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In nato? Nekaj odgovorov ima 
Ljubomir Gagić, vodja zaveti-
šča za brezdomce v Mariboru.

Če gre po črnem scenariju 
Stiska človeka, ki se je znašel v 
brezizhodnem položaju, je veli-
ko hujša, kot si želimo priznati, 
tudi če razmislimo o tem, kaj bi 
se zgodilo, če bi šlo vse po naj-
bolj črnem scenariju. Po takem 
torej, v katerem se vsak zaveda, 
da obstaja tudi možnost, o kate-
ri ne želimo zavestno razmišljati. 
O tisti dokončni tragediji člove-
ka, ko ostane sam in popolnoma 
brez vsega, ko je edina možnost, 
da poskuša preživeti na ulici, od-
visen od usmiljenja sočloveka. So 
ti ljudje res prepuščeni na milost 
in nemilost priložnostnih na-
birk, usmiljenja mimoidočih, ki 
jih v svojih vsakdanjih skrbeh še 
utegnejo opaziti na ulici, ko pro-
sijo za drobiž, pa naj bo za nov 
deci vina ali le za košček kruha. 
Ljubomir Gagić, vodja zavetišča 
za brezdomce v Mariboru, trdi, 

da ni tako. Vedno lahko potrka-
jo na njihova vrata na Ruški cesti 
71 v Mariboru …

Brezdomci so že dolgo realnost 
Preden me vodja zavetišča pova-
bi v svojo skromno pisarno, mi 
razkaže prostore, spalnice, kot 
jim pravijo, v zavetišču. Dvonad-
stropni pogradi, na katerih kljub 
spomladanskemu dnevu oko-
li poldneva počiva ali spi zame 
nepredstavljivo število ljudi, ki 
jim je to edina možnost ostati 
na suhem, v nekem spoštljivem 
miru, ki jih začasno približa člo-
vekovemu dostojanstvu. Neho-
te odstranim vse misli in slike 
s časopisnim papirjem pokritih 
brezdomcev, ki ležijo na mestnih 
klopeh. Prevečkrat videno! Do-
kaj pogost prizor iz mariborskih 
parkov izpred let, vendar g. Ga-
gić pristavi: “Prizadevamo si, in 
tu imamo podporo države, da 
jih iz parkov in ulic spravimo v 
zavetišče, zanje smo odprti 24 ur 
na dan, pri nas prejmejo tudi vse 

potrebne obroke.” Za hip se za-
zrem v obraze, ki strmijo vame 
z zgornjih pogradov, vedoč, da 
jih motim v njihovem notra-
njem svetu, a spoznam, da zrem 
v obraze, ki kažejo hvaležnost za 
to, kar imajo v danem v trenut-
ku. Tudi z Ljubom, kot mu pra-
vijo, imajo neposreden odnos. V 
tem svetu ni blefiranja, stvari so 
dobro znane vsem. 

Ljubo, ki je že od prvega po-
govora vztrajal, da se tikava, mi 
razloži zgodovinsko ozadje ma-
riborskih brezdomcev in prvega 
“mestnega” spoznanja, da so med 
nami: “Zavetišče za brezdomce 
je bilo ustanovljeno kot občin-
ski program, ki ga izvaja Center 
za socialno delo Maribor od leta 
1993 na pobudo mariborskih 
svetnikov po tragični smrti brez-
domca na cesti. To je streznilo 
marsikoga …” Kmalu se je od-
prlo prvo zavetišče za brezdomce 
v Mariboru, v mestnem prede-
lu Pobrežje. Sprva je bilo odprto 
le za zimsko prenočevanje, od 

meseca novembra do zgodnjega 
aprila. Prostori so bili v kleti stav-
be. “Povsem neprimerni,” pristavi 
g. Gagić. Tri leta pozneje se je izka-
zalo, da so za brezdomce potrebni 
prostori, ki so na voljo vse leto. 
Takrat so mariborski brezdomci 
prvič dobili celoletno zavetišče, 
a še vedno odprto v omejenem 
času – po njem so se vrnili na 
ulice in v parke …

Stvari so se v pozitivno smer 
pomaknile šele leta 2001, proti 
koncu leta, ko je vodenje zave-
tišča na sedanji lokaciji prezvel 
g. Gagić. Za brezdomce se je 
veliko spremenilo, saj so kljub 
skromnim nastanitvenim zmo-
gljivostim (14 postelj za moške 
in dve za ženske) spodbudno or-
ganizirali 24-urno oskrbo skupaj 
z enim toplim obrokom dnevno. 
Res je, da je bil ta nujno potreb-
ni obrok na oddaljeni lokaciji na 
Pobrežju, a so tudi te težave sku-
paj z zaposlenimi in s prostovolj-
ci reševali, predvsem zaradi bol-
nih brezdomcev, ki na to lokacijo 
sami niso zmogli. Kmalu so za 
zavetišče in oskrbo brezdomcev 
prišli boljši časi. Vodja zavetišča 
se spominja pomembnih spre-
memb: “Danes je zavetišče odpr-
to 24 ur in vse dni v letu. Z za-
poslenimi in s prostovoljci nam 
je uspelo zavetišče razširiti tudi 
programsko, organizirati od naj-
prej enega do sedaj treh toplih 
obrokov na dan. S ponudbo se je 
povečalo tudi število brezdom-
cev v zavetišču, ki so bili prej na 
cesti ali v parkih. Sicer je že ta-
krat delovala socialna kuhinja, 
a je bil le en topel obrok na dan 
premalo, brezdomci so potre-
bovali več, tudi posteljo in var-
no streho nad glavo.” S tem se je 
pojavil nov problem v zavetišču 
– postelj je bilo kmalu premalo! 
A tudi tu je se je pokazalo razu-
mevanje lokalne skupnosti: “Že 
čez nekaj let se nam je uspelo 
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Kaj se zgodi, potem ko je šlo vse navzdol, ko ljudje izgubijo službo, zaradi neplačevanja obrokov hipotekarnega kredita ostanejo 
brez strehe nad glavo in ko se jih naposled odreče družina, svojci? Kam gredo? Posplošen odgovor je da na ulico. 


