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Drugi graf prikazuje nezasedene državne nepremičnine po
namembnosti in njihove deleže v kvadratnih metrih.

Zanimalo nas je, kako s svojimi nepremičninami gospodari
država. Septembra lani smo od Ministrstva za javno upravo
RS pridobili seznam nepremičninskega premoženja države za
celotno Slovenijo, kjer so med drugim zabeleženi posamezni
upravljavci, kvadrature, namembnost in zasedenost
nepremičnin. Seznam v taki obliki je sedaj prvič v javnosti.
S seznama vseh državnih nepremičnin je razvidno, da je velik
delež (četrtina) vseh nepremičnin (enot) v Ljubljani (2.472
od skupno 9.873). Za začetek smo se odločili za pregled
nezasedenih državnih nepremičnin v ljubljanski regiji. Celoten
seznam nepremičnin (zasedenih ter nezasedenih) tako za
Ljubljano kot Slovenijo pa je dostopen na spletni strani našega
socialno podjetniškega projekta
http://www.robaraba.si/skupnostna_ekonomija
Za okus, država ima v lasti skupno skoraj 10.000
nepremičninskih enot, od katerih jih je 17 odstotkov (skoraj
300.000 m2) praznih.
Prav tako si lahko na omenjeni spletni strani ogledate
zemljevid ljubljanske regije, ki prikazuje zasedene ter
nepremičnine, ki so na razpolago, po posameznih upraviteljih.

Kvadrature nezasedanih državnih nepremičnin po
namembnosti (Ljubljana)
Tri- in večstanovanjske stavbe
5.535,6 m2 (27,55%)
Stavbe javne uprave

5.323,7 m2 (26,50%)

Druge upravne in pisarniške stavbe
3.000,8 m2 (14,94%)
Stavbe za zdravstvo
2.836,8 m2 (14,12%)
Rezervoarji, silosi in skladišča
787,5 m2 (3,92%)
Garažne stavbe
699,7 m2 (3,48%)
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij in z njimi povezane stavbe
558,0 m2 (3,32%)
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso umeščene drugje
405,9 m2 (2,02%)
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
224,0 m2 (1,11%)
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
209,1 m2 (1,04%)
Kulturni spomeniki
196,0 m2 (0,98%)
Enostanovanjske stavbe
146,2 m2 (0,73%)
Stanovanjske stavbe za posebne namene
58,3 m2 (0,29%)

Hiše duhov
Nezasedene državne nepremičnine smo analizirali tako po
upravljavcih kot po namembnosti. Prvi graf prikazuje deleže
praznih nepremičnin po posameznih upravljavcih.

Nezasedene državne nepremičnine v kvadratnih
metrih (Ljubljana)
Zgodovinski arhiv Ljubljana
4.826,8 m2 (24,02%)

Univerzitetni klinični center Ljubljana
2.899,6 m2 (14,43%)

Ministrstvo za obrambo
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Ministrstvo za notranje zadeve
2.115,9 m2 (10,53%)

Ministrstvo za javno upravo
1.595,7 m2 (7,94%)

Ministrstvo za infrastrukturo
1.137,4 m2 (5,66%)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
1.067,8 m2 (5,31%)

Študentski dom Ljubljana
1.045,6 m2 (5,2%)

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
1.024,4 m2 (5,1%)
993,8 m2 (4,95%)

Ministrstvo za pravosodje
350,3 m2 (1,74%)

Geološki zavod Slovenije
209,1 m2 (1,04%)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
196,0 m2 (0,98%)

Univerza v Ljubljani
127,8 m2 (0,64%)

Kmetijski inštitut
58,3 m2 (0,29%)

Psihiatrična klinika Ljubljana
36,8 m2 (0,18%)

Ministrstvo za zdravje
24,8 m2 (0,12%)
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Stanovanjska komisija vlade RS

Vsega skupaj je v Ljubljani 20.091,68 m2 nezasedenih površin
(številka je okvirna, saj pri nekaj nepremičninah na seznamu
ni bila zabeležena, vendar večjega odstopanja ni), ki so
razporejene v 186 enot – ena enota ne pomeni nujno cele
nepremičnine, lahko gre denimo samo za pisarno v hiši.
Po upravljavcih imajo največ kvadratnih metrov nezasedenih
prostorov v Ljubljani Zgodovinski arhiv Ljubljana,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ministrstvo za obrambo
RS ter Ministrstvo za notranje zadeve RS. Ko omenjene
upravljavce analiziramo še po enotah, ugotovimo, da ima
Zgodovinski arhiv 4 nezasedene enote od skupno 6 enot,
Univerzitetni klinični center 3 nezasedene od skupno 122
enot, Ministrstvo za obrambo RS 68 nezasedenih od skupno
506 enot, Ministrstvo za notranje zadeve RS 19 od skupno 235
enot.
Analiza prostorov po namembnosti nam pokaže, da med
nezasedenimi prostori prednjačijo tri- in večstanovanjske
stavbe, stavbe javne uprave, druge upravne in pisarniške
stavbe ter stavbe za zdravstvo. Spet poglejmo upravljavce,
ki imajo največ nezasedenih prostorov. Največjo površino
Zgodovinskega arhiva Ljubljana predstavljajo stavbe javne
uprave (3.799,9 m2) in pa druge upravne in pisarniške stavbe

(795,6 m2), ostalo so rezervoarji, silosi in skladišča ter druge
nestanovanjske stavbe, ki niso umeščene drugje. Največjo
nezasedeno površino v lasti Univerzitetnega kliničnega centra
predstavljajo stavbe za zdravstvo (2.836,8 m2), ostalo so tri- in
večstanovanjske stavbe. Med nezasedenimi nepremičninami
Ministrstva za obrambo RS prednjačijo tri- in večstanovanjske
stavbe, imajo torej kar za 2.068,98 m2 stanovanjskih
površin, ostalo so garažne stavbe. Z veliko gotovostjo
lahko predvidevamo, da imajo torej kar 67 nezasedenih
stanovanjskih enot. Največ nezasedenih stavb Ministrstva za
notranje zadeve RS se po namembnosti prav tako umešča med
tri- in več stanovanjske stavbe (1.887,95 m2), ostalo so garažne
stavbe, drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje, ter
stavbe javne uprave.
Nadalje nas je začelo zanimati še, kakšna je nepremičninska
podhranjenost organizacij, ki delujemo na področju
brezdomstva v Ljubljani. Seveda bi bilo smiselno zajeti vsaj
vse organizacije nevladnega sektorja, ki delujemo na področju
socialnega varstva. A smo se zaradi očitnih razlogov, delamo
za ljudi, ki jim ni omogočena temeljna človekova pravica do
varnega doma, odločili za slednje. V obravnavo smo vzeli
sledeče organizacije: Zavetišče za brezdomne na Poljanski
ulici, Socialno ambulanto s posvetovalnico za ljudi brez
zdravstvenega zavarovanja ProBono, Rdeči križ, Zavetišče
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (Šent), Društvo za
zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Vincencijevo zvezo
dobrote in Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev
Kralji ulice. Iz Zavetišča za brezdomne so nam odgovorili, da
najemnine za svoje prostore ne plačujejo. Ravno tako za svojo
dejavnost ni treba plačevati najemnine organizaciji ProBono, ki
deluje v prostorih MOL-a. Rdeči križ v Ljubljani deluje v svojih
lastnih prostorih, prav tako najemnine za svoj dnevni center ni
treba plačevati Vincencijevi zvezi dobrote. Ostale organizacije
pa za opravljanje svoje dejavnosti plačujemo visoke, za nekatere
prostore tudi tržne najemnine.
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje v Ljubljani,
za svoje programe najema pet nepremičninskih enot. Za
Zavetišče za brezdomne uživalce drog ter štiri enote za
programe stanovanjske skupine znaša mesečna najemnina
približno 4.800 €. Društvo za zmanjševanje škode zaradi
drog Stigma za svoje programe najema tri nepremičninske
enote. Za dva dnevna centra, hišo za nastanitev ter pisarno
mesečno odštejejo 2.580 €. Društvo za Pomoč in samopomoč
brezdomcev Kralji ulice za svoje programe najemamo šest
stanovanjskih enot za dejavnosti nastanitvenega programa,
eno nepremičninsko enoto za dejavnosti pisarne, dnevnega
centra in uredništva, eno nepremičninsko enoto za dejavnosti

Posredovalnice rabljenih predmetov ter eno skladišče. Skupno
mesečno plačilo najemnin znaša 4.316 €.
In od organizacij se, seveda najpomembnejše, obrnimo še
k ljudem, ki uporabljajo naše storitve. Zadnja ocena obsega
brezdomstva v Ljubljani je iz leta 2006 in je bila opravljena
v okviru raziskave Problematika brezdomstva v Ljubljani
(avtorja Dekleva, Razpotnik). Število brezdomnih ljudi naj
bi se takrat gibalo nekje med tristo in štiristo oseb. Situacija
se je v teh letih že krepko spremenila, žal na slabše. Za
občutek lahko navedemo podatek, da se je do sedaj za prodajo
cestnega časopisa registriralo 596 oseb (sem so vključene
tako osebe, ki časopis redno prodajajo, in tiste, ki so ga kadar
koli v preteklosti prodajale). Ne smemo pa zanemariti tudi
ljudi, ki sploh ne prihajajo v stik z organizacijami s področja
brezdomstva in se jih dosega le s terenskim delom ali pa niti to
ne. Podatkov zanje nimamo.
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti že ureja možnosti brezplačne uporabe
državnih nepremičnin za namene javnega interesa. Vendar
je praksa, kot velikokrat, zelo oddaljena od teorije. Državne
institucije bi bilo možno spodbuditi k oddajanju nerabljenih
nepremičnin z dodanim členom, ki bi zagotavljal, da se mora
nepremičnina brezplačno oddati v uporabo za javno dobro, če
določeno časovno obdobje ni smotrno uporabljena.
A leta tečejo, nepremičnine, ki samevajo, pomenijo
gospodarsko škodo, nevladnim organizacijam, ki velikokrat
hodimo po robu preživetja, pa bi brezplačna raba prostorov
zagotovo omogočila bolj stabilno delovanje.
In najpomembnejše: Nihče ne bi smel živeti na ulici! Vsem bi
v naši družbi obilja morala biti omogočena dostojna in varna
nastanitev. Čas za rešitev tega vprašanja bi se moral odštevati v
urah, ne pa v letih ali celo desetletjih.
Med nami so ljudje, ki so prisiljeni, da kot duhovi hodijo po
ulicah, medtem ko mi spimo v toplih posteljah. Ljudje, ki
pozimi iščejo vsaj malo zavetja po kleteh, se vozijo z avtobusi,
da bi se vsaj malo ogreli, ali pa dneve preživljajo v knjižnicah, če
jim le dovolijo. Smotrna, ne le to, življenjska raba nepremičnin
je mogoča in možna je takoj. Ampak le s pravo voljo pri
ljudeh, ki imajo moč in možnosti, da stvari na tem področju
spremenijo.
Spomnimo jih: Najbolj nasilen element družbe je ignoranca.*

Luna J. Šribar
*»The most violent element in society is ignorance.« Emma Goldman

ČE EN SAM OTROK ENO SAMO NOČ PREŽIVI NA CESTI,
JE TO NEOPROSTLJIV, SMRTNI GREH.
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