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zavetišču Karitas so ukrepali hitro 
in me pravočasno spravili v bolni-
šnico. Pet dni sem bil v komi, med 
življenjem in smrtjo. Preživel sem 
le zaradi strokovnega ukrepanja 
tukajšnjih zaposlenih, za kar sem 
jim še danes zelo hvaležen.« 

Življenje pred … V imenu vseh, 
ki imamo svoje stalno prebiva-
lišče, lahko napišem, da si res ne 
znamo predstavljati, kako je živeti 
na ulici in prespati noč pod milim 
nebom, ali kot je doživel Bojan Fi-
lipič, na klopi, namenjeni čakajo-
čim na avtobusni postaji, a kljub 
vsemu pod streho. Vendar to za 
preživetje ni dovolj: »Za pomoč je 
bilo treba prositi, meni to ni bilo 
nikoli pod častjo, velikokrat sem 
se postavil na ulico in prosil za 
drobiž.« Že večkrat smo poudari-
li, da ima Maribor, seveda misli-
mo na njegove prebivalce, izjemen 
socialni čut, predvsem za tiste, ki 
so ostali brez vsega. Mesto Mari-
bor pomni veliko težkih izkušenj, 
od »izgona ali izginotja« po revo-
luciji nezaželenih industrialcev do 
propada »velikanov socialistične 
industrije«. Res je, mesto ob Dravi 
je doživelo in plačalo najhujši da-
vek namišljene industrializacije, 
na tisoče delavcev je v zadnjem de-
setletju prejšnjega stoletja čez noč 
ostalo brez dela.

V mestu ob Dravi kot brezdo-
mec ni imel slabih izkušenj, kot 
pravi sam: »Nikoli mi nihče ni ho-
tel nič slabega ali da bi me celo hotel 
udariti, ker sem prosil. Nikoli!« Se-
veda je doživel, da so ga mimoidoči 
preprosto ignorirali, a tisti, ki so se 
ustavili, so bili večinoma prijazni, 
mu namenili nasmeh ali v roko 
stisnili drobiž. V njegovem »rajo-
nu« je bila trgovina in »zaslužil« je 
tudi s tem, da je kupcem nakuplje-
no pomagal nositi do avtomobilov: 
»Tako je vedno ‘padel’ kakšen cent 
ali celo evro. Vsega sem bil vesel! Stal-
ni kupci so se me navadili, nekateri so 
me poznali tudi po imenu.«

Življenje po … Bojan Filipič je po 
letih življenja na trdi avtobusni po-
staji, ko je prosil za miloščino, kma-
lu pozabil na vse preteklo – zakon-
sko življenje, udoben dom, redno 
službo. Svoje zatočišče je, hudo bo-
lan, zadnja leta našel v zavetišču za 
brezdomce: »Ostal sem tukaj, to je 
postal moj dom. Zaradi bolezni po-
trebujem nenehen dotok kisika, in 

ker sva tukaj dva takšna, imava svoj 
bivalnik, kjer tudi hraniva kisikova 
polnila.«

Dan v zavetišču Previdno sem 
vprašal, kakšno je življenje v zaveti-
šču v nekdanji vojašnici, kjer so po-
leg njihovih prostorov še skladišča 
pomoči Karitas in Rdečega križa. 
Gospoda Filipič je ob tem prepri-
čljiv: »Tukaj imamo vse, kar potre-
bujemo, tega marsikdo nima niti 
doma. Imamo zajtrk, toplo kosilo in 
zadnjega pol leta tudi večerjo, ki si jo 
pripravljamo sami. Kadarkoli lah-
ko poskrbimo za osebno higieno, se 
preoblečemo v sveža oblačila in leže-
mo v postlano posteljo. Med obroki 
imamo prosto, na voljo nam je tudi 
knjižnica. Zelo radi gledamo televi-
zijo, prebiremo časopise … Po kosi-
lu se lahko vrnemo v zavetišče ali pa 
ostanemo v mestu, če je volja. Naj-
več se nas vrne, saj v popoldanskem 
času radi kaj postorimo na vrtu ali 
urejamo okolico.  Lahko se udele-
žimo tudi družabnih dejavnosti – 
igramo namizni tenis ali ‘vržemo 
karte’. Ob sobotah čistimo vse pro-
store in bivalnike, čeprav za dnevno 
čiščenje skrbi čistilka, pomaga ji tudi 
uporabnik. Po večerji, ki je ob 18. uri, 
pospravimo in pomijemo posodo. 
Nato je čas za druženje ali gledanje 
televizije, mnogi ta čas preživijo ob 
branju knjige. Nekateri, predvsem 
poleti, čas do spanja preživijo zunaj, 
pokadijo kakšno cigareto in se od-
pravijo spat. Nočni počitek se začne 
ob 22. uri.«

Prekleti alkohol Danes ima Bojan 
Filipič urejeno prehrano, primerno 
zdravstveno oskrbo in zavarovanje, 
invalidsko pokojnino in streho nad 
glavo, ki v ničemer ni podobna tisti 
na avtobusni postaji. In danes, brez 
lastnega doma, dobro, ve, kaj ga je 
pripeljalo do sem: »Alkohol! In ta ne 
rešuje nobenih problemov, to vem 

iz lastne izkušnje. Naredi jih samo 
večje! Če kdo reče, da najde v alko-
holu uteho, to ni res. Takšen laže 
sam sebi. Najprej mora v svoji 
glavi razčistiti in se odločiti, da ne 
bo pil, kajti ni zdravnika na svetu, 
ki bi te lahko ozdravil alkoholiz-
ma. Vse to je samo v tvoji glavi. 
Za to se moraš sam odločiti.« In 
Bojan Filipič ima tudi izkušnjo, 
kakšen je bil konec »zdravljenja« 
alkoholizma: »Poglejte, bil sem 
na zdravljenju v Ormožu (Psihi-
atrična bolnišnica Ormož, op. a.), 
a ko sem prišel iz bolnišnice, sem 
najprej zavil na bližnjo bencin-
sko črpalko in si kupil pivo. Tudi 
po koncu »zdravljenja« nisem 
bil »zdrav« …« Bojan Filipič si je 
ob tem prižgal novo cigareto (ob 
tem nehote pomislim, kako je to 
združljivo z njegovim zdravjem), 
globoko potegnil, za hip pomol-
čal, me pogledal v oči in z mir-
nim glasom, ki ga ni prikinil niti 
sicer komaj slišen dotok kisika v 
nosnice, dodal: »Alkohol je smrt, ta 
je pokopal prav vsakega, ki se mu je 
prepustil. Vedno je kakšen izhod, 
tudi ko je stiska najhujša! Izhodna 
vrata z napisom ‘alkohol’ vodijo le v 
pogubo.«

Izbira je vaša Po vsem povedanem 
lahko potegnemo črto in morda 

vse postavimo na dva skupna ime-
novalca. Morda se nam kasneje, po 
preprosti matematični operaciji se-
števanja ali odštevanja začne prika-
zovati tudi rešitev. 

O čem govorimo? Morda najprej 
o vzrokih za padec v brezno: različ-
ne življenjske izkušnje, okoliščine, na 
koncu tudi tragedije. Izguba službe, 
propad podjetja, preveliki krediti, 
ločitev, smrt najbližjega … Povsod je 
vmes »ali«, ponekod se, v najhujših 
primerih, med naštetimi dogodki 
pojavi tudi »in«. Prvi skupni imeno-
valec je torej negativna izkušnja. 

V naslednji enačbi se nam nad čr-
tom pojavijo različne oblike propa-
da in končnih usod posameznika, a 
imajo nov skupni imenovalec, to je 
alkohol. 

Učeni matematiki bi takšno pre-
prosto enačbo hitro rešili. A življenje 
piše svoje zgodbe. Bojan Filipič je 
svojo enačbo rešil z voljo do življe-
nja, matematika mu pri tem ni nič 
pomagala. 

Še huje bi bilo, če bi z enačb prešli 
na področje statistike. 

A njegova zgodba nam ponuja 
novo upanje. Njegova zgodba je, da 
se lahko dvignemo tudi z dna in z 
voljo ter s pomočjo dobrih ljudi tudi 
preživimo: »Lahko rečem, da če ne 
bi bilo Karitas, tudi mene ne bi bilo 
več. In to večkrat.«  

ObRAZI KRIZE

Bojan Filipič, brezdomec
Rodil se je v Prlekiji, v vasi Cven, kjer je končal osnovno šolo. Po njej je prvo zapo-
slitev našel v tujini, kjer se je izučil za mesarja. Po nekaj letih zdomstva se je vrnil 
domov in se zaposlil kot mesar. Ko je odslužil vojaščino, se je poročil. Po ločitvi se 
je zaposlil najprej v domačih krajih in nato spet odšel v tujino. Vrnitev domov mu 
je prinesla novo zaposlitev v industriji, kasneje tudi v lokalni mesnici. Začel je žive-
ti z novo partnerko, a je tudi ta zveza šla po zlu. Začela so se leta vdajanja alkoholu 
in strma pot navzdol.
Danes živi v zavetišču Karitas, je invalidsko upokojen, ne pije in je predsednik 
uporabniškega sosveta.


