
Pozdravljeni!

Predstavnice in predstavniki Najemniškega SOS vas vabimo na delavnico za nevladne
organizacije “Skupaj za izboljšanje pravic najemnic_kov”, ki bo potekala v četrtek, 2. februarja,
med 10.00 in 11.30 preko spletne platforme Zoom.

Na dogodku bomo:

● spoznali najemniške pravice kot jih predvideva stanovanjska zakonodaja,
● pogledali kršitve, ki si jih največkrat privoščijo najemodajalci_ke,
● razpravljali o učinkovitih načinih obravnavanja in reševanja teh kršitev ter
● snovali strategije izboljšanja položaja najemnic_kov in spodbujanja odgovornih k ureditvi

tržnega najema.

Najemnice_ki se pogosto ne upajo postaviti za svoje pravice, saj s tem tvegajo tudi izgubo
doma. Zato se moramo za njihove pravice zavzemati skupaj – le tako bomo lahko izboljšali
pogoje najema!

S tem v mislih želimo na delavnici predati nekaj predlogov za delo z njimi, ki lahko pomagajo pri
izogibanju pastem najemnega trga ter soočanju z morebitnimi kršitvami. Izkušnje in znanje, ki
smo jih v Najemniškem SOS nabrali z dosedanjim delom, želimo z vašo pomočjo nadgraditi in
zagotoviti, da bomo lahko najemnice_ke skupaj podpirali v boju za dostojno bivanje.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 31. januarja, in sicer v spletnem
obrazcu, ki ga najdete tukaj: https://djnd.si/ehek.

Se vidimo!
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Da so najemniki_ce v Sloveniji preveč zaščiteni, je ponavadi prva pritožba, ki
jo slišimo v medijih, ko se začne razprava o najemnem trgu – a dejansko
stanje kaže, da mnogi_e živijo v izjemni negotovosti in nestabilnosti.
Pogodbe (če jih sploh imajo) se sklepajo za 11 mesecev, najemnine rastejo,
kakovost stanovanj je vprašljiva, lastniki_ce pa vdirajo v zasebnost,
prepovedujejo prijavo prebivališča, zaračunavajo neupravičene stroške, jih v
poletnih mesecih izselijo... Pa zakon vse to res dopušča?

Pogovor o tem bomo odprli članice in člani organizacij IŠSP – Inštituta za
študije stanovanj in prostora ter Danes je nov dan, z nami pa bo tudi Sanja
Jablanović iz Pravnega centera za varstvo človekovih pravic in okolja, ki v
okviru brezplačnega pravnega svetovanja najemnicam_kom stanovanj v
Ljubljani pomaga pri razreševanju stisk.

Poleg razprave, v katero vabimo vse udeležence_ke delavnice, bomo na voljo
tudi za vsa morebitna vprašanja.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite!
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