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Zadeva:  Vprašanja v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, 47/2019; v nadaljevanju: ZNPosr-C)

Spoštovani,

Dne 29. 7. 2019 smo prejeli vaša vprašanja, na katera je ministrstvo odgovorilo, vendar ste dne 1. 8. 
2019 zahtevali bolj natančne odgovore. Dne 29. 7. 2019 ste ministrstvu zastavili sledeča vprašanja 
glede ZNPosr – C. Pod vprašanji vam ministrstvo podaja odgovore nanje, uvodoma pa vam 
pojasnjujemo, da lahko Ministrstvo za okolje in prostor kot pristojno ministrstvo za področje graditve le 
neobvezno pojasnjuje določbe zakonov in podzakonskih predpisov iz svoje pristojnosti, ne rešuje pa 
konkretnih primerov.:

1. S prodajalci nepremičnin imate sklenjene posredniške pogodbe, katere so v veljavi do 9 mesecev 
od podpisa pogodbe, med njimi so tudi ekskluzivne pogodbe, s katerimi ste se zavezali prodajalcem 
prodati njihove nepremičnine ob pogoju, da se bo polovico plačila za posredovanje prenesla na kupca 
in si s tem zagotovili, da boste kot edini posrednik prodajali nepremičnino in da se bo nepremičnina 
prodala preko vas. Zanima vas kako sedaj postopati v teh primerih oz. ali morate obvestiti lastnika, da 
dogovor ne velja več in da mora prodajalec sedaj za izkazano zvestobo do vas plačati 100% več?

ODG. 1:
ZNPosr-C ne posega v že sklenjene pogodbe o posredovanju (sklenjene pred začetkom veljave 
ZNPosr-C), temveč ureja le pogoje bodočih pogodb o posredovanju, sklenjene od 10. 8. 2019 dalje.
Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/11) pa že sedaj določa, da je plačnik provizije v celoti naročnik, razen če se 
naročnik s tretjo osebo dogovori drugače, pri čemer je sodna praksa tudi dodala, da plača provizijo 
tudi tretja oseba, v kolikor se je tako dogovorila s posrednikom (pogodba o posredovanju) in da je 
posrednik deloval tudi v njenem interesu. V vašem primeru ministrstvo meni, da se porazdelitev plačila 
provizije ne določi s pogodbo o posredovanju, temveč je to dogovor med prodajalcem in kupcem, ob 
pogoju, da vi delujete za interese obeh. Ne glede na novo ureditev, boste morali za izterjavo plačila za 
posredovanje tudi od kupca skleniti pogodbo o posredovanju tudi s kupcem in delovati tudi v 
njegovem interesu. Pogodba o prodaji pa lahko določa, da sta tako kupec kot prodajalec naročnika in 
sta dolžna plačati vsak svoj delež plačila za posredovanje. Vendar vi kot posrednik lahko terjate 
plačilo za posredovanje le na podlagi pogodbe o posredovanju, ne pa na podlagi prodajne pogodbe.

2. Navajate, da prodajalci ne bodo podpisali novih posredniških pogodb za 4% plačilo za 
posredovanje, vi ste se jim pa zavezali prodati njihovo nepremičnino za že dogovorjeno plačilo in ste
imeli tudi stroške z ogledi in ostalimi stvarmi, ki ste jih morali narediti za naročnika. Zanima vas komu 
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naj sedaj zaračunate vaše stroške, v kolikor ne bodo želeli naročniki pristati na ustrezno zvišanje 
plačila za naše storitve? Naj jih zaračunate strankam kot kazen, ker naenkrat ne sprejmejo 100% in 
več zvišanja cene enake storitve kot smo bili dogovorjeni ob podpisu posredniške pogodbe?

ODG. 2:
Kot že pojasnjeno v odgovoru 1, ZNPosr-C ne posega v določitev plačnika plačila za posredovanje, to 
je naročnik. Drugačna porazdelitev plačila za posredovanje je mogoča le, če sta kupec in prodajalec 
oba naročnika vaših storitev in boste delovali v interesu obeh. Sama pogodba o prodaji niti ne 
potrebuje določb o porazdelitvi plačila za posredovanje, saj bosta tako kupec in prodajalec zavezana k 
plačilu na podlagi pogodbe o posredovanju ter je ta strošek prodaje že pokrit.

3. Zanima vas tudi, kaj se zgodi v primeru, ko imate že podpisane dogovore o rezervaciji, pogodbe o 
ari, prodajne pogodbe, predpogodbe za nakup določene nepremičnine. Pri teh poslih imate podpisane 
posredniške pogodbe s prodajalcem in potrdilo o ogledu s kupci, kjer sta se že dogovorila, da se 
plačilo za posredovanje deli? Kaj storiti v teh primerih?

ODG. 3:
ZNPosr-C ne posega v že sklenjene prodajne pogodbe. Določbe o ničnosti določb veljajo za prodajne 
in najemne pogodbe sklenjene po začetku veljave ZNPosr-C, od 10. 8. 2019. V kolikor 
prodajnih/najemnih pogodb še nimate podpisanih, poskušajte skleniti pogodbo o posredovanju tudi s 
tretjo osebo in boste imeli tako pravno podlago za izterjavo preostanek plačila za posredovanje.

4. Kupec vam je že nakazal denar na fiduciarni račun, pogodbe pa še nimate podpisane zaradi 
predkupnih upravičencev, katere morajo pridobiti prodajalci nepremičnine. Tudi v tem primeru imate
podpisane posredniški pogodbi z obeh strani, da se plačilo deli 50%/50%. Kaj sedaj to pomeni za vas, 
če se bo pogodba podpisala, ko bo novi zakon že stopil v veljavo ? Ali lahko kupcem vseeno 
zaračunate posredniško provizijo ali boste že v prekršku?

ODG. 4:
Kot navedeno pri odgovoru št. 2, v kolikor imate pogodbo o posredovanju sklenjeno z obema 
strankama pogodbe in ste tudi delovali v imenu obeh, imate pravno podlago za izterjavo plačila za 
posredovanje, saj ga lahko zahtevate le na podlagi pogodbe o posredovanju ter ne na podlagi 
prodajne pogodbe. S prodajno pogodbo sta se lahko samo kupec in prodajalec dogovorila o drugačni 
porazdelitvi stroška - plačila za posredovanje, kar pa po uveljavitvi ZNPosr-C ne bo več mogoče.

5. Navajate, da imate v tem trenutku podpisane pogodbe o posredovanju, kjer se plačilo za 
posredovanje (pri prodaji) deli na polovico, prodajalec in kupec vsak plačata 2%. Kaj v teh primerih? 

ODG. 5:
Kot navedeno zgoraj pri odg. št. 1, porazdelitev plačila za posredovanje med naročnikom in tretjo 
osebo ni predmet pogodbe o posredovanju, temveč predmet pogajanj med naročnikom in tretjo osebo. 
Vaše pogodbe o posredovanju sklenjene z naročniki bi se morale glasiti za polno provizijo tega posla, 
kako se pa ta provizija porazdeli med naročnikom in tretjo osebo, je pa stvar njunih pogajanj. Vi lahko 
zahtevate plačilo za posredovanje le na podlagi pogodbe o posredovanju. V kolikor le-te nimate 
sklenjene tudi s tretjo osebo (ki potem postane pravzaprav naročnik), vi ne morete od tretje osebe 
terjati plačila za posredovanje. V navedenih primerih boste morali prepričati tretjo osebo, da postane 
naročnik vaših storitev, za kar mu boste lahko zaračunali plačilo za posredovanje na podlagi pogodbe 
o posredovanju ali pa sklenete aneks k pogodbi o posredovanju, s katerim se naročnik zaveže k 
dodatnemu plačilu za posredovanje.

6. Navajate, da imate podpisano rezervacijo za prodajo nepremičnine, kupec je nakazal znesek 
rezervacije na vaš fiduciarni račun. Prodajno pogodbo boste podpisali meseca septembra, ko bo že 
veljal nov zakon. Se pravi, da je v tem konkretnem primeru še bolj zakomplicirana situacija: ne samo, 
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da imate podpisano posredniško pogodbo, pač pa imate podpisan tudi dogovor o prodaji/nakupu, z 
vsemi bistvenimi določili, ceno, roki, in plačilom, ki ga krijeta obe stranki. Kaj v tem primeru? Prodajna 
pogodba še ni podpisana - ko bo podpisana, bodo v njej ponovljena določila iz rezervacije, kjer se 
plačilo za posredovanje deli na pol. Kaj narediti?

ODG. 6:
V vašem vprašanju se pojavlja kontradiktornost. Navajate, da je prodajna pogodba z navedenimi 
pogoji že podpisana, v naslednjem stavku pa navajate, da še ni podpisana. V kolikor je prodajna 
pogodba podpisana pred uveljavitvijo ZNPosr-C, zakon ne poseže vanjo. V kolikor pa še ni podpisana, 
jo pa lahko še uskladite z določbami ZNPosr-C. Plačilo za posredovanje pa ne boste mogli zahtevali 
na podlagi pogodbe, temveč na podlagi pogodbe o posredovanju. V kolikor je nimate sklenjene z 
obema, ne morete terjati plačila za posredovanje od obeh strank, prodajalca in kupca. Navedeno pa 
velja že po obstoječi zakonodaji.

7. Zanima vas tudi, kako v primerih, ko ste že bili s kupci/najemniki na ogledih nepremičnin in sta se 
prodajalec/kupec s posredniško pogodbo in potrdilom o ogledu dogovorila, da se provizija deli vendar 
do dogovora o nakupu še ni prišlo in bo morda prišlo v roku 1-3 mesecev? Ali ta dogovor še velja ali 
ste ponovno vse delali zastonj in bodo lahko glede na novi zakon kupci zahtevali, da ne plačajo nič in 
bo moral prodajalec prevzeti 100% ali več % dodatnega stroška pri že dogovorjeni ceni vendar še ne 
podpisani prodajni pogodbi?

ODG. 7:
Tako kot zgoraj. Pravna podlaga za plačilo provizije je pogodba o posredovanju. Vi lahko izterjate 
plačilo samo na podlagi tega pravnega akta in ne na podlagi prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je 
lahko samo določala, kako si kupec in prodajalec porazdelita plačilo za posredovanje, kolikor je to 
predmet pogajanj med njima, kot del vseh stroškov pravnega posla. Možnost imate, da z obema 
sklenete pogodbo o posredovanju ali pa se vaš naročnik s tretjo stranko dogovori, da bo plačilo za 
posredovanje plačal sam, ter posledično za ta strošek zviša kupno ceno.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Martina Gramc
Podsekretarka

              Vesna Dragan                      
          VODJA SEKTORJA
           ZA STANOVANJA
          
              po pooblastilu
          MATIJA POLAJNAR

Poslano:
- naslovniku -  elektronsko
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