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NAJEMNIŠKI TRG

Je živ, a še
zdaleč ni urejen

Najeti nepremičnino pri nas ni priljubljeno, a časi se spreminjajo. Če so se pred nekaj leti stanovanja
veliko prodajala, danes ni več tako. K temu so bistveno pripomogle banke z zaostritvijo pogojev
za pridobitev stanovanjskega posojila. Mladim zato ne preostane drugega, kot da stanovanje
najamejo. Vendar pa - čeprav tudi država spodbuja najemniški trg - stanje še zdaleč ni rožnato,
številnim prednostim navkljub, ki jih življenje v najetem stanovanju ponuja.
Že na minulem posvetu
Poslovanje z nepremičninami, ki
ga vsako leto pripravi Zbornica za
poslovanje z nepremičninami pri
GZS, so se udeleženci dotaknili
ene trenutno najbolj aktualnih
nepremičninskih tem - spodbujanja razvoja najemniškega trga
pri nas. Direktor Stanovanjskega
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sklada RS dr. Žiga Andoljšek
meni, da je promocija najemništva nujna, še zlasti zaradi vedno
ostrejših pogojev financiranja
nakupa stanovanj in negotovosti
ljudi pri reševanju stanovanjskega
problema. Hkrati je danes na trgu
veliko stanovanj, ki se iz takšnih
ali drugačnih razlogov ne prodajo

in bi se lahko, seveda pod ugodnimi pogoji, oddala v najem.
Vprašanje, ali je danes glede
na stanje v državi stanovanje
bolj smotrno najeti ali ga kupiti,
smo zastavili nepremičninskim
strokovnjakom. Jure Dobošič iz
podjetja Insa nepremičnine je

prepričan, da je nakup ali najem
stanovanja odvisen predvsem
od finančnih zmožnosti posameznika, ki razmišlja o pridobitvi
nepremičnine. "Zagotovo se v
današnjih časih ni smotrno čezmerno zadolževati za nakup nove
nepremičnine, čez čas pa ugotavljati, da najeto financiranje otekvadrati/507/ponedeljek, 20. januarja 2014
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LEVO Pri nas je najem stanovanj zanimiv predvsem za študente in
mlajše pare, ki si prvič skupaj opremljajo stanovanje. ZGORAJ Odnos
med najemodajalcem in najemnikom V Sloveniji zaradi neuerejenih
razmer na najemniškem trgu še zdaleč ni takšen, kot bi moral biti, da
bi bilo zadovoljstvo obojestransko.

žuje normalno življenje." Dejstvo
je, ugotavlja sogovornik, da je slovenska mentaliteta naravnana k
nakupu nepremičnine in da najem
še vedno za večino ljudi pomeni
izgubo ali stran vržen denar.
Jožef Murko iz podjetja za promet z nepremičninami Dodoma
enopomenskega odgovora na
to vprašanje ne pozna. "O tem
mora odločati vsak posameznik
oziroma družina glede na svoje
sposobnosti, zmožnosti, želje
in zahteve. Predvidevam, da so
ljudje, vsaj prevladujoča večina,
opravilno sposobni in da ne potrebujejo denimo države, ki bi mislila
kvadrati/507/ponedeljek, 20. januarja 2014

in se odločala namesto njih, kako
naj upravljajo svoje premoženje
ali denar, in da poznajo osnove
finančne matematike."
Odgovor na to vprašanje ni tako
enostaven, opozori Daniel Angel
Sauli iz podjetja Atrium nepremičnine, odvisen je od več dejavnikov. "Pomembno je denimo to,
za koliko časa nameravate živeti
v stanovanju, daljše ko je bivanje
v stanovanje, bolj smotrno je
lastništvo stanovanja kot najem.
Ta je priporočljiv, če pričakujemo,
da se bomo čez kratek čas selili v
drugo mesto ali državo. Glede na
nizke cene, ki so zdaj na trgu, je

nepremičnino danes bolje kupiti.
Seveda pa je največ odvisno od
finančnega položaja posameznika. Če nimamo redne službe in
dostojne plače, nakup stanovanja
ni najboljša rešitev."
UREDI NAJ SE TRG
Na vprašanje, kako promovirati
najemništvo v Sloveniji, za katero
vemo, da ima že od nekdaj negativen predznak, je Dobošič odgovoril: "Predvsem z ureditvijo trga
najema nepremičnin in samih
nepremičnin, ki se oddajajo.
Pogosto pri svojem delu naletimo
na nepremičnine, ki se oddajajo,
pa niso primerne za dostojno

življenje. Po podatkih od kolegov
iz tujine cene najemov stanovanj
niso bistveno večje kot za primerljiva stanovanja pri nas. So pa razmerja in nepremičnine bistveno
bolje, lepše in učinkoviteje urejene
kot na našem trgu."
Jožef Murko se sprašuje, zakaj bi
najemništvo morali promovirati
... "To naj bo svobodna odločitev
vsakega posameznika. Najprej
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DESNO Tudi v mariborski soseski
Mariborska metropola je še kar
nekaj neprodanih stanovanj,
nekatera so že pričeli tudi
oddajati.

potrebujemo konsenz, kakšen
najemniški trg želimo imeti, sivi
(črni) ali legalni, regulirani ali
prosti, parazitski ali svobodni,
stihijski ali ciljno usmerjeni.
Najverjetnejša opcija je, da bo
tudi v prihodnje podoben današnjemu." Negativen predznak,
ki naj bi bil del našega okolja, je
nekaj, pravi Murko, kar se da zelo
hitro spremeniti, če je le volja.
"Seveda pa se je treba pogovoriti
o tem, kaj povzroča ta negativni
predznak in ali smo voljni in sposobni odpravljati vzroke."

vanjskih skladov pa ne poznamo.
Bi pa bilo smotrno oblikovati
primerno okolje, da bi postala ta
dejavnost zanimiva za zasebni
sektor. Glavni problemi, s katerimi se spoprijemajo zasebniki, ki
razmišljajo o oddaji stanovanj, so
plačilna nedisciplina, ki je posledica počasne in neučinkovite pravne
zaščite, visoki davki in nobenih
davčnih olajšav. Celoten postopek
pridobivanja dovoljenj, ki je dolgotrajen, podraži ceno najema stanovanja, dodatno pa zelo visoki
komunalni prispevki. Z vsem tem
pada donosnost najema."

POTREBUJEMO
ZASEBNI SEKTOR
Tudi Daniel Angel Sauli meni, da
najemništva promovirati ravno ni
treba, saj so večinoma ljudje v ta
korak primorani. "Bolj bi bilo treba
promovirati najemodajalstvo.
Profesionalnih najemodajlcev
praktično ni, razen javnih stanovanjskih skladov, zasebnih stano-

Sauli je prepričan, da najemništvo
z zasebnimi stanovanjskimi skladi
ne bi imelo negativnega predznaka. Zdaj ga ima, in to zaradi
pogostih selitev najemnikov, ko
lastnik stanovanje želi prodati ali
ga čez noč sklene uporabljati sam.
"Z večjo konkurenco med stanovanjskimi skladi bi imeli pestrejši
fond stanovanj za različne profile
družin. Trenutno imajo bloki, kjer
so stanovanja javnih skladov, zelo
negativen prizvok iz že znanih
razlogov, opisanih v medijih."
Sogovornik meni, da bi bolje stoječa podjetja lažje zadržala ključne
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kadre, če bi imela lasni stanovanjski fond zanje, le država bi morala
oblikovati davčno politiko, da bi
podjetja videla interes v tem.
KDO JE ZAŠČITEN IN KDO NE
Najemniki so po zakonodaji
bistveno bolj zaščiteni kot najemodajalci, opozori Jure Dobošič.
"Še vedno je v zakonu preveč sivih
področij, ki niso ustrezno definirana in si jih lahko obe pogodbeni
stranki razlagata po svoje. Po
zadnjih statističnih podatkih,
pridobljenih od zbornice za poslovanje z nepremičninami (GZS),
ugotavljamo, da kar 80 odstotkov
vseh nepremičninskih transakcij
stranke opravijo same, torej brez
za to pooblaščenih nepremičninskih agencij. Temu primerno so
seveda sestavljeni tudi pogodbe in
spori, ki kasneje iz takih pogodb
izhajajo."
Jožef Murko ne ve, ali so se zgodile kakšne bistvene spremembe
pri zaščiti najemnikov ali najemodajalcev. "Najemniki državnih in
občinskih stanovanj so še vedno
izjemno visoko zaščiteni, bolj ne
morejo biti, najemniki v zasebnih
stanovanjih so tudi visoko zašči-

teni, manj zaščiteni so le najemniki brez pogodb. Postavlja se
vprašanje, zakaj so brez pogodb
in kolikšen je njihov prispevek k
temu. Pravzaprav so nezaščiteni
le zasebni najemodajalci - tako
po pravni kot ekonomski plati,
zato je treba iskati vzroke, zakaj
nimamo večjih privatnih najemodajalcev."
SPREMENITI JE TREBA VELIKO
Na vprašanje, kaj bi država morala storiti za ureditev najemniškega
trga, Dobošič odgovarja: "Glavna
problema najemniškega trga sta
še vedno nepopolna evidenca
trga nepremičnin, ki se oddajajo,
in veliko sive ekonomije. Prvi
korak je sicer bil storjen, saj naj
bi se od julija 2013 prijavljale vse
najemne pogodbe na pristojno
Gurs. Končni rezultat bi moral biti
popolnoma pregleden trg nepremičnin, s točnimi in kakovostnimi
podatki, na podlagi katerih bi
bilo mogoče napovedati trende
v vsaki posamezni panogi nepremičninskega trga." Jožef Murko
rešitev vidi v delovanju pravne
države. "Predpisov imamo dovolj,
prej preveč kot premalo, problem
je v njihovem spoštovanju in v
kvadrati/507/ponedeljek, 20. januarja 2014
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delovanju državnih organov. Če
bi nam uspelo, da bi večina, če
ne kar vsi najemodajalci, plačala
davek od oddajanja svojih nepremičnin, in če bi nam uspelo, da bi
stranke (najemodajalci - najemniki), ki bi prišle v spor, tega rešile
na sodišču v maksimalno teh
mesecih, bi postavili okvir za normalno delovanje najemniškega
trga. Seveda bi moral tudi najemodajalec v tem roku dobiti nazaj
v posest stanovanje, za katero mu
najemnik ni plačeval najemnine."
PREDNOSTI JE PRECEJ
Pomanjkljivosti na najemniškem
trgu je kar nekaj. Kaj pa pred-
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nosti? Dobošič kot prednost
posebej omeni stroškovni vidik,
ki je veliko ugodnejši za najemnike kot lastnike nepremičnin.
"Najemnikom se namreč ni
treba ukvarjati z davki, s krediti
in z vzdrževanjem, torej s stroški, ki so povezani z lastnikom
nepremičnine. Prav tako jih ne
skrbi upadanje vrednosti nepremičnine. Predvsem pa imajo
najemniki možnost predvideti
svoje stroške in s tem povezati
načrtovanje drugih dejavnikov
svojega življenja. Pogosto se pri
našem delu srečujemo s strankami, ki po nakupu stanovanja
kmalu ugotovijo svojo zmoto in

v stanovanju iz različnih razlogov
niso zadovoljni. Najemniki z
veliko manj stresa in slabe volje
sprejmejo odločitev o spremembi in selitvi."
Jožef Murko: "Najemniško
stanovanje omogoča večjo fleksibilnost, naj bo to glede spremembe zaposlitve, spremembe
velikosti družine ali spremembe
finančnega stanja. In prav v teh
časih je to nekaj, kar omogoča večjo prilagodljivost. Že iz
rimskega obdobja velja, da je
lastništvo nepremične v prvi
vrsti breme."

SANJA VEROVNIK
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BIKA ZGRABI ZA ROGE

NAJEM STANOVANJA
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Zagotovite si vračilo varščine

Ob najemu stanovanja je varščina
dodaten strošek, ki najemnikom
ni po godu, vendar je treba
razumeti zahtevo najemodajalca
po njenem plačilu - varščina je
namreč edino jamstvo, da bo ob
zaključku najemniškega odnosa
stanovanje v takšnem stanju, kot
je bilo ob prevzemu.
Varščina je lahko namenjena
tudi poplačilu stroškov, ki bi jih
povzročil najemnik: stroškov
izselitve ali sodnih stroškov, ki
bi nastali pri morebitni izselitvi
iz krivdnih razlogov, neporavnane najemnine, neporavnanih

stroškov za komunalo, elektriko
in podobno. Višina varščine je
različna, saj ta ni zakonsko predpisana, vendar se za običajno
smatra višina enomesečnega
obroka najemnine, kar je več,
velja za oderuško.
KAKO NAJBOLJE
IZKORISTITI VARŠČINO?
Ko lastniku stanovanja najemnik vrne ključe, in če je stanovanje v brezhibnem stanju,
se je z lastnikom najboljše
dogovoriti, da se del varščine
uporabi za plačilo stroškov
vode, elektrike in drugega,

NE BREZ DOKAZOV

NAREDIMO ZAPISNIK
IN UREDIMO ARHIV
V zapisniku naj bosta navedena vsa oprema v stanovanju in njeno
stanje. Pred vselitvijo je najboljše, da stanje stanovanja in opreme
tudi fotografiramo - tako imamo ob izselitvi dejansko dokaz, ali
so bile posamezne poškodbe prisotne že ob začetku najema ali
ne. Po večletnem bivanju v stanovanju lastniki pogosto hote ali
nehote pozabijo, ali so bile stvari poškodovane že prej ali ne.
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preostanek pa se nekdanjemu
najemniku vrne v gotovini ali
na račun, svetujejo pri Slonepu.
Računov za zadnji mesec bivanja običajno še ni, zato jih je
najbolje predvideti na podlagi
povprečja ali višine računov
zadnjih mesecev. Tako lahko
lastnik in najemnik ob predaji
ključev dejansko zaključita
"sodelovanje" in se ni treba
kasneje ponovno sestajati zaradi računov za še neporavnane
stroške. Druga možnost je, da
se varščina porabi za dela ob
izselitvi: beljenje in čiščenje (v
kolikor najemnik nima namena
sam poskrbeti zanju). Če je
stanovanje že pred izselitvijo
v odličnem stanju in je bilo
beljenje že opravljeno oziroma
lastnik ob ogledu ugotovi, da to
ni potrebno in da v stanovanju
ni poškodb, se lahko varščina
spremeni v najemnino za zadnji
mesec bivanja.
KDAJ SE VARŠČINA VRNE?
Varščino mora lastnik vrniti,
kadar je stanovanje nepoškodovano oziroma so bile vse
poškodbe v njem popravljene

in odpravljene. Pri tem seveda
ne mislimo na običajno obrabo
in na poškodbe, ki niso nastale
zaradi uporabe. Tako se od najemnika pričakuje, da poskrbi za
beljenje in čiščenje ob izselitvi,
popravilo oziroma nadomestitev
pohištva in podobno, vsekakor
pa ni odgovoren na primer za
popravilo zamakanja cevi - to je
odgovornost lastnika, in če ima
sklenjeno primerno zavarovanje
stanovanja, s tem ne bo imel
težav.
KAKO SI VRAČILO VARŠČINE
ZAGOTOVITI Z DNEM NAJEMA?
Če si želite zagotoviti vračilo
varščine, stanovanja ne najemite
na črno, temveč poskrbite za
overjeno pogodbo, iz katere bodo
razvidni tudi višina varščine, njen
namen in pogoji vračila. Če stanovanje najema več ljudi (na primer
več študentov), naj bo pogodba
sklenjena z vsemi, v njej pa naj
bo tudi zapisano, kakšni so sorazmerni deleži višine varščine. Ob
najemu naj bo narejen temeljit
zapisnik o tem, v kakšnem stanju
je stanovanje.

(SAV)
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