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Datum:  21.03.2018 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  5 / 2017 – 5  
 
 
Komisija za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 
pri GZS-ZPN Združenju družb za nepremičninsko posredovanje (Komisija ZDNP) je po senatu v 
sestavi predsednika Roberta Geislerja člana Damjana Damjanoviča (poročevalec), in člana 
Francija Gerbca, v zadevi prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami prijavitelja Suzana Gorenc zoper nepremičninsko družbo

 na seji dne 19.09.2017 sprejel

S K L E P  
 
 
1. Nepremičninsko družbo se spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih poslovnih 

običajev v prometu z nepremičninami in se ji izreče ukrep opomina. 
 

2. Nepremičninsko družbo se izrecno opozori, da mora kot članica Združenja družb za 
nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami poslovati 
zakonito in legitimno ter spoštovati Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami, pri tem pa ravnati z najvišjo mero skrbnosti dobre nepremičninske 
družbe ter ves čas skrbeti, da ne prihaja do nepravilnosti in neetičnosti poslovanja. 
 

3. Prijave se ne posreduje inšpekcijskim službam. 
 

4. Nepremičninski družbi se naloži, da v roku 8 dni od izdaje sklepa plača stroške 
postopka v znesku 218,22 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost 
(22% DDV) v znesku 48,00 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za odgovorno 
plača stroške kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  266,23 EUR  
• Prejemnik:  GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
• TRR:  SI56 0292 4001 7841 495 
• Referenca:  SI00 5055 
• Namen:   STROŠKI POSTOPKA – KOMISIJA ZDNP 
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O b r a z l o ž i t e v :  
 
Prijaviteljica (v nadaljevanju: prijaviteljica) je po elektronski pošti dne 
18.04.2017 podala prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)  zoper nepremičninsko družbo  

 (v nadaljevanju: prijavljena družba).  
 
Komisija ZDNP je na podlagi Pravilnika organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev 
Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju Pravilnik),  
objavljen na spletnih straneh GZS-Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (v 
nadaljevanju ZDNP) opravila formalni preizkus prijave. 
 
Prijavitelj v svoji prijavi prijavljeni stranki očita, da je ravnala v nasprotju z določili 22. člena 
Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in tudi s 14. in 20. členom 
Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), saj je v konkretnem primeru vsiljeval in 
pogojeval sklenitev pogodbe o posredovanju tudi s kupcema kot tretjima osebama in pri tem 
pogojeval nadaljnje pogovore s sklenitvijo pogodbe o posredovanju tudi s prijaviteljema kot 
interesentoma za ogled, pri tem pa izrecno izpostavljal, da ima prednost tisti kupec, ki bo 
njemu tudi plačal 2% za posredovanje. 
 
Komisija je prijavo s predloženimi dokazi prijavitelja z Vabilom z dne 18.04.2017 dostavila 
prijavljeni stranki s pozivom, da nanjo odgovori.  
 
Prijavljena stranka je na prijavo odgovorila dne 24.04.2017 in navedla, da je nepremičninski 
posrednik , ki je tudi sam pripravil odgovor na prijavo, imel sklenjeno pogodbo o 
posredovanju naročiteljem, za prodajo predmetnih nepremičnin. Nepremičninska družba 
izpostavlja, da so v prijavi navedene neresnice, potvarjanja in prilagajanja indicev za prijavo 
kršitev Kodeksa in prijavo prekrška po ZNPosr in da nepremičninska družba posluje v sklad z 
ZNPosr in Kodeksom in je tako ravnala tudi v konkretnem primeru. Navaja, da sta se 
prijavitelja dne 13.4.2017 ob 17:00 uri po predhodnem telefonskem dogovoru oglasila pri 
nepremičninski družbi na sestanku. Ko jima je posrednik želel posredovati svoje podatke, 
izkaznico posrednika in podatke o nepremičnini sta prijavitelja povedala, da nepremičnino 
poznata in da sta z lastnico dogovorjena za pogoje, prodajno ceno, ki je bila nižja od oglaševane 
in da ne potrebujeta nikakršnega posredovanja nepremičninske družbe, nobenih storitev in da 
bosta nepremičnino od lastnice kupila sama. Pri tem sta se kljub temu zanimala o pravnem 
stanju, kakšne so terjatve za plačilo na nepremičnini. Posrednik jima je povedal, da točnih 
zneskov ne pozna, ki pa bodo izhajali iz izjav o izdaji izbrisnih dovoljenj, obračuna na dan 
poplačila terjatev in poplačila kupnine, za kar je nepremičninska družba bila s strani lastnice 
pooblaščenca z notarsko overjenim pooblastilom. Posrednik je predočil strankama, 
prijaviteljema  v pogled notarsko pooblastilo ter ju  seznanil, da ima dogovorjeno plačilo za 
storitev posredovanja v višini 4% + DDV in da se plačilo razdeli na pol, vsaka strank 2% + DDV., 
na osnovi katerih predmetno nepremičnino lahko proda po ceni 163.000,00 EUR. V 
nadaljevanju sta prijavitelja posredniku naročila pripravo kupoprodajne pogodbe. posrednik je 
odgovoril, da osebno ne pripravlja prodajne pogodbe in da naj posredujeta podatke za sestavo 
pogodbe, s čimer se nista strinjala, saj je prijaviteljica pravnica in ne potrebujeta nikakršnih 
takšni storitev nepremičninske družbe in bosta že sama kupila nepremičnino od lastnice in sta 
odšla iz poslovnih prostorov. 
 
Nepremičninska družba je v spremnem sporočilu, ki ga je poslal direktor  navedla 
tudi, da verjame, da vsi v njihovi družbi skrbno opravljajo posel posredovanja v prometu z 
nepremičninami ni poskušajo zadostiti tako prodajalcem kot tudi kupcem in si želi, da se v 
celoti razjasni predmetni posel in podana prijava v korist in dobrobit vseh udeležencev. 
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Komisija ZDNP je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP  
ugotovila, da je prijavljena družba članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. 
Pri vpogledu v register družb, ki so podale izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev je Komisija ZDNP ugotovila, da je prijavljena družba podala izrecno izjavo o 
spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev, in sicer dne , s tem pa je 
pristojnost Komisije ZDNP utemeljena na podlagi izrecne volje in zaveze prijavljene družbe, da 
bo spoštovala Kodeks. 
 
Komisija je v dokazne namene prebrala vse listine v spisu, in sicer:  pogodbo o samostojnem 
posredovanju pri prometu z nepremičninami z dne 7.3.2017, potrdilo o prodajni ceni z dne 
7.3.2017, splošne pogoje poslovanja s cenikom z dne 8.5.2015, zavarovalno polico za 
zavarovanje odgovornosti  oglas predmetne nepremičnine iz portala 
www.nepremicnine.net z dne 24.4.2017, pooblastilo z dne 16.5.2016 overjeno po notarju 

. 
 
Prijava je utemeljena. 
 

* * * 
 
Komisija po preučitvi navedb strank v njunih pisnih izjavah in dokaznega gradiva ni sledila 
navedbam prijavljene stranke, saj te niso bile prepričljive, ko prijavljena stranka zagotavlja, da 
je zgolj predočila notarsko pooblastilo in da je prijavitelja seznanila z delitvijo plačila za 
posredovanje in da sta potem stranki odklonili sodelovanje in odšli. 
 
Komisija je po pregledu izjav obeh strank in po vpogledu v listinske dokaze ugotovila, da iz teh 
izhaja dovolj trdna podlaga za sprejem odločitve v tej zadevi. Pri tem se Komisija ni spuščala v 
razčiščevanje odnosov med strankami, saj so si izjave glede tega povsem nasprotne. Čeprav je 
za odnose s strankami in ugled panoge to še kako pomembno, bi takšno raziskovanje in 
razčiščevanje presegalo namen postopka pred Komisijo, zato Komisija zgolj na načelni ravni 
prijavljeno stranko izrecno opozarja, da mora kot družba, kot članica Združenja družb za 
nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, poslovati 
zakonito in legitimno ter spoštovati Kodeks, pri tem pa ravnati z najvišjo mero skrbnosti dobre 
nepremičninske družbe ter ves čas skrbeti, da ne prihaja do nepravilnosti in neetičnosti 
poslovanja, saj vsakršen dvom in očitek o nepravilnosti in tudi neprijaznosti ter 
neprofesionalnosti takšne družbe konec koncev škoduje tudi ugledu celotne nepremičninske 
stroke. 
 
Komisija je že iz samih listinskih dokazov ugotovila, da je prijava utemeljena in da gre verjeti 
prijaviteljema, saj ima nepremičninska družba v 4. členu Pogodbe o posredovanju določeno, da  
»znaša posredniška storitev na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju 4% in se razdeli 
2% na naročnika -prodajalca in 2% na tretjo osebo kupca predmetne nepremičnine«. Pri tem pa 
ima nepremičninska družba v nadaljevanju določeno, da se naročitelj samostojno »zavezuje, da 
bo nepremičninski družbi ob sklenitvi prodajne pogodbe za predmetno nepremičnino plačal 
posredniško storitev, za katero je bila sklenjena posredniška pogodba, v višini 2% od 
dogovorjene kupnine pri prodaji«. 
 
Tako je bil naročitelj zavezan plačati 2% in ne 4%, zato bi nepremičninska družba z uporabo 
instituta delitve plačila v skladu z drugim odstavkom 5. člena in Kodeksom delila zgolj 2%, ne 
pa da je tretje osebe potem nagovarjala in očitno tudi silila v sklenitev pogodbe o posredovanju 
za preostala 2% tako, da je skupno dosegla 4%. 
 
Komisija tudi ne dvomi v navedbe prijaviteljev, glede pogojevanja ogleda s podpisom pogodbe 
o posredovanju, saj takšen sklep izhaja iz dejstva, da je nepremičninska družba bila 
pooblaščenca za samostojno posredovanje in oglede s strani prodajalca in je že s tem imela 
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drugačen položaj do tretjih oseb in ga je očitno tudi s pridom izkoriščala.  
 
S tem nepremičninska družba očitno nepravilno in nedopustno obračunava deljeno plačilo za 
posredovanje v nasprotju z drugim odstavkom 5. člen ZNPosr v povezavi s 25. členom ZNPosr 
in Kodeksom, pri tem pa od tretjih oseb pogojuje sklenitev pogodbe o posredovanju, ki bi tako 
tudi sicer bila nična v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZNPosr, ker je pred tem obtožena 
stranka že imela očitno sklenjeno pogodbo o posredovanju z naročiteljem in je prijavitelj kot 
tretja oseba prišel v stik z obtoženo stranko s konkretnim vprašanjem za točno določeno 
nepremičnino, za katero pa sklenitev dodatne pogodbe o posredovanju s kupcem ni dopustna 
in je nemoralna in nezakonita – na kar sta nepremičninsko družbo očitno tudi opozorila 
prijavitelja, saj to izhaja iz izjav obeh strani. 
 
Nadalje pa je Komisija pri pregledu pogodbe o posredovanju ugotovila tudi nadaljnjo določbo, 
ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in sicer v 6. členu pogodbe o posredovanju, v katerem 
ima nepremičninska družba določeno, da »v kolikor naročnik sklene pogodbo z osebo, s katero 
ga je povezala nepremičninska družba (verjeno misli, spravila v stik – op. a.), mimo 
nepremičninske družbe, tudi če je naročnik sklenil pogodbo po prenehanju samostojne 
posredniške pogodbe, je naročnik dolžan plačati nepremičninski družbi dvakratno posredniško 
storitev…«.  
 
Gre za očiten primer pogodbene kazni, kot nepoštenega pogodbenega pogoja, ki je v primeru 
potrošniškega posredniškega razmerja v nasprotju z Zakonom o varstvu potrošnikov in 
dobrimi poslovnimi običaji, pa tudi načelom vestnosti in poštenja. 
 

* * * 
 
Komisija zgolj z namenom usmerjanja nepremičninske družbe kot članice, podrobneje navja 
mnenja in stališča ter pravne podlage kot sledi. 
 
Na splošno v zvezi z (ne)dopustnostjo delitve plačila za posredovanje in (ne)zakonitim 
dvojnim posredovanjem 
 
Res je, da je v 4. členu pogodbe o posredovanju določeno, da »znaša posredniška storitev na 
osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju 4% in se razdeli 2% na naročnika -prodajalca in 
2% na tretjo osebo kupca predmetne nepremičnine«.  
 
A vendar pa se je potem naročnik samostojno zavezal zgolj za 2% in ne 4%, saj je nadalje 
določeno, da se naročnik »zavezuje, da bo nepremičninski družbi ob sklenitvi prodajne pogodbe 
za predmetno nepremičnino plačal posredniško storitev, za katero je bila sklenjena posredniška 
pogodba, v višini 2% od dogovorjene kupnine pri prodaji«. 
 
Iz tega soglasja volj med prodajalcem in nepremičninsko družbo izhaja, da je naročnik zavezan 
samostojno za 2%, čeprav znaša skupno plačilo 4%. 
 
Torej bi lahko naročitelj po institutu delitve plačila za posredovanje delih zgolj svoja 2% in ne 
4% in zato po prepričanju Komisije iz te določbe izhaja, da vsaka stranka plača prijavljeni 
stranki svoje plačilo za posredovanje, ki ga ima obtožena stranka dogovorjeno z njo -torej z 
vsako pogodbeno stranko ločeno, pri tem pa so že po samem ZNPosr in Kodeksu prepovedane 
vsiljene pogodbe s tretji osebami. 
 
S tem je obtožena stranka, ko je nagovarjala ali silila tretjo osebo dogovoru o posredovanju, 
kršila Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, saj kot nepremičninska 
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družba ni pravilno izpolnila svoje izpolnitvene obveznosti in ni ravnala z ustrezno 
profesionalno skrbnostjo dobrega strokovnjaka.1 
 
Pravilno izpolnitev obveznosti nepremičninske družbe lahko razdelimo v glavne sklope:2 
 
1. Iskanje priložnosti za sklenitev pogodbe: nepremičninska družba pravilno izpolni obveznost 

tudi, če pri iskanju ni uspešna, a ravnala z ustrezno profesionalno skrbnostjo (tretji 
odstavek 842. člena OZ). 

 
2. Sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja:   

• nepremičninska družba uspešno opravi posel, ko je sklenjena pogodba med 
naročiteljem in tretjo osebo, 

• nepremičninska družba pravilno izpolni obveznost tudi, če pri iskanju ni uspešna, a je 
ravnala z ustrezno profesionalno skrbnostjo: 

➢ pri izbiri tretje osebe in naročitelja 
➢ pri preveritvi pravnega in dejanskega stanja nepremičnine in opozorilom na 

napake 
➢ pri ravnanju v skladu z naročiteljevimi interesi 

 
3. Izpolnitev obveznosti strank iz pogodbe, ki je bila predmet posredovanja: 

• končni interes strank je opraviti transakcijo (nepremičnina za plačilo kupnine) 
• uresničitev tega končnega interesa stranka pa ni predmet izpolnitvene obveznosti 

nepremičninske družbe, če je pravilno izpolnila obvezanosti v 1. in 2. fazi zgoraj 
 
Nepremičninska družba pa je odgovorna za kršitev njene izpolnitvene obveznosti zaradi 
nepravilne izpolnitve, če:3 
 

1. ima kršitev obveznosti nepremičninske družbe vse objektivne znake protipravnega stanja, 
pri tem pa sta najpogostejši obliki nepravilne izpolnitve obveznosti: 

 
• če nepremičninska družba ni preverila stanja nepremičnine z ustrezno skrbnostjo in na 

strank ni pisno opozorila na napake, 
• če nepremičninska družba ni ravnala v interesu naročitelja in tudi tretje osebe, 

ampak je ravnala v lastnem interesu (npr. siljenje v sklenitev pogodbe tretjo 
osebo in pogojevanje ogleda, selektivno prenašanje ponudb, zavlačevanje, ipd…) 

 
2. je vzrok za kršitev izvira iz sfere nepremičninske družbe: pri tem pa velja domneva iz 

sfere tiste stranke, ki mora izpolnitev opraviti in te predpostavke nasprotni strani ni 
treba dokazati 

 
Tako teorija, kot poslovna praksa poznata tudi dopustno dvojno posredovanje, kjer pa ni 
značilnega tripartitnega razmerja v smislu pravno-poslovnega prenosa obveznosti plačila za 
posredovanje iz naročitelja na tretjo osebo, kot smo predhodno opredelili z razmerjem 
(nepremičninska družba – naročitelj – tretja oseba), temveč gre za dve posredovalni razmerji, 
kjer nastopa ista nepremičninska družba v dveh pogodbah o posredovanju z dvema 
naročiteljema, ki sta lahko hkrati na drugi strani tretji osebi pri nasprotnem poslu. V tem 
primeru pa ima nepremičninska družba dve pravnoposlovni razmerji. 
 

                                                 
1 Glej 2. odstavek 6. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB) in 14. člen Zakona o nepremičninskem posredovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – UPB in 49/11) ter  
2 Več o tem glej: Plavšak, N.: Dodatek k XX. Poglavju, v: Juhart, M. et al: Obligacijski zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 

2003, stran 604-640 
3 Glej Plavšak, N., navedeno delo pod prejšnjo opombo. 
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Nepremičninska družba je v skladu s 21. členom ZNPosr dolžna jasno in pisno opozoriti oba 
naročitelja o morebitnih nasprotjih interesov med njima, sicer pa terjatvi do enega in drugega 
naročitelja nista v neposredni zvezi, razen tega, da je za isto nepremičnino prepisano najvišje 
dovoljeno plačilo za posredovanje 4% od pogodbene prodajne cene. 
 
Pri tem pa je potrebno v vsakem primeru posebej paziti, ali je podlaga za sklenitev pogodbe o 
posredovanju dopustna in legitimna, saj lahko prisiljevanje kupcev, ki so prišli na ogled 
konkretne nepremičnine, pomeni tudi nasprotje z načelom vestnosti in poštenja in je lahko 
takšna druga pogodba o posredovanju nična v smislu 3. odstavka 5. člena ZNPosr. Opraviti je 
treba jasno razmejitev med naročiteljem in tretjo osebo in tem ali je potencialni kupec sploh 
lahko naročitelj, predvsem kadar povprašuje po točno določeni, konkretni nepremičnini, ki jo 
za naročitelja (prodajalca, najemodajalca) oglašuje nepremičninska družba. 
 
V kolikor je kupec prišel z že izoblikovanim konkretnim vprašanjem oziroma povpraševanjem 
o konkretni nepremičnini, tako iz narave njunega odnosa izhaja, da nepremičninska družba s 
tem kupcem ni v nikakršnem pravno-posredovalnem razmerju, temveč je njun odnos naključne 
in dejanske narave, pri tem pa lahko ima ta druga, vsiljena pogodba s tretjo osebo tudi za 
posledico absolutno neveljavnost oziroma ničnost pravnega posla, ravnanje nepremičninske 
družbe in posrednika, ki zanjo na tak način opravlja posle posredovanja pa bil lahko šteli za 
nemoralno.4 
 
Slednje pa ne pomeni, da ne bi bilo mogoče deliti plačila za posredovanje, ki je v pogodbi o 
posredovanju dogovorjeno med nepremičninsko družbo in naročiteljem, kot opisano že 
predhodno, a vendar morajo biti za to izpolnjene nekatere obvezne predpostavke:  
 

a) Volja naročitelja: takšna nedvoumna volja mora biti izrecno5 izražena s strani 
naročitelja, da naj nepremičninska družba tretje osebe seznanja z njegovo željo, da se 
plačilo za posredovanje razdeli in da to predstavlja enega od naročiteljevih ponudbenih 
pogojev, zraven cene in ostalih pogojev; 

 
b) Predhodna seznanitev tretje osebe: nepremičninska družba mora zainteresirane 

tretje osebe ustrezno seznaniti s temi ponudbenimi pogoji še pred samim ogledom 
nepremičnine (najbolje v samem ponudbenem oglasu); 

 
c) (Pisna) potrditev tretje osebe, da soglaša s ponudbenimi pogoji:6 ob ogledu 

nepremičninska družba tretji osebi ponudi v podpis t.i. potrdilo o ogledu nepremičnine 
v katerem tretjo osebo ponovno v pisni obliki seznani, da je eden od ponudbenih 
pogojev tudi želja in volja naročitelja, da se plačilo za posredovanje razdeli med stranki 
posla, v kolikor pride do sklenitve pravnega posla. Tretja oseba nato prejme svoj izvod 
potrdila o ogledu na katerem s podpisom izjavlja in potrjuje, da si je nepremičnino 
dejansko ogledala ter da je seznanjena z njenimi lastnostmi in ponudbenimi pogoji 
naročitelja (med katerimi je lahko tudi pogoj naročitelja za sklenitev prodajne ali 
najemne pogodbe pod pogojem, da tretja oseba prevzame tudi del plačila za 
posredovanje) in da soglaša s takšnimi pogoji; 

 
 

                                                 
4 Primerjaj z Djinović, M., navedeno delo, PP, št. 7-8/2009 in sodno prakso Višjega sodišča v Ljubljani, VSL Sodba II Cp 62/2011, v 
kateri sodišče ugotovi, da gre za nično pogodbo o posredovanju in nemoralno ravnanje, če se prevali plačilo za posredovanje na kupca, ki 

je v nasprotju s 5. členom ZNPosr.  
5 Za dokazne namene je najbolje v pisni obliki, še najustrezneje pa v sami pogodbi o posredovanju, ki jo skleneta naročitelj in 
nepremičninska družba v kateri naročitelj daje nalog nepremičninski družbi glede pogojev za posredovanje oz. trženje nepremičnine, med 

katerimi je lahko med drugimi tudi pogoji o delitvi plačila za posredovanje. 
6 Predpostavka, da stranka pisno potrdi, da je seznanjena s ponudbenimi pogoji formalno ni obvezna, je pa vsekakor izjemno priporočljiva, 
a nikakor ne sme biti pridobljena z zvijačo ali na goljufiv način. 
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d) Dogovor oziroma soglasje volj med naročiteljem in tretjo osebo: volja o delitvi 
mora torej izvirati iz sfere strank (naročitelja in tretje osebe), ki se v skladu z drugim 
odstavkom 5. člena ZNPosr lahko med seboj dogovorita, da se plačilo za posredovanje 
razdeli.7 V tem oziru je potrebno zakon razlagati ekstenzivno, saj iz namena 
zakonodajalca ne izhaja, da mora biti takšen dogovor v pisni obliki in ko tak vpisan kot 
posebno pogodbeno določilo izključno v prodajno ali najemno pogodbo, v zvezi z 
nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, temveč je mogoče, da soglasje volj 
stranki izrazita tudi na druge načine, ki so lahko oblični, torej v pisni obliki (npr. v 
ločenem dokumentu kot je punktacija o poslu ali dogovor o pravnem poslu ali pa celo 
pisna izjava strank), ali pa neoblični (ustno, s konkludentnim dejanjem).8 

 
Obligacijski zakonik (OZ) vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska 
razmerja. Eno od temeljnih načel je dispozitivna narava zakonskih določb, ki določa, da 
udeleženci lahko uredijo svoje obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v zakoniku, ali 
drugih predpisih, če iz posamezne določbe zakonika ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega. 
(2. člen OZ). 
 
Drugo takšno načelo je načelo prostega urejanja razmerij, ki določa, da udeleženci prosto 
urejajo obligacijska razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi 
ali z moralnimi načeli. (3. člen OZ). 
 
Za obravnavan primer je najpomembnejše načelo vestnosti in poštenja, ki določa, da pri 
sklepanju obligacijskih razmerij in pri izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh 
razmerij morajo udeleženci spoštovati načelo vestnosti in poštenja. Udeleženci v obligacijskih 
razmerjih morajo v prometu ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. (5. člen OZ). 
 
OZ določa, da je pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, 
nična, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v 
posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega. (prvi odstavek 86. člen OZ).  
 
V obravnavanem primeru že sam ZNPosr v drugem odstavku 5. člena določa, da je pogodba 
nična, v kolikor nasprotuje delitev plačila za posredovanje na obe stranki na predpisan in 
zakonit način, kot to določa drugi odstavek 5. člena ZNPosr. 
 
Če pa je pogodba nična zato, ker po svoji vsebini ali namenu nasprotuje temeljnim 
moralnim načelom, lahko sodišče v celoti ali deloma zavrne zahtevek nepoštene stranke za 
vrnitev tistega, kar je dala drugi stranki. (drugi odstavek 87. člena OZ). Pogodbenik, ki je kriv za 
sklenitev nične pogodbe, odgovarja svojemu sopogodbeniku za škodo, ki mu nastane zaradi 
ničnosti pogodbe, če ta ni vedel in ni bil dolžan vedeti za vzrok ničnosti. (91. člen OZ). Na 
ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti in se lahko nanjo sklicuje vsaka zainteresirana oseba. 
(92. člen OZ). 
 
Problematiko nedopustnega dvojnega posredovanja in siljenje tretjih oseb k podpisovanju 
pogodbe o posredovanju, kot pogoj za izvedbo ogleda nepremičnine, kar lahko pomeni celo 
ničnost pogodbe o posredovanju s tretjo osebo, je obravnavala tudi sodna praksa. 
 
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, VSL Sodba II Cp 62/2011,  v kateri sodišče ugotovi, da 

                                                 
7 V primeru, da gre za prej opisan ponudbeni pogoj naročitelja, gre prav tako za soglasje volj med strankama, le, da tretja oseba s tem, ko 

sklene pravni posel, v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, privoli v ta ponudbeni pogoj, da se nanjo prenese oz. da 

prevzame del plačila za posredovanje, če bo pravni posel sklenila.  
8 V primeru neobličnega soglasja volj, bo to soglasje težje dokazljivo, razen v primeru, kadar tretja oseba na licu mesta v svojem imenu, a 

za račun  naročitelja kot druge stranke izvede plačilo za posredovanje nepremičninski družbi, pri tem pa bo slednje izpolnilo zakonske 

znake prevzema dolga, ker je upnik (nepremičninska družba) dal privoljenje, saj je po tihem (lat. »In tacita«) sprejel izpolnitev od tretje 
osebe, ki je izpolnila v svojem imenu, a za račun naročitelja. 
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gre za nično pogodbo o posredovanju in nemoralno ravnanje, če se prevali plačilo za 
posredovanje na kupca, ki je v nasprotju s 5. členom ZNPosr.9 
 
Sodba Višjega sodišča v Celju, VSC sodba Cp 737/2010, v kateri sodišče ugotovi, da 5. člen 
ZNPosr v 2. odstavku določa, da lahko plačilo za posredovanje nepremičninska družba 
zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. V primeru, da je dogovorjeno, da 
plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se ta znesek razdeli. Pogodba, ki je sklenjena v 
nasprotju s I. in II. odstavkom je nična (III. odstavek). Ta določba je prisilnega značaja, izhaja pa 
iz bistva pogodbe o posredovanju in iz načela, da posrednik ne sme posredovati samo za eno 
stranko. Takšno posredovanje je v nasprotju z moralnimi predpisi, zato je zakon izrecno kot 
sankcijo določil ničnost.10 
 
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, VSL sodba in sklep I Cp 1087/2000, v kateri sodišče 
ugotovi, da je nična tudi pogodba s prodajalcem, v kolikor ima nepremičninska družba 
predhodno že sklenjeno pogodbo s kupcem in za njega išče zainteresirane tretje osebe 
(prodajalce) s katerimi bi se naročitelj (kupec) pogajal za sklenitev prodajne pogodbe. Iz 
dejanskega stanja zadeve izhaja, da se je prodajalec (toženec) odzval na ponudbo kupca 
(tretjega). Kupec je kupoval stanovanje preko posrednika. S tem, ko je posrednik prišel na 
ogled stanovanja, je zgolj izpolnjeval svojo obveznost iz pogodbe med njim in tretjim (kupcem). 
Ob takšnem stanju pa je bila podlaga za sklenitev nove posredniške pogodbe med 
posrednikom in prodajalcem lahko edinole pridobitev premoženjske koristi brez 
protidajatve. Takšna kavza (podlaga – op. a.) je nedopustna in pogodba zato nična. 
 
Pri tem ne gre prezreti, da po specialni ureditvi v ZNPosr velja tudi načelo nepristranosti, saj 
mora nepremičninska družba pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za 

                                                 
9 Iz obrazložitve sodbe: »Konkretna posredniška pogodba tako ne vsebuje temeljne zaveze posredovanja, tako je njena vsebina v nasprotju 
z ZNPosr in OZ, ki posredniško pogodbo definirata kot pogodbo, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik 

z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Edina zaveza, ki jo je tožeča stranka s konkretno 

pogodbo sprejela v razmerju do tožene stranke je zgolj zaveza, da bo o njegovi ponudbi obvestila prodajalca, pri čemer mora to storiti že 
na podlagi zakona in sklenjene posredniške pogodbe s prodajalcem. Po vsebini takšna pogodba zato ne predstavlja posredniške pogodbe, 

saj glede na dejstvo, da je nepremičnina že najdena, manjka osnovna obveznost nepremičninskega posrednika, in sicer da bo iskal kupca 

nepremičnine. (…) Posredovanje pri nakupu stanovanja predstavlja prav iskanje stanovanja za naročnika, kar pa v konkretnem primeru 
tožeča stranka ni opravila. Upnik je konkretno stanovanje prodajal za prodajalca, ne pa iskal kupca. Tako upnik dolžniku v danem 

primeru ni razkazal nobenega stanovanja (razen kupljenega, ki si ga je dolžnik prišel samoiniciativno ogledati) in v tej smeri tudi glede na 

vsebino pogodbe ni prejel nobenega naročila, saj je tožena stranka stanovanje iskala samostojno prek interneta in na ta način konkretno 
stanovanje tudi našla. Vse storitve, ki jih je tožeča stranka v konkretnem primeru izvajala, oglas, ogled in druge storitve posredovanja, so 

bile naročene s strani prodajalca in usmerjene v iskanje potencialnih kupcev. Sporna pogodba je tako neveljavna, saj temelji na 
nedopustni podlagi oziroma neveljavni kavzi (enako Višje sodišče v Ljubljani v zadevi I Cp 1087/2000 in M. Djinović v Pravni praksi z dne 

19.2.2009). (…) Sodišče se pri tem sklicuje na pravno naziranje, da pride ničnost kot sankcija lahko v poštev le takrat, ko je prizadet javni 

interes. Iz zgodovinske razlage ZNPosr izhaja nasprotno, in sicer, da je bil konkretni zakon sprejet predvsem zaradi varstva potrošnikov 
(torej javnega interesa), ki se znajdejo na nepremičninskem trgu. Prav zaradi slednjega je omenjeni zakon vpeljal določene kogentne 

določbe, ki so poleg splošnih določb OZ skušale zagotoviti varstvo potrošnika, kot na primer postavitev zgornje meje še dopustne provizije. 

V skladu z 2. odstavkom 14. člena ZNPosr nepremičninska družba ne sme spodbujati ali priporočati sklenitve pogodbe (tudi posredniške) 
zgolj z namenom pridobitve plačila. Tudi ta zakonska določba je usmerjena v varstvo potrošnikov oziroma javnega interesa. Pri tem tudi 

ne gre spregledati, da se z vprašanjem, ali gre pri tovrstnih poslih sploh za posredovanje pri nakupu nepremičnine, ukvarja Tržni 

inšpektorat RS, kot varuh javnega interesa. Zato sodišče nima prav, ko ugotavlja, da konkretna pogodba ne more biti nična, ker takšna 
sankcija zaradi varstva javnega interesa ni potrebna. Takšna pogodba pa je tudi nemoralna, ker z njo zaveže kupca k plačilu storitve, ki je 

več ne potrebuje. Z razlogom morale se sodišče ni ukvarjalo. Pogodba je v nasprotju z moralo, ker kupca zavezuje k plačilu posredniške 

provizije, čeprav je jasno, da posrednik za kupca nepremičnine ne bo iskal. Dejansko bo zgolj prenesel ponudbo za nakup stanovanja.« 
10 Iz obrazložitve sodbe izhaja: »5. člen v 2. odstavku določa, da lahko plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna le 

naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. V primeru, da je dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki (tega 

tožeča stranka nikoli ni zatrjevala), se ta znesek razdeli. Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju s I. in II. odstavkom je nična (III. odstavek). 
Ta določba je prisilnega značaja, izhaja pa iz bistva pogodbe o posredovanju in iz načela, da posrednik ne sme posredovati samo za eno 

stranko. Takšno posredovanje je v nasprotju z moralnimi predpisi, zato je zakon izrecno kot sankcijo določil ničnost. Ker je dolžnost 

plačati za posredovanje dolžnost naročitelja (s katerim ima nepremičninska družba sprva sklenjeno pogodbo o posredovanju – op.a.), 
izjemoma delno tudi druge stranke (kar je v skladu z načelom, da je nedopustno, da dela le za eno stranko) in ker je predpisana sankcija 

nespoštovanja tega predpisa ničnost, tudi ni pomembna izjava o zainteresiranosti v zvezi z nakupom nepremičnine in samostojna zaveza 

kupca, da bo plačal provizijo. Provizija in plačilo morata biti določena v pogodbi o posredovanju na način, ki ga določa 5. čl. ZNPosr. 
Zato pritožbene navedbe tožeče stranke, da je sodišče zanemarilo to dejstvo, niso utemeljene. Sodišče prve stopnje je obrazložilo, da je 

takšna izjava nedopustna, na nedopustni in v nasprotju s kogentnimi predpisi dani izjavi, pa ne more temeljiti zahtevek za plačilo. Bistveno 

je, da bi bila tožeča stranka upravičena do plačila le v skladu s kogentnimi določbami ZNPosr.« 
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zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in 
pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa 
samo naročiteljeve interese. (prvi odstavek 20. člena ZNPosr). 
 
Na splošno v zvezi z (ne)dopustnostjo pogodbene kazni kot nepoštenemu pogodbenemu 
pogoju v potrošnikih posredniških pogodbah11 
 
Treba je ločiti med štirimi zahtevki, ki temeljijo na različnih pravnih podlagah: 

• plačilo za posredovanje (prvi odstavek 25. člena Zakona o nepremičninskem 
posredovanju – ZNPosr12 v povezavi s 5. členom ZNPosr); 

• dodatne storitve (drugi odstavek 25. člena ZNPosr); 
• povračilo stroškov (drugi odstavek 848. člena Obligacijskega zakonika – OZ)13; 
• povrnitev škode po veljavnih načelih odškodninskega prava (131.–134. člen OZ) ali 

pogodbena kazen (247.–254. člen OZ), če ta ni omejena s specialnimi predpisi. 
 
Povrnitev škode na podlagi ZNPosr in OZ in omejitve s specialnim ZVPot 
 

a) Odškodninska odgovornost naročitelja 
 
V zvezi z ravnanjem naročitelja lahko nepremičninska družba od njega zahteva povrnitev 
škode, če bi njegovo ravnanje bilo v nasprotju z dobro vero in poštenjem v skladu z OZ. 
Podlaga za odgovornost so splošna načela odškodninskega prava, določena v 131.–134. členu 
OZ, saj je vsakdo, ki drugemu povzroči škodo, to dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda 
nastala brez njegove krivde (načelo obrnjenega dokaznega bremena). 
 
Člen 132 OZ določa, da je škoda lahko: 

• zmanjšanje premoženja (navadna škoda); 
• preprečitev povečanja premoženja (izgubljen dobiček); 
• povzročitev telesnih, duševnih bolečin ali strahu in okrnitev ugleda pravne osebe 

(nepremoženjska škoda). 
 
Predpostavke za odškodninske obveznosti so: 

• nastanek škodljivega dejstva oziroma dogodka; 
• nastanek nedopustne škode (navadna škoda, izgubljen dobiček, nepremoženjska 

škoda); 
• vzročna zveza med dogodkom in škodo; 
• odgovornost povzročitelja škode z obrnjenim dokaznim bremenom. 

 
b) Pogodbena kazen 
 
Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali 
mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z 
njeno izpolnitvijo (pogodbena kazen). Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je kazen 
dogovorjena za primer, če dolžnik zamudi z izpolnitvijo. Pogodbena kazen ne more biti 
dogovorjena za denarne obveznosti (247. člen OZ). Pogodbeni stranki lahko poljubno določita 
višino kazni, bodisi v skupnem znesku, v odstotku, za vsak dan zamude ali kako drugače. Kazen 
mora biti dogovorjena v obliki, ki je predpisana za pogodbo, iz katere je nastala obveznost, na 
katere izpolnitev se nanaša (248. člen OZ). Udeleženci v obligacijskem razmerju so dolžni 

                                                 
11 Več o tem glej: Geisler, R: Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot nepošten pogodbeni pogoj, Pravna praksa, št. 

13/2013. 
12 Ur. l. RS, št. 42/03 in nasl. 
13 Ur. l. RS, št. 83/01 in nasl. 
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izpolniti svojo obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev (načelo pacta sunt servanda, 
pomeni dolžnost izpolnitve prevzete obveznosti in je temeljno načelo obligacijskega prava) (9. 
člen OZ). 
 
Pogodbena kazen je torej v naprej dogovorjena civilna sankcija zaradi neizpolnitve pogodbene 
obveznosti ene stranke in se lahko zahteva, če stranka ni izpolnila negativne in/ali pozitivne 
obligacije, kot se je zavezala. Predpostavki odgovornosti za neizpolnitev sta: 

• da gre za kršitev pogodbene poslovne obveznosti, ki ima vse znake protipravnega 
stanja in 

• da je vzrok za kršitev izvira iz sfere pogodbene stranke, ki bi morala opraviti neko 
izpolnitev, torej tudi izpolnitev tako negativne obligacije (opustitev, dopustitev), kot 
pozitivne obligacije (dajatev). 

 
c) Specialni predpis o varstvu potrošnikov 
 
Tako splošni predpis (OZ) kot tudi predpis na ravni dejavnosti (ZNPosr) omejuje oziroma 
razveljavlja specialni predpis na področju varstva potrošnikov za vsa pravna razmerja s 
fizičnimi osebami, ki imajo status potrošnika, in sicer po načelu, da specialnejši predpis 
oziroma specialni pravni akt razveljavlja splošnejši predpis oziroma splošni pravni akt (lat. lex 
specialis derogat legi generali).14 
 
V prvem odstavku 24. člena ZVPot je določena generalna klavzula, ki opredeljuje, kdaj gre v 
pravnih razmerjih s potrošnikom za nepoštene pogodbene pogoje, in sicer določa, da 
pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, če: 

• v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in 
obveznostih strank ali  

• povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali 
• povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik 

utemeljeno pričakoval ali 
• nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.15 

 
Nadalje pa 8. alineja tretjega odstavka 24 člena ZVPot določa, da pogodbena kazen v korist 
podjetja šteje kot nepošten pogodbeni pogoj, če izpolnjuje zakonsko kvalifikacijo iz generalne 
klavzule iz prvega odstavka 24. člena ZVPot. 
 
V tem delu ZVPot kot specialni predpis razveljavlja določbe OZ glede možnosti, da se lahko 
dogovori pogodbena kazen, če taka pogodbena določila v splošnih pogojih poslovanja ali v 
pogodbi o posredovanju izpolnjujejo opredelitev iz generalne klavzule, določene v prvem 
odstavku 24. člena ZVPot. 
 
Tudi sodna praksa je že v bistveno nižjih zneskih, kot je v obravnavanem primeru, ko gre za 
dvakratnik plačila za posredovanje, odločila, da gre za nepošten pogodbeni pogoj, če je 
dogovorjena pogodbena kazen, ali katero drugo plačilo oziroma nadomestilo ali pavšalna 
odškodnina, v primeru neizpolnitve pogodbene obveznosti stranke, ki ima status potrošnika. 
 
Primeroma lahko navedemo izsek iz sodne odločbe Upravnega sodišča RS, v kateri je v 
obravnavanem primeru pritožbeno sodišče ugotovilo, da je nepošten pogodbeni pogoj celo že 
zaračunavanje zneska dveh evrov za upravljanje s terjatvami:16 
»10. Definicijo nepoštenega pogodbenega pogoja dajeta 23. in 24. člen ZVPot. Pogodbeni pogoj je 

                                                 
14 Pavčnik, M.: Teorija prava, prispevek k razumevanju prava. GV Založba, Ljubljana 2007, str. 253. 
15 Takšno določbo pa je treba v skladu z naravo in namenom ZVPot razlagati široko, in sicer tako, da se pravni položaj potrošnika, ki ga 

ima ta po drugih splošnih (OZ) ali panožnih predpisih (ZNPosr), ne sme poslabšati, temveč kvečjemu izboljšati. 
16 Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I-U-1955/2011, 10. julij 2012. 
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nepošten, če ima vsebino iz tretjega odstavka 24. člena ZVPot in če povzroči eno od naslednjih 
posledic, ki jih opisuje prvi odstavek 24. člena ZVPot: […]. Prvi odstavek 24. člena ZVPot tako 
določa generalno klavzulo o tem, kaj se šteje za nepošten pogodbeni pogoj, tretji odstavek 
omenjenega člena pa primeroma določa, kaj se zlasti šteje za nepošten pogodbeni pogoj. Sodišče 
se zato tudi strinja s toženo stranko, da je v danem primeru nepošten pogodbeni pogoj, določen v 
12. alineji tretjega odstavka 24. člena ZVPot, naštet primeroma. Gre za alinejo, ki govori o določbi 
pogodbe, ki od potrošnika zahteva plačila nesorazmerno visokega nadomestila v primeru, 
ko potrošnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.« (Poudaril R. G.). 
 

d) Načelo vestnosti in poštenja 
 
Pri sklepanju obligacijskih razmerij in pri izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh 
razmerij morajo udeleženci spoštovati temeljno načelo vestnosti in poštenja in morajo v 
prometu ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji (5. člen OZ). To načelo velja za vse 
udeležence v obligacijskih razmerjih in nalaga dolžnost upoštevanja interesov vseh 
udeležencev istega pravnega razmerja. 
 
Po mnenju pravne teorije je: »zakonodajalec želel s vnosom tega načela v zakon doseči 
primerne rezultate, kjer bi enostavna subsumpcija nekega dejanskega stanja pod neko določbo 
sicer morebiti dosegla pravno varnost, a bi vodila v neupravičeno pravno posledico«,17 torej v 
nesorazmerno in nepravično situacijo. Nadalje pravna teorija tudi meni, da: »dolžnik ni dolžan 
izpolniti obveznosti le strogo po gramatikalni interpretaciji, ampak vedno tudi skladno z 
načelom vestnosti in poštenja ter poslovno moralo«18  ter da ima: »načelo vestnosti in poštenja 
glede ugotavljanja dejanskega stanja funkcijo konkretizacije, dopolnjevanja, omejevanja in 
popravljanja, kršitev tega načela pa predstavlja nedovoljeno izvajanje prava, zlorabo položaja, 
kršitev zavarovanega interesa, nesorazmerno obogatitev ene stranke, ipd…«19 
 
To je potrdila tudi ustaljena sodna praksa.20 
 
Vestnost in poštenje od udeležencev zahtevata, da si pri sklepanju pogodbe ter pri izvrševanju 
pravic ter izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo le za uresničitev svojih interesov, ampak 
tudi za interese nasprotne stranke.21 Pravzaprav so s tem pogodbeni stranki pri zasledovanju 
njenih lastnih interesov določene meje. Gre za splošno načelo obligacijskega prava, ki ga je 
treba v pravu varstva potrošnikov (zlasti ker gre za pristop potrošnika k vnaprej pripravljeni 
pogodbi po sistemu »vzemi ali pusti«) razlagati strožje glede na ravnanja podjetja. Načelo 
vestnosti in poštenja se odraža v več institutih obligacijskega (potrošniškega) prava, med 
drugim tudi v določbah o pogodbenih pogojih.22 Kršitev načela vestnosti in poštenja pomeni 
tudi ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, ki jih v tem primeru določa prej 
omenjeni Kodeks. Ta sicer posebej ne vsebuje določb o pogodbeni kazni, zato je treba 
posamezna ravnanja nepremičninske družbe presojati in razlagati skozi temeljna načela 
Kodeksa, določena v I. poglavju Kodeksa,23 ki so izpeljana iz temeljnih načel obligacijskega 
prava. 
 
Pri tem Komisija pripominja, da Kodeks nima namena idealizirati oziroma povzdigovati morale 
in časti v prometu z nepremičninami, temveč izhaja iz osnovne podmene, da je namen prometa 

                                                 
17 Šinkovec, J., in Tratar, B., nav. delo, str. 8. 
18 Prav tam, str. 8. 
19 Prav tam, str. 9. 

20 Prim. Sklep II Ips 281/2009, 15. november 2012, VSL sklep I Cpg 617/2011, 17. oktober 2012, VSL sodba II Cp 3828/2011, 29. 

avgust.2012, VSL Sodba II Cpg 201/2010, 6. april 2010.  
21 Prim. Kranjc, V., v: Juhart, M., in Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik (splošni del) s komentarjem, 1. knjiga. GV Založba, Ljubljana 

2003, str. 97. 
22 Ferčič, A.: (Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah, PP, št. 2/2010, str. 9. 
23 Prim. § 1, § 3, § 4, § 5, § 7 Kodeksa in druge. 
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z nepremičninami v pridobivanju dobička (ene stranke na račun druge), in da pravni posli, ki 
se sklepajo v tej zvezi, vselej vsebujejo nek (večji ali manjši) špekulativni element. Temeljni 
namen Kodeksa je torej postaviti mejnike, preko katerih nepremičninske družbe ne smejo seči 
pri zasledovanju dobička, če naj se njihovo ravnanje še giblje v okviru načela vestnosti in 
poštenja v obligacijskih razmerjih.24 
 
Z izrazom dober poslovni običaj so zajeta ravnanja, ki zaradi svojega častnega značaja služijo 
kot zgledna vsem gospodarskim subjektom v določeni panogi.25 
 
Udeleženci obligacijskih razmerij morajo upoštevati (dobre) poslovne običaje.26 Tako se 
omejuje prosta podjetniška pobuda. Bistveno je, da taki pravni standardi največkrat niso 
zapisani, udeleženci na trgu pa jih morajo kljub temu upoštevati. Kršitev je storjena ne samo z 
izrecno kršitvijo konkretnega predpisa, medsebojnega dogovora ali pogodbe, temveč 
predvsem z obnašanjem v poslovnem prometu, s katerim gospodarski subjekt ali zaposleni krši 
uveljavljena pravila v medsebojnih razmerjih nastopanja na trgu.27 
 
Pojem dobrih poslovnih običajev28 se izmika vsaki oprijemljivi opredelitvi, zato teorija in 
predvsem poslovna strokovna in praksa ugotavljata, da je precej lažja negativna opredelitev 
dobrih poslovnih običajev, torej ravnanj, ki so zoper dobre poslovne običaje.29 Tako denimo 
Pravilnik o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri GZS v 8. členu podaja negativno 
definicijo dobrih poslovnih običajev, po kateri se kot dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi 
poslovnimi običaji in poslovno moralo, štejejo zlasti: 

• dejanja in postopki, s katerimi se kršijo ali izigravajo predpisi, uzance ali pravila tržne 
discipline; 

• kršitev sprejetih obveznosti in dejanja, ki povzročajo ali utegnejo povzročiti škodo 
drugim organizacijam ali posameznikom; 

• druge kršitve pravil v medsebojnih razmerjih, ki ogrožajo pravice drugih ali kako 
drugače prizadenejo njihove interese. 

 
Nenazadnje pa mora nepremičninska družba, še posebej članica ZDNP, slediti temeljnim 
načelom Kodeksa, določenim v njegovem I. poglavju, pri tem pa ji mora biti za vodilo 
poštenost, vestnost in profesionalnost, prepoved povzročanja škode ter spoštovanje dobrih 
poslovnih običajev, kot načel, ki jih morajo spoštovati tako nepremičninske družbe in 
nepremičninski posredniki kot drugi udeleženci v prometu z nepremičninami. (3. člen 
Kodeksa), pri tem pa mora poslovanje nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega 
posrednika s stranko temeljiti na načelih medsebojnega zaupanja ter varstva pravic in koristi 
stranke (4. člen Kodeksa). 
 

* * * 
 
Komisija je na podlagi vsega navedenega zaključila, da je prijavljena stranka s svojim 
ravnanjem kršila določbe Kodeksa, kot zatrjevano s strani prijavitelja, pri tem pa se pri 
obravnavi ni spuščala v razčiščevanje odnosov med strankami, a je pri vpogledu v pogodbo o 
posredovanju ugotovila, da je ta v nasprotju z zatrjevanji prijavljene stranke glede deljenega 

                                                 
24 Djinović, Marko, in Geisler, Robert: Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, Pravna praksa, št. 38/2011, 

priloga, stran III; smiselno po Kranjc, Vesna: Poslovni običaj kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava (doktorska disertacija), 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1996, stran 38. 
25 Natlačen Penko, M.: Častno razsodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije in Kodeks o dobrih poslovnih običajih pri poslovanju z 

nepremičninami. 13. Posvet: Poslovanje z nepremičninami, Zbornik referatov, GZS, Ljubljana 2002, str. 132–137. 
26 Glej Ivanjko, Š., nav. delo. 
27 Kranjc, V.: Poslovni običaji in gospodarske pogodbe. Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998, str. 29–38. 
28 Temeljno o dobrih poslovnih običajih glej tudi v Zabel, Bojan: Uvod v gospodarsko pogodbeno pravo, ČGP Delo – TOZD Gospodarski 

Vestnik, Ljubljana 1987, stran 172-180. 
29 Glej: Zabel, Bojan: Tržno pravo, Gospodarski Vestnik, Ljubljana, 1999, stran 82.  



 
 

 

 

Stran 13 od 14 

 

plačila za posredovanje, saj je v skladu s predloženo pogodbo naročitelj zavezan plačati zgolj 
2% (in ne 4%), zato bi lahko delili zgolj to, nadalje pa ima prijavljena stranka v pogodbi tudi 
določbo o dvakratniku plačila za posredovanje, če naročitelj sklene pogodbo mimo 
nepremičninske družbe, pri čemer gre za nepošten pogodbeni pogoj v skladu z Zakonom o 
varstvu potrošnikov in ustaljeno sodno in poslovno prakso ter dobrimi poslovnimi običaji 
 
Komisija je na podlagi ugotovitev sprejela ukrep, kot izhaja iz izreka tega sklepa ter pri tem 
odločila po stanju spisa in pri določitvi ukrepa upoštevala vse okoliščine primera, ki vplivajo na 
izrek strožjega ali milejšega ukrepa, zlasti pa: težo oziroma pomen kršitve in njene posledice; 
način, na katerega je bila storjena kršitev; ali je bil stranki v zadnjih 2 letih že izrečen ukrep. 
 
Komisija prijavljeni stranki izreka najmilejši ukrep opomina brez javne objave.  
 
V primeru, da se postopek pred Komisijo zaključi s sklepom, s katerim se prijavljeno stranko 
spozna za odgovorno za kršitev, se prijavljeni stranki naloži, da v roku 8 dni od prejema sklepa 
poravna vse stroške postopka. Iz tega razloga je Komisija ZDNP odločila o stroških, kot izhaja iz 
izreka tega sklepa. 
 
Vsaka stranka nosi lastne stroške v zvezi s postopkom (npr. potne stroške, dnevnice, stroške 
kopiranja ipd.). 
 
Odločitev Komisije ZDNP se v anonimizirani obliki javno objavi na spletnih straneh 
www.zdnp.si. Vsebina objave izrečenega ukrepa Komisije obsega izrek Senata, brez navedb 
strank, poleg tega pa se, zaradi razvoja dobre prakse v anonimizirani obliki brez navedb strank, 
objavi tudi celotna obrazložitev sklepa. 
 
Odločitev Komisije je bila soglasna.  
 
Pravni pouk: 
Zoper sklep Komisije lahko nezadovoljna stranka vloži pritožbo na Upravni odbor ZDNP, in 
sicer najkasneje v roku 15 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri Komisiji s priporočeno 
pošto ali po elektronski pošti na naslov ZPN. Za dan vložitve pritožbe se šteje dan oddaje na 
pošto oziroma dan odpošiljanja elektronske pošte, če je ta poslana na pravilen naslov ZPN.  
Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa zoper katerega se vlaga, navedbo pritožbenih 
razlogov ter predlog odločitve v zvezi s pritožbo.   

 
Komisija ZDNP za presojo kršitev 

Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 
Dne, 21.03.2018 
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O d r e d b a : 
 
Sklep vročiti: 
 
1x prijavitelju – po e-pošti  
1x prijavljeni stranki –po e-pošti  
1x spis 
 
 
 
 
V Ljubljani, 21.03.2018 
 

      Robert Geisler, univ. dipl. prav. l.r. 
      Predsednik 
      Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa 
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