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Zbornica za poslovanje z nepremičninami  
g. Boštjan Udovič, direktor 

Številka:  0071-541/2019-5 
Datum:  12. 8. 2019 
 
 
Zadeva:  Sklepanje pogodb o posredovanju - odgovor 

Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 8. 8. 2019 

Z zgoraj navedenim elektronskim sporočilom ste nas seznanili z dopisom Ministrstva za okolje in 
prostor, v katerem ministrstvo v zvezi z izvajanjem Zakona o nepremičninskem posredovanju 
(ZNPosr) nepremičninski družbi med drugim svetuje, naj poskuša skleniti pogodbo o 
posredovanju tudi s tretjo osebo in bo tako imela pravno podlago za izterjavo preostanka plačila 
za posredovanje.  V zvezi s tem vam sporočamo naslednje:  
 
Najprej naj navedemo, da konkretne odgovore lahko inšpektorat poda zgolj na podlagi ugotovitev 
vsakega inšpekcijskega postopka posebej, na splošno pa lahko zapišemo naslednje: Zakon o 
nepremičninskem posredovanju definira tako naročitelja kot tretjo osebo, pri čemer posebej ne 
ureja tako imenovanega dvojnega posredovanja. Po našem mnenju do dvojnega posredovanja, 
ki je upravičeno, lahko pride, če posrednik prejme od dveh naročiteljev naročili in sicer npr. od 
potencialnega kupca naročilo za nakup nepremičnine določenih lastnosti, od prodajalca pa naročil 
za prodajo nepremičnine enakih lastnosti. Če se je tretja oseba zgolj odzvala na oglas za točno 
določeno nepremičnino, ne gre za posredovanje v smislu ZNPosr. O tem se je izrekla že tudi 
sodna praksa (npr. sodba Višjega sodišča V Ljubljani, II Cp 3245/2012). Sklepanje pogodb z 
obema strankama pogodbe v povezavi z ZNPosr tako Tržni inšpektorat RS presoja z vidika 
morebitnih nepoštenih poslovnih praks po določbah Zakona o varstvu potrošnikov pred 
nepoštenimi poslovnimi praksami.   
 
Povedati je potrebno še, da je Tržni inšpektorat RS pri svojem delu vezan na zakone in 
podzakonske predpise, odločitev v postopkih ne more opirati na (neobvezujoča) mnenja in 
pojasnila državnih organov.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
Helena Pogačar Andrejka Grlić 
Tržna inšpektorica glavna tržna inšpektorica 
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Vročiti: 
- Zbornica za poslovanje z nepremičninami, g. Boštjan Udovič, direktor, po elektronski pošti na 
naslov bostjan.udovic@gzs.si 
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