je vračanje človekovega dostojanstva z materialno pomočjo,
spoštovanje človekove osebnosti ter aktivno reševanje psihosocialne problematike
brezdomnih, ki imajo zaradi socialne izključenosti slabše možnosti, da bi si lahko uredili in
izboljšali pogoje za kvalitetno življenje in uresničili zastavljene cilje.
Program omogoča varno prenočitev brezdomnim in obenem ponuja osnovne pogoje, ki
jih le ti potrebujejo za začetek urejanja svojih socialnih stisk. V programu je poleg
nastanitvenih kapacitet nujno omogočiti podporo strokovnih in drugih delavcev, ki delajo z
uporabnikom v smeri reševanja socialne problematike in razvijanja komunikacijskih in
socialnih veščin.
Mestna občina Nova Gorica je od Društva brezdomni – do ključa, prejela poziv za podpis
Listine temeljnih pravic brezdomnih. Društvo zveze izvajalcev na področju brezdomstva
in socialno ranljivih skupin je na strokovnem svetu za socialna vprašanja SD Velenje
sprejelo sklep, da se pridruži akciji pozivanja slovenskih občin k podpisu listine, ki
spodbuja mesta k priznavanju pravic brezdomcev in tako pozvala tudi Mestno občino
Nova Gorica. Podpis listine podpirajo ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje,
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in Center za socialno delo Nova
Gorica, kar dokazuje priložen dopis o skupni podpori podpisu listine z dne 23.2.2017.
Pobudo za podpis »Listine temeljnih pravic brezdomnih« sta začeli fundacija Abbé Pierre
in FEANTSA (krovna evropska organizacija na področju brezdomstva). Kriminalizacija
brezdomstva v Evropi narašča. Prepoved beračenja, »čistke« javnih prostorov, izdelava
»obrambnih« uličnih preprek in zaprtja vodnjakov so samo nekateri prijemi, ki se jih vse
bolj pogodbo uporablja za zmanjševanje ali odrekanje osnovnih pravic nekaterih socialno
najbolj ranljivih državljanov. Medtem, ko je na Madžarskem biti brez strehe nad glavo
zadostno tveganje za kazenski pregon, tudi v drugih, domnevno bolj »demokratičnih«
evropskih državah, postaja dostop do osnovnih dobrin za brezdomne kot so javne

kopalnice ali poštni naslovi, vse bolj otežen. To jasno kaže na razgradnjo osnovne
človekove pravice do dostojnega življenja, ki je eden od temeljev demokracije. Da bi
spremenili ta trend in ponovno potrdili ideale, na katerih je zgrajena Evropa, Fundacija
Abbé Pierre in FEANTSA pozivata vsa mesta v Evropski uniji, da podprejo »Listino
temeljnih pravic brezdomnih« in s tem prepoznajo in potrdijo pravice ljudi, ki doživljajo
brezdomstvo.
Čeprav podpis listine ne bo rešil kompleksne problematike brezdomstva, bo poslal jasno
sporočilo širši javnosti in ostalim interesnim skupinam, da so možni tudi drugi načini
naslavljanja brezdomstva. Hkrati pa se bodo osamila tista mesta, ki ne bodo želela
podpisati listine in priznati osnovnih pravic brezdomnih. Podpora listini izraža zavedanje,
da med nami živijo ljudje, ki so se zaradi spleta okoliščin znašli na ulici. Naloga lokalne
skupnosti je, da za te skupine poskrbi in jim omogoči osnovne pogoje za ponovno
vključitev v družbo brez zmanjševanja ali odrekanja osnovnih človekovih pravic. S
podpisom listine želimo opozoriti, da se v lokalni skupnosti zavedamo problematike
brezdomstva in jo skupaj z drugimi organizaciji rešujemo s ciljem, da bi si brezdomni
uredili in izboljšali pogoje za kvalitetno življenje in ponovno vključili v družbo.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Pripravili:
mag. Marinka Saksida,
vodja oddelka
Tamara Simčič,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloga:
- Listina temeljnih pravic brezdomnih
- Skupna podpora
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