Cene najemnin so v zadnjih mesecih zaradi posledic COVID-19 upadle, v povprečju od 20 do 25
odstotkov, ponekod tudi za več kot 30 odstotkov. Je zaradi trenutnega dogajanja smiselno stopiti
do najemodajalca? Veliko najemnikov se je z lastniki že pogodilo za nižjo najemnino, so nam
povedali nepremičninski poznavalci. Kako se sploh lahko pripravimo na takšno pogajanje?

Medtem ko je bilo še na začetku leta za dvosobno stanovanje v središču Ljubljane treba odšteti v
povprečju 750 evrov, ga je zdaj mogoče dobiti za 27 odstotkov oziroma 200 evrov manj. Podobno se
je zgodilo tudi s stanovanji v preostalih delih Ljubljane in v njeni okolici. Cena mesečnega najema za
dvosobno stanovanje je bila pred začetkom epidemije 600 evrov, zdaj je med 450 in 400 evri, kar
pomeni 25- oziroma 33-odstotni upad, razlaga nepremičninska strokovnjakinja Zarja B. Mavec iz
nepremičninske agencije Inalbea, del skupine Keller Williams. Stanka Solar iz

Če se še pogajate za nižjo ceno, Stanka Solar svetuje, da se vse rešujete pisno, z
aneksi, pri tem pa naj bodo jasno navedeni roki in razlogi za anekse ter podatek, do
kdaj je najemnina nižja. V veliki večini primerov je možen dogovor z lastniki, še
dodaja.

Pet korakov: Kako se pogajati za nižjo ceno najemnine
1. Naredite domačo nalogo – preverite trg
Raziščite, po kakšnih cenah se oddajajo stanovanja v okolici, kjer najemate
stanovanje. Besedne zveze »govori se« ali »slišal sem« bodo za pogajanja z
lastnikom premalo. Pokažite konkretne oglase. Lastniku predlagajte nov znesek

mesečne najemnine, a bodite tudi prilagodljivi. Splošen upad najemnin na trgu se je
zgodil, je nekje med 15 in 25 odstotki. »Takšen odstotek znižanja cene lahko
predlagate najemodajalcu,« svetuje Roman Prskalo.
2. Ponudite nekaj v zameno
Razmere so negotove in hitro se lahko spet obrnejo v prid najemodajalcev.
Dogovorite se za nižjo najemnino vsaj za določeno obdobje, dokler bodo razmere na
trgu v prid najemnikov.
3. Poudarite svoje prednosti
Povejte, da redno plačujete svoje obveznosti, vzorno skrbite za nepremičnino in sami
naredite manjša popravila, ki so potrebna. Za dobre najemnike se lastniki potrudijo,
da jih obdržijo.
4. Ohranite normalno komunikacijo oziroma poslovni odnos
Bodite vljudni, razumni in hkrati določni. Verjemite v svoj prav in bodite pripravljeni
tudi malo popustiti. »Dejstvo je, da se ob normalnem dogovoru in resnem namenu ter
volji obeh udeležencev skoraj vedno da uspešno dogovoriti za najem nepremičnine,«
pravi Roman Prskalo.
5. Poiščite novo stanovanje
Če najemodajalec ne bo pripravljen na kakršnakoli pogajanja, je morda čas, da
poiščete nov dom. Premislite, koliko vam pomeni nekaj sto evrov prihranka na
mesec.

Trend se bo prej ali slej obrnil

Nova realnost najemniškega trga, ugodnejše razmere za najemnike
in manj ugodne za lastnike, ne bodo trajale večno. Če se razmere v
državi zaradi virusa dodatno poslabšajo in bodo šole zaradi ukrepov
podaljševale študij na daljavo, se lahko najemnine še dodatno
znižajo, pravi Roman Prskalo. Nepremičninski strokovnjaki sicer
takšnega scenarija ne pričakujejo. Bodo pa cene najemnin zagotovo
spet poskočile, če ne prej, takrat, ko se spet vrnejo turisti, kar bi se
lahko zgodilo do pomladi ali do poletja, pravi Zarja B. Mavec.
»Košček sestavljanke bodo dodali tudi moratoriji na odplačevanje
posojil, ki se bodo končali prihodnjo pomlad.« Kdaj se bo trend
obrnil? Tega ne ve nihče.

Ogledi v času korone
Ko smo omejeni na gibanje v svojih občinah, imamo manj možnost možnosti - med
drugim tudi za oglede stanovanj, ki bi jih radi najeli ali celo kupili. A to še ne pomeni,
da se je nepremičninski trg ustavil. Takrat, ko smo ljudje doma, imamo čas tudi za
brskanje med nepremičninskimi priložnostmi na spletu, razlaga Zarja B. Mavec.
Roman Prskalo po drugi strani opaža, da je povpraševanje po najemnih stanovanjih
manjše in je manj tudi ogledov. Ali so tudi nepremičninarji uporabili kakšne sodobne
prijeme za oglede stanovanj? »Pri nas za stanovanja posnamemo videe, ki jih nato
posredujemo najemnikom ali kupcem. Poskušamo vključiti kar največ podrobnosti, da
stranke dobijo občutek, ali jim bo nepremičnina sploh ustrezala,« razlaga Zarja B.
Mavec. Stranki, ki se za določeno nepremičnino resno zanima, najprej čim več
informacij posredujemo po telefonu in po elektronski pošti, razlaga Roman Prskalo.
»Poleg cene jo seznanimo tudi z drugimi informacijami, kot so lokacija, leto gradnje in
obnove, opis pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, slike, morebitnih
posebnosti in tako stranko opremimo z vsemi bistvenimi podatki o nepremičnini, in
tako lahko skrajšamo dolžino ogleda nepremičnine.« Število dejanskih ogledov
zmanjšajo izključno na tiste, ki so resnično pripravljeni najeti ali kupiti nepremičnino in
pod pogojem, da so vsi zdravi, pri tem pa nosijo maske ter upoštevajo predpisano
razdaljo in dovoljeno število oseb. Povprečno trajanje ogleda se je skrajšalo z ene
ure na 20 minut. »Tako poskrbimo, da smo v fizičnem stiku s stranko res samo toliko
časa, kot je potrebno, vse druge informacije v zvezi z nepremičnino pa se stranki
posredujejo na daljavo,« razlaga Roman Prskalo. Posel je mogoče z nekaj več
logistike, vsemi potrebnimi potrdili, predhodnimi naročanji in predvsem z več časa
speljati tudi v teh razmerah.

Najemnine da, nakupi še ne!
Tudi če so cene najemnin v zadnjih mesecih upadle za približno 25 odstotkov, je
zgodba na nakupnem trgu drugačna. Cene nepremičnin, ki se prodajajo, so šle še
bolj v nebo. Ob precejšnji ponudbi novogradenj, ki vztrajajo pri visokih cenah, se
dogaja, da se tudi starejše nepremičnine še kar dražijo, pravi Zarja B. Mavec. »Denar
je še zelo poceni in kupci raje kupujejo stanovanja po sicer nekoliko višji ceni, a z
izredno ugodnimi posojili zdaj, kot da bi čakali na upad cen in recesijo, ki bo
posledično tudi podražila denar,« odgovarja. Znižanje cen nepremičnin je pričakovati
tudi pri prodaji, a kdaj in predvsem za koliko, je v tem trenutku nemogoče napovedati,
pravijo strokovnjaki.

