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RE/MAX Slovenija 
Nepremičninske storitve d.o.o. 
Vrunčeva ulica 1 
3000 Celje 
 
ki jo zastopa pooblaščenec 
 

Odvetniška družba dr. Aljoša Dežman o.p. d.o.o. 
Nove Fužine 47 
1000 Ljubljana 
odvetnikdezman@gmail.com 

 
 
Datum:  26.03.2018 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  8 / 2016 – 30  
 
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 (poročevalec), člana Francija Gerbca in člana Damjana 
Damjanoviča, v ponovljeni obravnavi zadeve prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev 
v prometu z nepremičninami zoper prijavljeno stranko, nepremičninsko družbo RE/MAX 
Slovenija, Nepremičninske storitve d.o.o., Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje, na seji dne 21.03.2018 
sprejela naslednji 

 
S K L E P  

 
1. Prijavljena stranko se v ponovljenem postopku spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa 

dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in se ji izreče ukrep javnega 
opomina z objavo na spletnih straneh GZS-ZPN Združenja družb za nepremičninsko 
posredovanje. 

 
2. Prijavljeno stranko 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, saj je prijavitelj prijavo podal že sam. 
 

4. Prijavljeni stranki se naloži, da v roku 8 dni od prejema sklepa plača stroške postopka v 
znesku 802,28 EUR in stroške ponovljenega postopka v znesku 245,46 EUR, v skupnem 
znesku 1.047,74 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost (22% DDV) 
v znesku 230,50 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za odgovorno plača stroške kot 
sledi: 

• Znesek z DDV:  1.278,24 EUR  
• Prejemnik:  GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
• TRR:  SI56 0292 4001 7841 495 
• Referenca:  SI00 5055 
• Namen:   STROŠKI POSTOPKA – KOMISIJA ZDNP 

mailto:odvetnikdezman@gmail.com
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O b r a z l o ž i t e v :  
 
Prijavitelj UPRA-STAN NEPREMIČNINE d.o.o. (v nadaljevanju: prijavitelj) je po elektronski pošti 
dne 10.06.2016 podal prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)1 zoper nepremičninsko družbo RE/MAX Slovenija, 
Nepremičninske storitve d.o.o., Aškerčeva 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: prijavljena stranka).  
 
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),2  
objavljen na spletnih straneh GZS-Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (v 
nadaljevanju ZDNP) opravila formalni preizkus prijave. 
 
Komisija ZDNP obravnava kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev, poslovne morale in 
poklicne etike članov ZPN3 in ZDNP v prometu z nepremičninami, odloča o odgovornosti članov 
ter izreka kršiteljem ukrepe. (45. člen Kodeksa in 5.1 člena Pravilnika). Član je lahko zgolj 
nepremičninska družba, ne pa tudi fizična oseba oz. nepremičninski posrednik, ki za 
nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja. 
 
Prijavitelj v svoji prijavi očita prijavljeni stranki kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v 
prometu z nepremičninami ter zavajajoče oglaševanje.  
 
Pri tem prijavitelj v prvem delu svojega pisanja pod točko I. navaja, da postavlja vprašanja v 
okviru svetovanja, ki ga nudi zbornica, naslovljena na GZS-ZPN Združenje družb za 
nepremičninsko posredovanje in sicer naniza pet vprašanj v zvezi z dopustnostjo in skladnostjo 
s Kodeksom glede oglaševanja brez sklenjene pogodbe o posredovanju.  
 
Za tem prijavitelj opiše dejansko stanje in navaja tudi določbo splošnih pogojev poslovanja, ki jo 
je sprejela franšizna skupina RE/MAX Slovenija z vsebino, da naročitelj katerekoli 
nepremičninske družbe (v določbi pogojev poimenovana kot posrednik), ki je članica franšizne 
skupine RE/MAX, dovoljuje, da se podatki posredujejo tretjim osebam in se hranijo in obdelujejo 
v bazi podatkov RE/MAX skupine ter da je seznanjen, da je takšna družba (posrednik) članica 
franšizne skupine RE/MAX in da se strinja, da bo vse informacije, pridobljene na podlagi 
pogodbe in pogodbo prenesel na RE/MAX nepremičninsko družbo, ki bo za posredovanje 
pooblastila drugega posrednika, o katerem bo naročitelj obveščen pisno ter nadalje, da se 
naročitelj strinja, da bo informacije in posredniško pogodbo prenesel na RE/MAX Slovenijo, 
Nepremičninske storitve d.o.o., ki bo za posredovanje pooblastila drugo RE/MAX 
nepremičninsko družbo, o kateri bo naročitelj obveščen pisno.  V zvezi s tem je prijavitelj 
mnenja, da je po proučitvi te citirane določbe splošnih pogojev mogoče ugotoviti, da nadaljnje 
oglaševanje na podlagi takšne določbe in prenosa pogodbe ni v skladu s predpisi in Kodeksom in 
je takšna določba nična, saj po mnenju prijavitelja: 
 

• ne upošteva časovne omejitve iz 26. člena ZNPosr,  
• niso razvidni vsi identifikacijski podatki o nepremičninski družbi, ki bi naj opravila izbiro 

(naslov, matična številka, davčna številka, itd…) 
• se stranko usmerja v prekinitev obstoječega poslovnega razmerja oz. vsaj k 

preprečevanju ali oteževanju razmerja, 
• ni jasno, kateri nepremičninski posrednik naj bi podpisal novo pogodbo o posredovanju, 

višina plačila za posredovanje, ime zavarovalnice in višina zavarovanja, torej podatki, ki 

                                                 
1 Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, GZS-ZPN Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, avgust 2011, dopolnitev 
februar 2013 in maj 2017, URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks   
2 URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kršitev-Kodeksa (2.9.2015) 
3 V skladu s 45. členom Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, lahko vsakdo, ki meni, da je nepremičninska družba, članica 
Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN), kršila določila Kodeksa, sproži postopek pred Komisijo ZDNP. 

http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks
http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kršitev-Kodeksa
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jih predpisi zahtevajo in s katerimi stranka/potrošnik mora biti v naprej seznanjena ter 
mora v naprej soglašati, 

• z veljavnimi predpisi ni dovoljeno t.i. »bianco« prenašanje storitev posredovanja na 
tretje osebe, ki bodo šele po sklenitvi pogodbe o posredovanju izbrane s strani 
prijavljene stranke, saj je v skladu s kogentnimi določbami ZNPosr izrecno določeno, da 
se mora že bo sklenitvi pogodbe o posredovanju izročitvi seznam nepremičninskih 
družb, na katere se prenaša naročilo in da zakonodaja ne dopušča niti možnosti, da bi po 
sklenitvi pogodbe o posredovanju to enostransko izbiro oz. prenos izvedla 
nepremičninska družba sama. 

 
Pri tem prijavitelj izpostavlja, da prijavljena stranka sploh ni pogodbena stranka pogodbe o 
posredovanju, ki so bile sklenjene s prijaviteljem kot nepremičninsko družbo, saj ta družba ni 
bila prisotna niti v fazi dogovarjanja in niti v sklenitveni fazi pogodb o posredovanju in na 
nobeni od pogodb ni navedena kot stranka pogodbe.  
 
Četudi gre v prvem delu pod I. pisanja prijavitelja za navajanje vprašanj, namenjene zbornici (v 
okviru »svetovanja, ki ga nudi zbornica«, kot navaja prijavitelj), za katera Komisija ni 
neposredno pristojna pripravljati odgovorov, saj Komisija v skladu s Pravilnikom nima funkcije 
posvetovalnega organa ali službe za svetovanje članom zbornice, gre kljub temu v nadaljevanju 
te točke I. pisanja stranke za navedbe pomembnih relevantnih dejstev in okoliščin ter opis 
dejanskega stanja zadeve, ki ga Komisija presoja povezano in skupaj s II. točko pisanja, ki pa 
predstavlja prijavo kršitev in sta oba dela logično in smiselno povezana. Zato bo Komisija na 
postavljena vprašanja smiselno odgovorila v obrazložitvi tega sklepa v okviru obravnave zadeve 
skladno s svojo pristojnostjo iz 5.2 člena Pravilnika, ki določa obseg pristojnosti in naloge 
Komisije in še posebej drugo v smiselni povezavi s tretjo alinejo tega člena Pravilnika, ki 
določata, da Komisija »obravnava pogostejše kršitve in njihove vzroke, sprejema o tem stališča 
in seznanja z njimi organe ZDNP« ter »objavlja načelna stališča o ugotovljenih kršitvah«. Pri tem 
bo Komisija odgovorila v takšnem obsegu, kot je v predmetni zadevi relevantno. 
 
Prijavitelj v drugem delu svojega pisanja pod točko II. prijavlja oz. obvešča Komisijo o kršitvah 
prijavljene stranke in navaja, da je do 25.03.2016 v skladu s franšizno pogodbo deloval pod 
blagovno znamko RE/MAX Center in RE/MAX Dom in da je tega dne iz objektivnih razlogov 
franšizno pogodbo prekinil. Podrobnejših vsebinskih razlogov za prekinitev sodelovanja 
prijavitelj ni opredelil, pa tudi sicer po mnenju Komisije ti za presojo v predmetni zadevi niso 
relevantni. 
 
Prijavitelj zatrjuje, da so se od dneva prekinitve sodelovanja najmanj do podane prijave vse 
nepremičnine, za katere je imel sklenjene veljavne pogodbe o posredovanju, oglaševale in so se 
ob podani prijavi še vedno oglaševale pod blagovno znamko RE/MAX Center, čeprav za to niso 
bile sklenjene ustrezne pogodbe o posredovanju s prodajalci oz. naročitelji le-teh, zato meni, da 
so kršitve prijavljene stranke naslednje: 
 

• kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev, saj nepremičninski posredniki iz skupine 
RE/MAX kontaktirajo prodajalce nepremičnin, ki so imeli in imajo sklenjeno pogodbo s 
prijaviteljem in te stranke nagovarjajo k sklenitvi pogodb o posredovanju z 
nepremičninskimi družbami (posredniki) iz franšizne skupine RE/MAX, 

• zavajajoče oglaševanje na portalu www.re-max.si pod agencijo RE/MAX Center in 
RE/MAX Dom, za katere nimajo sklenjenih ustreznih pogodb o posredovanju, saj je bila 
sklenjena zgolj pogodba o posredovanju s prijaviteljem, ki pa je dne 25.03.2016 izstopil 
iz franšizne skupine, pri omenjenih oglasih pa se objavlja telefonska številka regionalne 
pisarne RE/MAX Nepremičninske storitve d.o.o., torej prijavljene stranke ter nadalje tudi 
oglaševanje nepremičnin, za katere so že pred časom potekle pogodbe o posredovanju. 

 

http://www.re-max.si/
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Prijavitelj je v svoji prijavi navedel, da prilaga pisne izjave nekaterih strank, česar pa dejansko ob 
prijavi ni priložil, ampak je slednje dopolnil v naknadni vlogi. Prijavitelj prav tako ob prijavi ni 
priložil niti besedila celotnih splošnih pogojev poslovanja, kakor tudi nobene pogodbe o 
posredovanju, ki je predmet obravnave, prav tako tudi ne franšizne pogodbe, ki opredeljuje 
poslovno razmerje med prijaviteljem in prijavljeno stranko, je pa slednje dopolnil in manjkajoče 
listine predložil v odgovoru na odgovor prijavitelja na prijavo. 
 
Nadalje je prijavitelj priložil tudi dva dopisa pooblaščenca, Odvetniške družbe Pirc Musar & 
partnerji, o.p. d.o.o. iz Ljubljane (v nadaljevanju: odvetnice prijavitelja), ki prijavitelja zastopa v 
razmerju do prijavljene stranke. Pooblastilo tej odvetniški družbi ob prijavi ni bilo priloženo. Iz 
dopisov z dne 13.04.2016 in 22.04.2016 izhaja, da je odvetnica v obeh dopisih od prijavljene 
stranke zahtevala umik fotografij nepremičnin in podatkov o nepremičninah s spletne strni 
www.re-max.si, saj gre po mnenju odvetnice prijavitelja za nedopustno uporabo osebnih 
podatkov brez ustrezne pravne podlage, torej brez ustreznih sklenjenih pogodb o posredovanju. 
Odvetnica prijavitelja v obeh dopisih navaja konkretne URL naslove, na katerih so objavljene 
sporne ponudbe nepremičnin, za katere po mnenju odvetnice prijavljena stranka nima pravne 
podlage za oglaševanje, pri tem pa odvetnica poziva prijavljeno stranko, da nemudoma umakne 
vse sporne oglase. 
 
Komisija ZDNP je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP4 
ugotovila, da prijavljena stranka je članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje z 
datumom pristopa dne 23.08.2013. Pri vpogledu v register družb, ki so podale izrecno izjavo o 
spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev, je Komisija ZDNP ugotovila, da prijavljena 
stranke sicer ni podala izrecne izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev, pri tem 
pa so v skladu z ustaljeno prakso Komisije tako Statut GZS in Pravila o organiziranosti in 
delovanju GZS-ZPN zadostna podlaga za zavezo prijavljene stranke kot članice zbornice, da mora 
spoštovati Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. 
 
Ne glede na to, da prijavljena stranka ni  podala izrecne izjave o spoštovanju Kodeksa, pa jo k 
temu zavezuje dejstvo, da je kot članica GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami in v 
okviru zbornice tudi Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, podala pristopno izjavo 
in jo kot članico zbornice zavezujejo Statut Gospodarske zbornice Slovenije5 in Pravila o 
organiziranosti in delovanju GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičnicami.6 
 
Statut GZS v 4. alineji 2. odstavka 62. člena določa, da so med drugim obveznosti članov zbornice 
tudi »spoštovanje dobrih poslovnih običajev in zborničnih kodeksov poslovne morale«.  
 
Pravila o organiziranosti in delovanju GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičnicami v 7. členu 
določajo, da so dolžnosti članov določene v Statutu GZS, pri tem pa v 3. alineji 2. odstavka, 7. 
člena posebej opredeljujejo dolžnost člana, da »izpolnjuje obveznosti iz sprejetih kodeksov 
dobrih poslovnih običajev, ki jih razvijajo in dogovorijo člani med seboj«. 
 
Tako sta Statut GZS in Pravila o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN zadostna podlaga za 
obveznost prijavljene stranke kot člana zbornice, da mora spoštovati Kodeks dobrih poslovnih 
običajev v prometu z nepremičninami ne glede na to, da ni izrecno podala izjave o spoštovanju 
Kodeksa,  s tem pa je podana podlaga za pristojnost Komisije ZDNP, da presoja o prijavi kršitve 
zoper to prijavljeno stranko. 
 
Komisija je prijavo s predloženimi dokazi prijavitelja dne 29.06.2016 dostavila prijavljeni 

                                                 
4 URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Člani-ZDNP1 
5 Statut GZS, URL: http://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Pravni-temelji-delovanja/Statut-GZS 
6 Pravila GZS-ZPN, URL: 
https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/vsebina/O-zbornici/O-Zbornici-za-poslovanje-z-nepremi%C4%8Dninami-ZPN/Akti  

http://www.re-max.si/
http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Člani-ZDNP1
http://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Pravni-temelji-delovanja/Statut-GZS
https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/vsebina/O-zbornici/O-Zbornici-za-poslovanje-z-nepremi%C4%8Dninami-ZPN/Akti
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stranki z vabilom, da nanjo odgovori.  
 
Prijavljena stranka je na prijavo odgovorila dne 29.08.2016, prejeto dne 30.8.2016, po 
pooblaščencu, Odvetniški družbi dr. Aljoša Dežman, o.p. d.o.o. iz Ljubljane, fotokopija pooblastila 
izkazana, kar je sicer izven postavljenega 8 dnevnega roka za odgovor, Komisija pa vmes ni 
pričela z obravnavo zadeve, zato se odgovor prijavljene stranke lahko sprejme kot pravočasen. 
 
Prijavljena stranka vse navedbe in trditve prijavitelja zavrača kot neresnične in neutemeljene ter 
z ničemer dokazane in na vsako točko odgovarja ter navaja sledeče: 
 
1) V zvezi s prvim delom pod točko I. pisanja prijavitelja, v katerem očita prijavljeni stranki 

nadaljnje oglaševanje nepremičnin kljub dejstvu, da je prijavitelj kot franšizojemalec zapustil 
franšizno skupino RE/MAX, prijavljena stranka odgovarja, da je takšen način oglaševanja 
prodaje v skladu z voljo pogodbenih strank, kakor tudi organizacije skupine RE/MAX preko 
franšiznih pogodb, s katerimi je skupina RE/MAX organizirana in prijavljena stranka nastopa 
kot franšizodajalec, več pravnih oseb pa nastopa kot franšizojemalec, ki so neposredni 
izvajalci storitev nepremičninskega posredovanja, vendar pod omejitvami franšizne 
pogodbe in skupno blagovno znamko RE/MAX.  

 
Navaja, da takšen način organizacije ni protipraven in je uveljavljen v številnih primerjalno-
pravnih redih, pri tem pa je bistvo franšizinga v tem, da franšizojemalci nastopajo kot 
samostojni (gospodarsko) pravni subjekti, katerim franšizodajalec, v našem primeru 
prijavljena stranka, daje na razpolago poslovno podporo in pravice intelektualne lastnine. 
Pri tem gre za eno od oblik inominatnih kontraktov, ki jih ne ureja noben formalni pravni vir, 
zato je na podlagi sklenitvene in oblikovalne svobode definiranje pravne vsebine takšnih 
pogodbenih razmerij prepuščeno pogodbenim strankam, kar je tudi skladno z ustaljeno 
sodno prakso, brez slehernih kogentnih omejitev glede sklepanja tovrstnih pogodb na 
področju nepremičninskega posredovanja. 
 
Nadalje navaja, da vsaka pogodba o posredovanju, ki jo sklenejo franšizojemalci kot del 
skupine RE/MAX, vsebuje tudi tipske splošne pogoje, ki so sestavni del adhezijskega 
pogodbenega obrazca pogodbe o posredovanju skupine RE/MAX, ki so stranki predloženi in 
objavljeni na način, kot je ustaljen v poslovni stroki. Takšni splošni pogoji zavezujejo stranko 
na enak način kot pogodba, če so ji bili raztolmačeni in ji niso mogli ostati neznani. 
Prijavljena stranka pri tem izpostavi enako določbo 10.2 splošnih pogojev, kot prijavitelj v 
svoji prijavi, pri tem pa izpostavi, da pogoji določajo, da »je naročitelj seznanjen, da je 
posrednik član franšizne skupine RE/MAX« in da »se naročitelj strinja, da v kolikor 
nepremičninski posrednik (mišljeno torej franšizojemalec – op. a.) zapusti skupino RE/MAX, 
bo vse informacije iz pogodbe in pogodbo prenesel na RE/MAX nepremičninsko družbo, ki bo za 
posredovanje pooblastila drugega nepremičninskega posrednika«. 
 
Prijavljena stranka tako v zvezi s tem zaključuje, da je iz teh določb splošnih pogojev vse 
tisto, kar prijavitelj očita prijavljeni stranki v svoji prijavi, v jasni in nedvoumni gramatikalni 
dikciji določeno prav v splošnih pogojih, prav tako pa se vsak naročitelj, ki s takim 
posrednikom (franšizojemalcem) sklene pogodbo, strinja s takšno določbo zavezujočih 
splošnih pogojev, zato meni, da so vse navedbe prijavitelja znotraj tega prvega očitka pravno 
gledano nepravilne in celo nesmiselne ter neutemeljene. Meni, da splošni pogoji, ki 
zavezujejo vsako podpisnico, torej nepremičninsko družbo (posrednika oz. franšizojemalca), 
kot tudi naročitelja, jasno določajo, da pride v primeru izstopa posrednika iz skupine 
RE/MAX do prenosa pogodbe na drugega posrednika (torej nepremičninsko družbo) in sicer 
po presoji skupine – pri tem pa prijavljena stranka ne navede, na katerega subjekta 
natančno.  
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Tako je prijavljena stranka mnenja, da v juridičnem trenutku prenosa pogodbenega razmerja 
preide obstoječe razmerje na novega posrednika in z dotedanjim posrednikom (misli 
nepremičninsko družbo, kot prejšnjim franšizojemalcem in nekdanjim članom skupine 
RE/MAX) stranka oz. naročitelj ni več v nobenem pogodbenem razmerju – pri tem pa 
prijavljena stranka ne navede konkretno, na katerega novega posrednika preide obstoječe 
razmerje v tem juridičnem trenutku prenosa. 

 
2) V zvezi z očitkom prijavitelja, da z obstoječimi predpisi ni dovoljeno »bianco« prenašanje 

storitev posredovanja na tretje osebe«, prijavljena stranka odgovarja, da kakor je 
razlogovala že pri prejšnji točki pod 1), v predmetni zadevi, ne gre za nobeno bianko 
prenašanje pogodbenega razmerja, temveč gre za v naprej predvidene situacije za prenos 
pogodbe, s katerimi se je naročitelj na podlagi načela dispozitivnosti urejanja obligacijskih 
razmerji eksplicitno (torej izrecno) strinjal in posebej izpostavlja, da gre v primeru takšnega 
pogodbenega prenosa razmerja za prenos na izključno enega od članov franšizne skupine 
RE/MAX, pri čemer vsi člani te skupine zagotavljajo enako kakovost storitev.  

 
Prijavljena stranka je mnenja, da ne obstajajo tovrstne prisilne (kogentne) norme, ki jih 
navaja prijavitelj v svoji prijavi in jih tudi ZNPosr ne pozna, saj je 22. člen ZNPosr umeščen v 
del, ki ureja »ekskluzivno posredovanje« in prenos izvedbe posla na izpolnitvene pomočnike 
(substitute), s katerimi naročitelj ni v pogodbenem razmerju in nepremičninska družba v 
takem primeru odgovarja za izbiro in ostane edina v razmerju z naročiteljem. Meni, da so 
navedbe prijavitelja strokovno nepravilne in tudi slabonamerne, saj v svoji prijavi enači dva 
različna dejanska stanova in sicer izpolnitvene pomočnike na eni strani ter pravni prenos 
pogodbenega razmerja na drugi strani, z namenom, da bi, kot pravi, zakonito delovanje 
prijavljene stranke, prikazal kot neetično in celo protipravno. Zaradi tega prijavljena stranka 
meni, da je neetičen prav prijavitelj. 

 
3) Nadalje prijavljena stranka odgovarja, da so podobno nestrokovne in zavajajoče navedbe 

prijavitelja, da splošni pogoji  franšizne skupine ne upoštevajo časovne omejitve trajanja 
pogodbe, saj se trajanje določi s samo pogodbo o posredovanju, ki ima glede na splošne 
pogoje specialnejšo pravno veljavo in ta slednje tudi ne spremeni dejanskega stanja tudi v 
zvezi s prenosom pogodbenega razmerja, saj se s prenosom pogodbe prenese celotna 
vsebina osnovne pogodbe, ne le vsebina splošnih pogojev, zato je takšno zatrjevanje brez 
sleherne pravne utemeljitve.  

 
4) Prijavljena stranka meni, da so iz enakih razlogov kot v prejšnji točki 3), neresnični in 

nepravilni tudi očitki prijavitelja o zavajajočem oglaševanju in da naj bi prijavitelj izhajal iz 
okoliščine, da pogodbena razmerja med stranko pogodbe o posredovanju (s tem misli 
naročitelja) in posrednikom (s tem misli nepremičninsko družbo kot nekdanjega 
franšizojemalca) prenehajo v primeru izstopa posrednika in da to ne drži zaradi prej 
povedanega, iz česar jasno izhaja, da pride v takšnem primeru izstopa člana franšizne 
skupine do pogodbeno določenega prenosa obligacijskega razmerja na drugega posrednika 
kot člana franšizne skupine – na katerega posrednika konkretno pa naj bi razmerje prešlo, 
pa prijavljena stranka ne pojasni, kot tudi ne predloži nobenega dokaza v tej smeri. Nadalje 
prijavljena stranka meni, da ker pogodbeno razmerje ne preneha, temveč se po izrecni volji 
pogodbenih strank pogodbe o posredovanju (naročitelja in nepremičninske družbe, kot 
bivše članice franšizne skupine) prenese na drugega izvajalca (katerega, prijavljena stranka 
ne pojasni), naj bi bilo povsem utemeljeno, da takšne nepremičnine oglašujejo kar vsi 
posredniki skupine RE/MAX – pri tem pa prijavljena stranka ne pojasni, na katerega 
konkretnega izvajalca se prenese pogodba in tudi ne predloži nobenega dokaza, iz katerega 
bi izhajalo, da takšno nepremičnino lahko oglašujejo kar vsi člani skupine RE/MAX. 

 
Zato je prijavljena stranka mnenja, da nepremičninska družba (nekdanja franšizojemalka, ki je 
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izstopila iz franšizne skupine RE/MAX), vse od trenutka izstopa ni v nobenem pogodbenem 
razmerju iz naslova sklenjene pogodbe o posredovanju, ker je prišlo do prenosa pogodbe in da je 
prav v tem bistvo točke 10.2. splošnih pogojev poslovanja, ki jih oba, prijavitelj in prijavljena 
stranka citirata in si ju razlagata vsak po svoje. 
 
Prijavljena stranka zaključi, da so vse navedbe prijavitelja v njegovi prijavi izrazito nestrokovne 
ter pravno in dejansko neutemeljene, saj si prijavitelj napačno razlaga, da je še naprej ostal v 
pogodbenem razmerju z naročitelji tudi po izstopu iz franšizne skupine RE/MAX, dejansko pa je 
na podlagi splošnih pogojev prišlo do prenosa pogodbenega razmerja, zato sam prijavitelj 
nastopa neetično in celo protipravno, kolikor obdeluje podatke strank in oglašuje njihove 
nepremičnine še naprej, saj so takšna razmerja z izstopom prenehala. 
 
Zaradi navedenih odgovorov prijavljena stranka predlaga (celo poziva), da Komisija ugotovi 
neutemeljenost navedb prijavitelja v celoti in hkrati preuči neetičnost njegovega ravnanja, še 
posebej, ker je prijavitelj o ravnanju prijavljene stranke obvestil medije – pri tem pa prijavljena 
stranka izrecno ne navede, da podaja prijavo zoper prijavitelja. 
 
Komisija je prijavitelja z vabilom z dne 19.10.2016 povabila, da v roku 8 dni odgovori na 
navedbe prijavljene stranke v njenem odgovoru in predloži ustrezne dokaze. Prijavitelj je po 
pooblaščenki, Odvetniški družbi Pirc Musar & Partnerji o.p. d.o.o., z izkazanim skenogramom 
pooblastila, dne 04.11.2016 zaprosila za podaljšanje roka. Komisija je prošnji ugodila in s 
sklepom z dne 04.11.2016 podaljšala rok. 
 
Prijavitelj je na vabilo k odgovoru na vabilo prijavitelju odgovoril v podaljšanem roku dne 
07.11.2016 po pooblaščenki Odvetniški družbi Pirc Musar & Partnerji o.p. d.o.o.. 
 
Prijavitelj v odgovoru uvodoma poudarja, da je v svoji vlogi z dne 16.05.2016 predvsem zaprosil 
za svetovanje ZDNP glede dopustnosti določenih vidikov poslovanja po franšizni pogodbi 
skupine RE/MAX in splošnih pogojih, ki med drugim določajo, da se naročitelj v primeru, da 
franšizojemalec zapusti skupino RE/MAX strinja, da bo pogodba prenesena na drugo 
nepremičninsko družbo v skupini RE/MAX, ki jo predlaga RE/MAX Slovenija, Nepremičninske 
storitve d.o.o. in da pogodbeno razmerje preide, ko je naročitelj o prenosu obveščen. V drugem 
delu vloge pa je prijavitelj izpostavil določene kršitve kodeksa in podal prijavo zoper prijavljeno 
stranko. 
 
Prijavitelj je pred opredelitvijo do konkretnih navedb prijavljene stranke v njenem odgovoru na 
prijavo, podrobneje predstavil razmerje med njim in prijavljeno stranko, ki je pripeljalo do 
zatečene situacije. Ob tem pa prijavitelj podaja svoje pravno naziranje ureditve področja 
nepremičninskega posredovanja, ki se nanaša na problematiko tega primera. 
 
Prijavitelj izpostavlja, da je s prijavljeno stranko sklenil franšizne pogodbe, ki so res inominatni 
kontrakti in po pravnem redu Republike Slovenije niso izrecno regulirani, kot zatrjuje 
prijavljena stranka, kljub temu pa smernice na tem področju predstavlja Evropski kodeks etike 
za franšizing7, katerega eno od temeljnih vodil v točki 5.1 tega kodeksa je, da mora biti franšizna 
pogodba skladna z zakonodajo države, v kateri je sklenjena, Evropske skupnosti, etičnim 
kodeksom ter drugimi pravnimi določili zadevne države. To pa po prepričanju prijavitelja 
pomeni, da franšizna pogodba in splošni pogoji poslovanja, ki so sicer skladni s predpisi v državi 
nastanka franšizne pogodbe (s tem misli matični državi izvora franšize), niso nujno skladni tudi 
s predpisi v državi, v kateri se na koncu izvaja franšizno razmerje. Zaradi tega v tem smislu to 
nikakor ne pomeni, da imajo stranke pri sklepanju in izvajanju franšiznega razmerja popolno 
                                                 
7 Evropski kodeks etike za franšizing, ki ga je sprejela Evropska franšizna federacija (EFF) je bil sprejet na Zboru Sekcije slovenskih franšiznih družb dne 
07.04.2004 in se uporablja tudi kot Slovenski kodeks etike za franšizing, dostopen na URL: http://www.eff-franchise.com/77/regulation.html (EFF, angleško), 
na katerega napotuje tudi Sekcija slovenskih franšiznih družb v okviru Trgovinske zbornice Slovenije. 

http://www.eff-franchise.com/77/regulation.html
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pogodbeno svobodo, temveč je ta omejena s prisilnimi (kogentnimi) predpisi države, v kateri se 
izvaja franšizno razmerje. V konkretnem primeru pride v poštev 3. člen Obligacijskega zakonika 
(OZ), ki ureja temeljno načelo dispozitivnosti – da stranke prosto urejajo obligacijska razmerja, 
pri tem pa le-ta ne smejo biti v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. 
 
Nadalje prijavitelj izpostavlja, da v skladu z drugo alinejo 1. člena ZNPosr določa  pravila za 
varno in skrbno posredovanje v prometu z nepremičninami, ki so jih nepremičninske družbe in 
posredniki dolžni upoštevati pri svojem delu. ZNPosr v III. poglavju posebej določa ta pravila za 
varno in skrbno poslovanje v prometu z nepremičninami, ki so v celoti prisilne narave in jih v 
skladu s tretjimi odstavkom 13. člena ZNPosr ni mogoče izključiti oziroma omejiti, razen če je za 
posamezno določilo izrecno dopusten drugačen dogovor med strankami in je ta v očitnem 
interesu naročitelja. 
 
V tem oziru prijavitelj smiselno izpostavlja, da so med drugimi v ZNPosr prisilne določbe prav v 
zvezi: 

• z obveznimi sestavinami pogodbe o posredovanju, med katerimi so tudi podatki 
posrednika, ki bo opravljal posle posredovanja, ime in podatki zavarovalnice, kjer ima 
družba zavarovano poklicno odgovornost ter čas trajanja pogodbe o posredovanju 
(četrti odstavek 13. člena ZNPosr); 

• oglaševanjem nepremičnine, ki je predmet posredovanja, pri tem pa ni dvoma da lahko 
oglašuje le nepremičninska družba, ki je v pogodbenem razmerju z naročiteljem (16. člen 
ZNPosr), 

• dopustnim prenosom storitev posredovanja na druge nepremičninske družbe (22. člen 
ZNPosr), ki pa si ga po mnenju prijavitelja prijavljena stranka razlaga popolnoma zmotno 
in na način, ki za zadevo ni relevanten, razen z vidika vprašanja dopustnosti prenosa 
storitev, pri tem pa poda svoje pravno naziranje glede tega in meni, da glede na jasnost 
prvega odstavka 22. člena in kogentno naravo določb ZNPosr, da izven pogojev iz 22. 
člena ZNPosr prenos pogodbe o posredovanju na drugo družbo ni dopusten. zato je 
pogodba o posredovanju za nepremičninsko družbo vedno v bistvu ekskluzivna (torej 
zgolj v smislu enega izvajalca), ki jo lahko družba prenaša zgolj pod pogoji iz 22. člena 
ZNPosr. 

 
Nadalje prijavitelj podaja konkretne odgovore po posameznih točkah, kot je strukturirana 
prijava in nato odgovori na navajanje prijavljene stranke v odgovoru na očitke iz prijave in sicer 
navaja: 
 
Glede točk 1) in 2) v zvezi s splošnimi pogoji poslovanja je prijavitelj prepričan, da določilo, ki o 
prenosu pogodbe na franšizodajalca (točka 10.2 splošnih pogojev), ki potem določi novo 
nepremičninsko družbo, neposredno nasprotujejo kogentnim določbam ZNPosr. Pri tem 
prijavitelj opozori, da se prijavljena stranka sklicuje na točko 10.2 splošnih pogojev in zatrjuje, 
da taka določba ne obstaja v splošnih pogojih iz leta 2014, kjer je vsebinsko določba v točki 14 in 
nadalje, da tudi v splošnih pogojih iz leta 2015 ni takšne določbe, temveč gre za točko 12 
splošnih pogojev poslovanja. 
 
Pri tem je prijavitelj mnenja, da svobodna volja pogodbenih strank ne more izključiti ali obiti 
kogentnih določb ZNPosr, kot jih določata 13. in 22. člen, ki izrecno preprečujejo prakso prenosa 
pogodb med nepremičninskimi družbami, pri kateri naročitelj nima vpliva na izbiro 
pogodbenega partnerja, praksa, ki bi to poskušala zaobiti, pa je tudi nepoštena, saj naročitelj 
nima vpliva na izbor nove nepremičninske družbe. 
 
Zaradi tega prijavitelj meni, da ne more biti tudi zakonito oglaševanje na podlagi takih 
»prenesenih« pogodb, ki  so v nasprotju s kogentnimi določbami ZNPosr in je takšna praksa prav 
tako nepoštena do naročitelja, ki ni imel možnosti izbire. 
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Glede točke 3) v zvezi z omejitvijo trajanja pogodbe o posredovanju na največ 9 mesecev v 
skladu s 26. členom ZNPosr je prijavitelj mnenja, da je tudi v tem oziru pogodbeno določilo o 
prostem prehajanju pogodbe nično, saj se trajanje pogodbe med konkretno nepremičninsko 
družbo in naročiteljem določi vsakič ob sklenitvi pogodbe. 
 
Glede točke 4) v zvezi z zavajajočim oglaševanjem prijavitelj vztraja, da je oglaševanje, ki je bilo 
posledica prepričanja prijavljene stranke o prenosu pogodbe na podlagi določil splošnih 
pogojev, ne le v nasprotju z ZNPosr, pač pa je šlo tudi za zavajajoče oglaševanje in nepošteno 
poslovno prakso, saj je pri potrošniku ustvarilo napačen vtis o tem, katera nepremičninska 
družba je v ozadju in opravlja posle posredovanja pri prodaji konkretne nepremičnine. Pri tem 
pa meni, da nikakor ni pravilno naziranje prijavljene stranke, da lahko nepremičnine oglašujejo 
kar vse nepremičninske družbe iz franšize RE/MAX, saj je takšno naziranje v neposrednem 
nasprotju s 16. in 13. členom ZNPosr in točko 5.1. Evropskega kodeksa etike za franšizing. 
 

 
*     *     * 

 
 
Na podlagi izvedenega postopka je Komisija ZDNP dne 19.9.2017 izdala sklep št. 8/2016-14, s 
katerim je prijavljeno stranko spoznala za odgovorno za kršitev Kodeksa in ji izrekla ukrep 
javnega opomina ter ji naložila plačilo stroškov postopka. Na navedeni sklep je prijavljena 
stranka podala pravočasno pritožbo, v kateri zatrjuje, da je Komisija napačno ugotovila dejansko 
stanje in zagrešila kršitve postopka, zato je pritožbenemu organu predlagala, da sklep v celoti 
razveljavi. 
 
Komisija ZDNP je s sklepom z dne 19.09.2017, z oznako Komisija ZDNP-8/2016-14 (v 
nadaljevanju. Sklep) prijavljeno stranko spoznala za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in ji izrekla strožji ukrep javnega opomina ter ji 
naložila plačilo stroškov postopka. Prijavljena stranka je prejela sklep po pooblaščencu dne 
26.09.2017 in je pravočasno v roku 15 dni od prejema sklepa dne 09.10.2017 vložila pritožbo, ki 
jo je Komisija preizkusila in s sklepom z dne 21.11.2017, z oznako Komisija ZDNP-8/2016-15 v 
katerem je podala tudi svoja stališča na pritožbene navedbe, odstopila v obravnavo 
drugostopenjskemu organu Upravnemu odboru ZDNP. 
 
Upravni odbor ZDNP je kot pritožbeni organ pritožbo prijavljene stranke obravnaval na 15. seji 
dne 29.11.2017 in odločil, da se pritožbi prijavljene stranke delno ugodi in razveljavi sklep 
Komisije ZDNP z oznako 8/2016-14 z dne 19.9.2017 ter zadevo vrnil Komisiji v ponovno 
odločanje. 
 
Pritožbeni organ je na podlagi preučitve vse relevantne dokumentacije zaključil, da ne držijo 
navedbe pritožnika, da je Komisija kršila načelo kontradiktornosti, saj ji je bilo v postopku 
omogočeno podajanje navedb in dokazov v svojo korist, najkasneje z obvestilom z dne 16.3.2017 
pa se je lahko neposredno seznanila z vsemi do tedaj predloženimi vlogami in dokazi. Tudi 
očitek, da je Komisija obravnavala vprašanja, glede katerih se je sama označila za nepristojno ne 
drži, saj je Komisija odločala o očitanih kršitvah, v okviru tega pa je obravnavala tudi druga 
vprašanja, ki so bila za končno odločitev pomembna. Pritožbeni organ je zaključil, da nedvomno 
ne drži niti navedba pritožnika, da je sporne oglase umaknil, že pred samo prijavo, katero naj bi 
prejel dne 17.8.2016. Komisija je namreč prijavo prijavitelja nedvomno prejela dne 16.5.2016, v 
odgovor pa jo je prijavljeni stranki posredovala dne 3.7.2016. V času preverjanja po prejeti 
prijavi so bili oglasi še objavljeni. Tudi očitek, da je Komisija kot prijavljeno stranko navedla 
blagovno znamko in ne gospodarske družbe ni utemeljen, saj je bila v vseh pisanjih Komisije kot 
prijavljena stranka navedena gospodarska družba, kateri pa je bila v nekaterih dokumentih 
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dodana tudi blagovna znamka, ki jo prijavljena stranka tudi sama uporablja v pravnem prometu. 
Nazadnje pritožbeni organ preučil še navedbe pritožnika glede domnevnih izključitvenih 
razlogov predsednika Komisije g. Roberta Geislerja, in ugotovil, da so ti pavšalni in neutemeljeni.  
 
Pritožbeni organ pa se je delno strinjal z navedbami pritožnika, da je Komisija med oteževalnimi 
okoliščinami navedla, da so bili zoper prijavljeno stranko že izrečeni ukrepi, pri tem pa naj bi 
spregledala dejstvo, da se je v teh zadevah kot prijavljena stranka obravnavala druga 
gospodarska družba. Ne glede na argumentacijo Komisije, da gre v tem primeru za povezane 
osebe, je pritožbeni organ mnenja, da se izrečeni ukrepi kot oteževalna okoliščina lahko 
upoštevajo le pri izreku ukrepa isti gospodarski družbi kot prijavljeni stranki. Poleg tega je 
pritožbeni organ ugotovil, da je bila odločitev v enem od navedenih primerov (zadeva K-5/2016) 
medtem v ponovljenem postopku spremenjena. 
 
V ponovljenem postopku je pritožbeni organ Komisiji naložil, da naj Komisija ponovno odloči v 
zadevi, pri čemer je vezana na obrazložitev in navodila za ponovno odločanje pritožbenega 
organa. V tem smislu je pritožbeni organ Komisiji naložil, da naj predvsem ponovno preuči 
olajševalne in oteževalne okoliščine za prijavljeno stranko in ji glede na navedeno v primeru 
izreka ukrepa ne izreče ukrepa javnega opomina, saj po mnenju pritožbenega organa v tem 
primeru ne gre za težje kršitve.  
 
Komisija je v dokazne namene vpogledala in prebrala vse listine in dokaze v spisu in sicer: 
prijavo z dne 16.5.2016, zahtevo za umik fotografij in podatkov o nepremičninah z dne 
13.4.2016 in ponovna zahteva z dne 22.4.2016, vabilo k odgovoru na prijavo z dne 29.6.2016 in 
posredovanje vabila z dne 3.7.2016, odgovor na prijavo z dne 29.8.2016, vabilo prijavitelju k 
odgovoru z dne 19.10.2016, prošnjo za podaljšanje roka z dne 4.11.2016 in sklep o podaljšanju 
roka z dne 4.11.2016, odgovor prijavitelja na odgovor prijavljene stranke z dne 4.11.2016, 
seznam URL naslovov – dokazi pod (VI) vabila k odgovoru prijavitelja na odgovor prijavljene 
stranke, franšizna pogodba z dne 1.7.2013, franšizna pogodba z dne 14.9.2014, pogodba o 
prenosu dejavnosti z dne 18.1.2016, splošni pogoji poslovanja RE/MAX z dne 15.7.2015, splošni 
pogoji poslovanja RE/MAX z dne 1.9.2014, izjava stranke Jože Mejalz dne 6.4.2016 s pogodbo o 
posredovanju z dne in izpisom oglasa, izjava stranke Dekorplesk d.o.o. z dne 4.4.2016 in 
6.4.2016 ter pogodbo o posredovanju z dne in izpisom oglasa, izjava stranke Vladimira Pušelja z 
dne 7.4.2016, z dopisom RE/MAX in s pogodbo o posredovanju z dne ter izpisom oglasa, izjava 
stranke TDR Trading d.o.o z dne 8.4.2016 s pogodbo o posredovanju z dne in izpisom oglasa, 
izjava stranke Dušanka Vuga Cizl z dne 6.4.2016 s pogodbo o posredovanju z dne in izpisom 
oglasa, izjava stranke Nada Aram z dne 8.4.2016 s pogodbo o posredovanju z dne in izpisom 
oglasa, izjava stranke Štefanija Majcen z dne 6.4.2016 s pogodbo o posredovanju z dne in 
izpisom oglasa, obvestilo o začasni prekinitvi in nadaljevanju postopkov z dne 16.3.2017, 
splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami prijavljene stranke z 
dne 15.7.2015 (pridobljen s strani Komisije dne 12.9.2017), seznam članov GZS na dan 
10.2.2017, seznam članov ZDNP dne 12.10.2017, Sklep o izrečenem ukrepu z dne 19.9.2017, 
pritožbo z dne 11.10.2017, Sklep o odstopu pritožbe v obravnavo UO ZDNP z dne 23.10.2017, 
dopolnitev pritožbe z dne 23.11.2017, sklep TIRS z dne 14.11.2017, članek iz Večera, z dne 
9.2.2015, iztis iz spletnih strani Facebook in Century 21, Sklep o odstopu dopolnitve pritožbe v 
obravnavo UO ZDNP z dne 27.11.2017, Sklep o zavrnitvi zahteve po izločitvi z dne 23.11.2017, 
pritožba zoper sklep o izločitvi z dne 1.12.2017, Sklep UO ZDNP o razveljavitvi sklepa Komisije z 
dne 25.1.2018, Sklep UO ZDNP o zavrnitvi pritožbe zoper sklep o izločitvi z dne 25.1.2018. 
 
Pravilnik o delu Komisije z dne 18.05.2017, ki je bil sprejet pred zaključkom tega postopka na 
prvi stopnji in pred izdajo prve odločbe, izrecno določa, da v pritožbi lahko stranka navaja nova 
dejstva in predlaga nove dokaze le, če jih brez svoje krivde ni mogla navesti v postopku pred 
Komisijo. Dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v nasprotju s to točko, se ne upoštevajo. (točka 
11.3 Pravilnika). S tem je prijavljena stranka prekludirana in Komisija ni izvedla prepoznih 
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dokazov, ki jih je prijavljena stranka prepozno predložila v pritožbi in dopolnitvi pritožbe in 
sicer: redni izpis iz SRG z dne 5.10.2017 za družbo NEPREMIČNINSKA DRUŽBA d.o.o., redni izpis 
iz SRG z dne 5.10.2017 za družbo ANIMACIJA d.o.o., Odgovor na dopis TIRS z dne 16.6.2016, 
Zahteva po predložitvi listin z dne 3.6.2016, Zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 6.4.2016. 
Komisija je ponovno zelo natančno preučila zadevo, predvsem vse navedbe prijavitelja in 
prijavljene stranke v njunih vlogah ter vse predložene dokaze in tudi sama vpogledala in 
pripravila dokaze iz spletne strani prijavljene stranke in druge dokaze ter preizkusila in zelo 
natančno pretehtala obrazložitev in navodila pritožbenega organa za ponovno odločanje. 
 
Prijava je utemeljena. 
 
 

*     *     * 
 
 
Četudi gre v prvem delu pod I. pisanja prijavitelja za navajanje vprašanj, namenjene zbornici (v 
okviru »svetovanja, ki ga nudi zbornica«, kot navaja prijavitelj), za katera Komisija ni 
neposredno pristojna pripravljati odgovorov, saj Komisija v skladu s Kodeksom in Pravilnikom 
nima funkcije posvetovalnega organa ali službe za svetovanje članom zbornice, gre kljub temu v 
nadaljevanju te točke I. pisanja prijavitelja za navedbe pomembnih relevantnih dejstev in 
okoliščin ter opis dejanskega stanja zadeve, ki ga Komisija presoja povezano in skupaj s II. točko 
pisanja, ki pa predstavlja prijavo kršitev in sta oba dela logično in smiselno povezana.  
 
Zaradi tega Komisija na postavljena vprašanja smiselno odgovori v nadaljevanju v obrazložitvi 
tega sklepa v okviru obravnave zadeve skladno s svojo pristojnostjo iz 5.2 člena Pravilnika, ki 
določa obseg pristojnosti in naloge Komisije in še posebej drugo alinejo v smiselni povezavi s 
tretjo alinejo tega člena Pravilnika, ki določata, da Komisija »obravnava pogostejše kršitve in 
njihove vzroke, sprejema o tem stališča in seznanja z njimi organe ZDNP« ter »objavlja načelna 
stališča o ugotovljenih kršitvah«. Pri tem bo Komisija odgovorila v takšnem obsegu, kot je v 
predmetni zadevi relevantno. 
 
Pri obravnavi zadeve je bilo potrebno najprej izluščiti pravno in strokovno relevantna vprašanja 
in o njih presoditi, šele nato je bila možna presoja, ali je prijavljena stranka kršila Kodeks ali ne. 
V tem delu se bo Komisija sicer že povzdignila in se osredotočila na raven pravnega presojanja in 
subsumiranja konkretnega dejanskega stanu in določbe splošnih pogojev pod zakonski dejanski 
stan pravnega pravila o pogojih za prenos pogodbe in s tem povezano presojo o dopustnosti take 
določbe glede na kogentne določbe Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)8 in tudi 
kogentne določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)9 in samega Obligacijskega zakonika 
(OZ)10. 
 
Zaradi tega bo Komisija svojo obrazložitev podala v sklopu odgovora glede na posamezno 
relevantno vprašanje, pri tem pa se bo opredelila do tistih navajanj strank, ki so relevantna za 
presojo v konkretnem primeru. 
 
Glede dejanske vsebina sporne določbe splošnih pogojev poslovanja 
 
Obe stranki si vsebino splošnih pogojev razlagata po svoje, zato je ta sporna, urejala pa naj bi 
pogodbeno pravilo o prenosu posredniške pogodbe in s tem celotnega obligacijskega razmerja 
od prijavitelja (franšizojemalca) na prijavljeno stranko (franšizodajalca) zaradi izstopa 
prijavitelja iz franšizne skupine.  
                                                 
8 Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/11) 
9 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) 
10 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) 
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Sprva je potrebno razločiti med obema stališčema prijavitelja in prijavljene stranke, kjer 
Komisija sledi navedbam prijavljene stranke, ko pravi, da gre za dva različna dejanska stanova in 
sicer: 

• prenos storitev posredovanja (v strokovni praksi t.i. podposredovanje), ki je določeno 
po prvem odstavku 22. člena ZNPosr, čeprav z nekoliko drugačno pravno naravo, kot ga 
poskuša prikazati prijavljena stranka in pomeni dejansko prenos same izvedbe pogodbe 
na druge izpolnitvene pomočnike (substitucija), kar bo razloženo v nadaljevanju, 

• prenos pogodbe, ki ga določa 122. člen OZ, ki pa pomeni prenos celotnega 
obligacijskega razmera (singularno pravno nasledstvo) iz prenositelja na prevzemnika, s 
čimer pa mora naročitelj izrecno soglašati. Takšna določba je sicer sama po sebi 
dopustna, če uporabimo odkazno normo drugega odstavka 13. člena ZNPosr, ki napotuje 
na splošna pravila obligacijskega prava v zvezi s posredniško pogodbo, če ni v ZNPosr 
slednje izrecno urejeno, za katero pa institut prenosa pogodbe po 122. členu OZ kot tak 
ni neposredno omejen ali prepovedan, pa vendar mora biti takšen prenos pogodbe ne 
zgolj skladen z dispozitivno voljo pogodbenih strank, pač pa tudi in predvsem ne sme biti 
v nasprotju s prisilnimi predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in tudi moralnimi načeli. 

 
V tem oziru je nadalje potrebno pojasniti, da prijavitelj zmotno zatrjuje, da nobeni splošni pogoji 
ne vsebujejo te določbe v točki 10.2.. Splošni pogoji z dne 01.09.2014 te določbe dejansko ne 
vsebujejo, za razliko od splošnih pogojev z dne 15.07.2015 (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so 
očitno še vedno v veljavi, kot izhaja iz spletne strani prijavljene stranke, kar je Komisija 
vpogledala in pridobila izpis, ki je enak dokazu, ki ga je predložil prijavitelj.11 Ti splošni pogoji iz 
leta 2015 pa so bili glede na predložene dokaze in izjave posameznih strank, predvsem pa 
datirane pogodbe o posredovanju z veliko verjetnostjo sestavni del pogodb o posredovanju, ki 
naj bi se bile prenesle na prijavljeno stranko na podlagi določbe o prenosu pogodbe. 
 
Pri tem pa splošni pogoji vsebujejo dve takšni določbi, ki sta si med seboj v nasprotju in sicer: 
 

• točka 10.2. splošnih pogojev, ki je uvrščena v poglavje 10. VARSTVO, UPORABA IN 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV, na katero se sklicuje tudi prijavljena stranka in se 
glasi:  
 

»10.2 Naročitelj dovoljuje, da se podatki, ki jih je priskrbel, posredujejo tretjim osebam in se shranijo in obdelujejo v bazi 
podatkov RE/MAX skupine za name- ne neposrednega trženja. Naročitelj je seznanjen, da je posrednik član franšizne mreže 
RE/MAX. Naročitelj se strinja, da v kolikor nepremičninski posrednik zapusti skupino RE/MAX, bo vse informacije iz pogodbe 
in pogodbo prenesel na RE/MAX nepremičninsko družbo, ki bo za posredovanje pooblastila drugega nepremičninskega 
posrednika o katerem bo naročitelj obveščen pisno. Naročitelj se strinja, da v kolikor nepremičninska družba zapusti skupino 
RE/MAX, bo vse informacije iz pogodbe in pogodbo prenesel na RE/MAX Slovenija, Nepremičninske storitve d.o.o., ki 
bo za posredovanje pooblastila drugo RE/MAX nepremičninsko družbo, o kateri bo naročitelj obveščen pisno. Posrednik bo 
varoval osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo.« 

 
Določba 10.2. splošnih pogojev, na katero se sklicuje prijavljena stranka, določa, da bo naročitelj 
pogodbo o posredovanju v primeru izstopa članice franšizne mreže prenesel na točno določeno 
nepremičninsko družbo, ki je v določbi nominirana, to je prav prijavljena stranka RE/MAX 
Slovenija, Nepremičninske storitve d.o.o., ki bo potem opravila izbiro druge nepremičninske 
družbe, na katero bo prenesla storitve posredovanja. Sicer je pa ta določba, ki jo sedaj zagovarja 
prijavljena stranka, dejansko še najbližje določbi o prenosu pogodbe in s tem celotnega 
obligacijskega razmerja (singularno pravno nasledstvo), pri tem pa je ta določba uvrščena v 
poglavje o varstvu osebnih podatkov, ki pa s prenosom pogodbe dejansko nima nobene zveze. 
 

                                                 
11 Dostopni na: http://www.re-max.si/Splosni_pogoji_remax_nepremicnine.aspx (zadnji dostop dne 12.09.2017) 

http://www.re-max.si/Splosni_pogoji_remax_nepremicnine.aspx


 
 

 

 

Stran 13 od 34 

 

Gre pa pri tej določbi dejansko za sestavljeno določbo, ki vsebuje tako (i) del o prenosu pogodbe 
(na franšizodajalca, tukaj prijavljena stranka) kot tudi (ii) del o nadaljnjem prenosu storitev 
posredovanja (na drugega člana franšizne skupine), ki ga izbere in pooblasti franšizodajalec. 
 

• točka 12. splošnih pogojev, ki je pa uvrščena v poglavje 12. PRENOS STORITEV 
POSREDOVANJA NA DRUGO NEP. DRUŽBO, ki jo izpostavlja prijavitelj in se glasi: 
 

»Nepremičninska družba lahko storitev posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe. V takšnem 
primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, ta 
pa mora naročitelju na njegovo zahtevo izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo. Naročitelj se 
strinja, da sklepa to pogodbo izključno s nepremičninsko družbo kot franšizojemalcem RE/MAX. V kolikor nepremičninska 
družba kot franšizojemalec izstopi iz skupine RE/MAX naročitelj izrecno soglaša, da se bo ta pogodba z vsemi bistvenimi 
sestavinami prenesla na drugo nepremičninsko družbo v skupini RE/MAX, ki jo predlaga RE/ MAX Slovenija, 
Nepremičninske storitve d.o.o.. Pogodbeno razmerje preide takrat, ko je naročitelj o prenosu obveščen.« 

 
Določba točke 12. splošnih pogojev, ki jo omenja in se zanjo zavzema prijavitelj, ki se bistveno 
razlikuje od zgornje, kar prijavitelj smiselno izpostavlja, pa določa, da naročitelj sklepa pogodbo 
izključno s franšizojemalcem (sedaj prijavitelj) in soglaša, da se bo pogodbo o posredovanju v 
primeru izstopa članice franšizne mreže prenesla na drugo (ne v naprej določeno) 
nepremičninsko družbo, ki jo predlaga prijavljena stranka RE/MAX Slovenija, Nepremičninske 
storitve d.o.o..  
 
Ta določba je uvrščena v poglavje o prenosu storitev posredovanja in bi bila iz tega vidika še 
najbližje pogodbeni volji strank glede prenosa storitev in tudi pogodbe same.  
 
Glede na to, da sta si določbi v nasprotju v bistvenem delu, to pa je, na koga se pogodba prenese 
v primeru izstopa franšizojemalca (enkrat na franšizodajalca RE/MAX Slovenija, ki je točno 
določena, drugič na drugo nepremičninsko družbo, ki jo franšizodajalec šele predlaga), gre za 
kolizijo pogodbenih določil. Zaradi tega je potrebno najprej ugotoviti, katera določba je dejansko 
uporabljiva v konkretnih pravnih razmerjih, saj je slednje pomembno tudi zaradi kasnejše 
presoje veljavnosti in tudi dopustnosti take določbe splošnih pogojev in morebitnemu 
nasprotovanju kogentnim določbam nekaterih drugih predpisov in dobrim poslovnimi običajem. 
 
Za ta namen je potrebna razlaga pogodbe (splošnih pogojev) in tudi razlaga ZNPosr (predvsem 
22. člena, ki določa prenos storitev) in tudi OZ (predvsem 122. člena, ki določa prenos pogodbe 
kot celote) in sicer najprej pri ugotovitvi, katera od obeh določb se dejansko uporabi ter razlaga 
v skladu z 82. členom OZ,12 ki določa, da se določila pogodbe uporabljajo tako, kot se glasijo ter da 
se pri razlagi spornih določil ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je 
treba iskati skupen namen pogodbenikov in določilo razumeti tako, kot ustreza načelom 
obligacijskega prava, ki so določena v tem zakoniku, pri vsem tem pa uporabiti ustrezno metodo 
razlage pogodb,13 in zraven tega upoštevati tudi določbo 83. člena OZ,14 ki določa, da če je bila 
pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena in 
predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge stranke. 
 
Pogodba in splošni pogoji so primarni pravni vir za presojanje vsebine pravnega razmerja med 
naročiteljem in nepremičninsko družbo (prijaviteljem) in s tem za določanje medsebojnih pravic 
in obveznosti pogodbenih strank.15 

                                                 
12 82. člen OZ določa pravila za uporabo in razlago spornih določil (pogodbe oz. splošnih pogojev). 
13 Obširneje o tem glej: Plavšak, Nina, v: Juhart, Miha, Plavšak, Nina (ur.): Obligacijski zakonik s komentarjem, I-IV. knjiga, komentar k 82. členu OZ, GV 
Založba, Ljubljana, 2003, stran 483-503 ter nadalje tudi: Pavčnik, Marjan, Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, Cankarjeva Založba, Ljubljana, 
1997, stran 336-414. 
14 83. člen OZ ima naravo obveznega razlagalnega pravila glede nejasnih določil v posebnih primerih t.im. formularnih pogodb (v naprej natisnjenih obrazcih 
pogodb in splošnih pogojev) 
15 Glej: Plavšak v: Obligacijski zakonik s komentarjem, 2003, stran 484. 
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Komisija je z uporabo sistematične razlage16 ugotovila, da bi določba 12. točke splošnih 
pogojev, za katero se zavzema prijavitelj, prevladala nad določbo 10.2. točke splošnih pogojev, 
na katero se ves čas opira prijavljena stranka, saj je iz naslova določbe 12. točke splošnih 
pogojev jasno sklepati, da ureja prenos razmerja na drugo nepremičninsko družbo, četudi zgolj 
prenos storitev po 22. členu ZNPosr in ne celotne pogodbe po 122. členu OZ, a to naročitelji, kot 
pogodbene stranke kot take zagotovo v večini primerov ne ločijo tako natančno. Na drugi strani 
pa je določba 10.2 točke splošnih pogojev uvrščena v poglavje, ki ureja varstvo, obdelavo in 
uporabo osebnih podatkov, ki kot tako s prenosom pogodbenega razmerja po 122. členu OZ 
nima ničesar skupnega. Slednje tudi potrjuje dodatna uporaba logične razlage. 
 
Nadalje je Komisija z uporabo jezikovne razlage17 določbe 10.2 točke splošnih pogojev, za 
katero se zavzema prijavljena stranka in jo je navajala v vseh svojih pisanjih naročiteljem, prišla 
do ugotovitve, da na podlagi te določbe niti ni prišlo do prenosa pogodbe in posledično tudi ni 
moglo priti do nadaljnjega prenosa storitev posredovanja. Zato je potrebno razčleniti določbo 
zadnje povedi točke 10.2 splošnih pogojev, ki se glasi: 
 
»Naročitelj se strinja, da v kolikor nepremičninska družba zapusti skupino RE-MAX, bo vse informacije iz pogodbe in 
pogodbo prenesel na RE-MAX Slovenijo, Nepremičninske storitve d.o.o., ki bo za posredovanje pooblastila drugo RE-
MAX nepremičninsko družbo, o kateri bo naročitelj obveščen pisno. Posrednik bo varoval osebne podatke varoval v skladu 
z veljavno zakonodajo.« 

 
Zgoraj s podčrtavanjem so izpostavljeni ključni deli posamezne določbe, ki so relevantni pri 
presoji, ali je prišlo do prenosa pogodbe v skladu z drugim odstavkom 122. člena OZ, ki določa 
pogoje za prenos: »S prenosom pogodbe preide pogodbeno razmerje med prenositeljem in drugo 
stranko na prevzemnika in drugo stranko takrat, ko druga stranka privoli v prenos; če je dala svojo 
privolitev vnaprej, pa takrat, ko je o prenosu obveščena.« 
 
Po prepričanju Komisije na podlagi natančnega branja te določbe splošnih pogojev do prenosa 
pogodbe sploh ni prišlo, saj je določba zapisana v pogojniku in slovničnem času, ki je prihodnjik. 
 
Naročitelj se je tako strinjal s tem in torej sprejel obveznost, da šele bo prenesel pogodbo na 
prevzemnika, ko bo nastopila določena okoliščina kot bodoče negotovo dejstvo in to je izstop 
člana franšizne skupine. Naročitelj je s tem šele prevzel bodočo obveznost, ne pa podal svoje 
privolitve vnaprej, da je v trenutku izstopa in pisnega obvestila pogodba prenesena. 
 
Takšno razlogovanje potrjuje tudi posebno razlagalno pravilo 83. člena OZ, ki določa, da »če je 
bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena 
in predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge 
stranke.«  Razlaga nejasnih določil v korist druge stranke (naročitelja) tako pomeni, da je treba 
med več mogočimi pomeni nejasne določbe, ki se predhodno opredelijo že z drugimi metodami 
razlage, izbrati tisti pomen, po katerem je obseg njenih pravic največji in obseg njenih obveznosti 
najmanjši.  
 
Tako ni dvoma, da je v tem smislu, pri tako nejasnih (celo dveh nasprotujočih si) določbah obseg 
pravic nasprotne stranke (katerekoli, ki je nasproti tega naročitelja) najmanjši in je s tem  
obveznost naročitelja določena tako, da zanj predstavlja najmanjše breme in ni v nasprotju z 
njegovimi interesi in namenom sklenitve posredniške pogodbe.  
 

                                                 
16 Sistematična razlaga določa pomen jezikovnih znakov glede na njihovo umeščenost v pravni vir in pravni sistem – v tem primeru v pogodbo in splošne 
pogoje, kot primarni pravni vir. 
17 Jezikovna razlaga v skladu s pravili jezika rekonstruira besedni pomen pravnega pravila, pri tem pa določa možni besedni pomen pravnega pravila, a 
hkrati pomeni zunanjo mejo, ki je razlagalec ne sme prestopiti (Pavčnik, Marjan, Teorija prava, 1997, stran 356 
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Zato pa je potrebno kot najpomembnejšo in osrednjo uporabiti namensko (teleološko) 
razlago,18 ki pa je izražena izrecno tudi v pravilu drugega odstavka 82. člena OZ, po katerem je 
potrebno pri razlagi spornih določil ta določila razumeti in opredeliti njihov pomen tako, kot 
ustreza skupnemu namenu pogodbenikov (v našem primeru naročitelja in nepremičninske 
družbe, ki je sedaj prijavitelj in franšizodajalec, ki je izstopil iz franšizne mreže), zaradi katere sta 
pogodbo sklenila in celo razumeti določilo tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava. 
 
»Izhodišče za opredelitev skupnega namena pogodbenikov so tisti konkretni in posamični 
interesi za sklenitev pogodbe, ki so pogodbenikoma skupni. Upoštevanje skupnega namena 
pogodbenikov pri razlagi spornih določb pomeni, da mora biti izid te razlage, torej opredelitev 
pomena sporne določbe, takšen, da zagotavlja funkcionalno uresničenje pogodbenikov. 
Povedano drugače, izmed več mogočih pomenov sporne določbe je treba izbrati tistega, na 
podlagi katerega sporna določba pogodbeni stranki daje funkcionalno upravičenje (torej 
upravičenje oz. pravico, ki ustreza interesu, zaradi katerega je pogodbena stranka sklenila 
pogodbo) in hkrati nima značilnosti nefunkcionalne obveznosti za drugo stranko (torej 
obveznosti, ki je nesorazmerna in preprečuje oziroma znatno otežuje drugi stranki uresničitev 
interesa, zaradi katerega je pogodbo sklenila).«19 
 
Po prepričanju Komisije, kot bo pojasnjeno tudi v nadaljevanju, pa bi tako ena kot druga določba 
splošnih pogojev poslovanja za naročitelja, kot druge stranke imela značilnost nefunkcionalne 
obveznosti in bila znatno oteževala naročitelju uresničitev njegovega interesa, zaradi katerega je 
pogodbo sklenil, pri tem pa je ta interes naročitelja kot stranke posebno pravno zavarovan 
interes, tako po specialnem Zakonu o nepremičninskem posredovanju, kot tudi po Zakonu o 
varstvu potrošnikov, predvsem pa tudi v Kodeksu dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami, pa nenazadnje tudi po splošnih načelih obligacijskega prava in kogentnih 
določbah drugih predpisov. 
 
Glede interesov naročitelja, kot vodilo pri opravljanju storitev posredovanja  
 
Pri uporabi prej navedenih razlagalnih metod ne moremo mimo razčlenitve in predvsem 
interesa posameznega udeleženca v tem tripartinem obligacijskem razmerju, kot naj bi bil 
zasnovan s splošnimi pogoji: 

• interes prijavljene stranke (franšizodajaca in prevzemnika pogodbe) nedvomno je 
zaščita svojih poslovnih interesov in prevzem celotnega portfelja strank franšizojemalca 
ob njegovem izstopu in s tem zavarovanja dobrega imena in goodwilla storitvene 
znamke RE/MAX, pri tem pa ima v razmerju do franšizojemalca na podlagi določil 
sklenjene franšizne pogodbe (kljub temu, da gre za gospodarsko pogodbo) očitno 
superioren položaj, 

• interes prijavitelja (franšizojemalca in prenosnika pogodbe) je prav tako zaščita svojih 
poslovnih interesov in ohranitve svojega portfelja strank, četudi izstopi iz franšizne 
skupine tako, da lahko nadaljuje svoje posle, četudi ne več pod storitveno znamko, pri 
tem pa izpolnjuje prevzete obveznosti po kogentnih določbah ZNPosr do svojega 
naročitelja, 

• interes naročitelja (nasprotne stranke) pa je v prvi vrsti prodaja/oddaja njegove 
nepremičnine preko zaupanja vredne nepremičninske družbe in predvsem 
nepremičninskega posrednika, ki ga pozna in ga je osebno izbral, s katerim je zgradil 
določeno zaupno razmerje in omogočil uvid v svoje osebne zadeve in namene tako, da je 
naročitelju v naprej znano, kdo bo opravljal posle posredovanja 
 

V tem oziru je potrebno ločiti tudi dve temeljni pravni razmerji med strankami: 

                                                 
18 Namenska razlaga določa pomeni jezikovnih znakov glede na namen, ki ga določilo ima in namen pogodbenikov. 
19 Plavšak v: Obligacijski zakonik s komentarjem, 2003, stran 495. 
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• notranje pravno razmerje – to je franšizno razmerje na podlagi franšizne pogodbe med 
prijaviteljem kot franšizojemalcem in prijavljeno stranko kot franšizodajalcem, ki pa ne 
more imeti veljave tudi v razmerju navzven do naročiteljev, v kolikor je to v nasprotju s 
kogentnimi predpisi; 

• zunanje pravno razmerje – to je razmerje prijavitelja kot franšizojemalca in 
samostojnega pravnega subjekta do naročiteljev in strank, za katero pa, ne glede na to 
kako je v notranjem razmerju med članicami franšizne skupine dogovorjeno, veljajo 
enaka zakonska pravila in kogentne določbe predpisov, dobri poslovni običaji in pravila 
Kodeksa, kot če prijavitelj (franšizojemalec) in prijavljena stranka (franšizodajalec) ne bi 
bila del franšizne skupine. 

 
Komisija se pri tej zadevi s samim notranjim razmerjem ni ukvarjala širše in se do njega 
opredeljuje zgolj v obsegu, ki se nanaša na očitke o kršitvi Kodeksa. 
 
Pri tehtanju, kateri od pravno zavarovanih interesov ima prednost, ne more biti dvoma, da je 
interes naročitelja nad vsakokratnim interesom nepremičninske družbe (ne glede na to, kdo je 
nasprotna pogodbena stranka), kar jasno in nedvoumno izhaja iz samega ZNPosr in Kodeksa. 
 
Pri presoji predmetnega razmerja načelo svobodnega urejanja obligacijskih razmerji ni edino 
merodajno, saj ga omejujejo tako pravila za varno in skrbno poslovanje pri 
nepremičninskem posredovanju (III. poglavje ZNPosr, ki pomenijo kogentne norme), kot tudi 
Kodeks in njegova načela ter dobrih poslovni običaji. 
 
Ob tem je treba nadalje upoštevati tudi pravilo o zaščiti interesov naročitelja, ki je temeljno 
pravilo prvega odstavka 768. člena OZ, v ZNPosr pa zgolj konkretizirano za posamezne 
(stranske) obveznosti nepremičninske družbe v 17. členu. V tem delu je tudi potrebno razumeti 
posredniško posredovalno razmerje kot mandatno razmerje, ki v skladu s pravili o mandatni 
pogodbi pomeni zaupno razmerje med naročiteljem in nepremičninsko družbo, v katerem je 
družba zavezana, da mora kot prevzemnik naročila slednje izvršiti po prejetih navodilih kot 
dober strokovnjak (to je za nepremičninske družbe strožje po ZNPosr) in v vsem paziti na 
naročiteljeve interese, ki ji morajo biti vodilo. 
 
Nenazadnje pa je potrebno upoštevati splošna načela obligacijskega prava, na katera napotujejo 
tudi določbe 82. člena OZ glede razlage pogodbe, pri tem pa je še posebej relevantno načelo 
vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ, ki določa, da pri sklepanju obligacijskih razmerij in pri 
izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij morajo udeleženci spoštovati prav 
to načelo ter, da morajo udeleženci v obligacijskih razmerjih v prometu ravnati v skladu z 
dobrimi poslovnimi običaji (ki so za področje nepremičninskega posredovanja tudi kodificirani 
prav v Kodeksu). 
 
Načelo vestnosti in poštenja je temeljno načelo obligacijskega prava in standard, ki služi 
omejevanju prostega urejanja obligacijskih razmerij, pri tem pa to načelo ne zahteva od 
udeležencev, da naj nehajo uveljavljati svoje interese, temveč le opozarja, da pravna pravila 
določajo meje pri uveljavljanju zgolj svojih interesov ter da morajo biti udeleženci kljub 
nasprotujočim interesom drug do drugega lojalni. Standard vestnosti in postenja določa, da 
obstaja meja pri uveljavljanju zgolj svojih interesov tako pri sklepanju obligacijskih razmerij, kot 
tudi pri izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij. Merila, na podlagi katerih 
se določi vsebina vestnega in poštenega ravnanja, so vrsta in vsebina pogodbene obveznosti, 
lastnosti nasprotne stranke, posebej izražena brezbrižnost za interese druge stranke, pogodbene 
klavzule ali druga ravnanja, ki so nerazumno v prid zgolj eni stranki...20 

                                                 
20 Krajnc, Vesna, v: Juhart, Miha, Plavšak, Nina (ur.): Obligacijski zakonik s komentarjem, I. knjiga, komentar k 5. členu OZ, GV Založba, Ljubljana, 2003, 
stran 97-100 
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V tem duhu je potrebno presojati celotno razmerje, predvsem pa določilo o prenosu pogodbe, ki 
je del tipskih splošnih pogojev, ki se v dvomu ali sporu razlagajo v korist nasprotne stranke, torej 
prav naročitelja, katerega interesi so torej še dodatno pravno zavarovani, še posebej pa kadar je 
naročitelj tudi fizična oseba s statusom potrošnika. 
 
Glede veljavnosti in dopustnosti instituta prenosa pogodbe v splošnih pogojih  
 
Prijavitelj se v prijavi zavzema, da je takšna določba o prenosu pogodbe, kot jih ima prijavljena 
stranka določeno v svojih splošnih pogojih v nasprotju s kogentnimi določbami ZNPosr in da je 
franšizna pogodba v tem delu omejena z nacionalnimi prisilnimi predpisi ciljne države, v kateri 
se izvaja franšizno razmerje, s čimer Komisija v celoti soglaša. 
 
Presoja po določbah ZNPosr 
 
Pri presoji namena določbe sedaj veljavnega 22. člena ZNPosr, ki je nekoč res urejal 
»ekskluzivno posredovanje« (kasneje pa je bil z novelo ZNPosr-A spremenjen, saj je bila t.i. 
zakonita ekskluzivna pogodba odpravljena – kar je prijavljena stranka očitno spregledala), še 
vedno pa velja za t.i. podposredovanje, torej izpolnitvene pomočnike, s katerimi nepremičninska 
družba sodeluje in mora zato naročitelju izročiti njihov seznam ob sklenitvi pogodbe o 
posedovanju (kot tudi zatrjuje prijavljena stranka), pri tem pa ima ta določba po spremembi z 
novelo ZNPosr-A nekoliko drugačen pomen in namen, da takšna obveznost nepremičninske 
družbe generalno velja in s tem utesnjuje možnost prenosa storitev ter tudi oglaševanja ostalih 
članov franšizne skupine, če ti niso eksplicitno navedeni v seznamu ali pogodbi o posredovanju 
oz. če naročitelj ne soglaša s prenosom izvedbe pogodbe na izpolnitvene pomočnike. 
 
V zvezi s tem je v nadaljevanju potrebna razlaga in razvoj same norme. Za razumevanje pojma 
»ekskluzivne pogodbe« je potrebno razumeti najprej razvoj te norme in njeno spremembo oz. 
odpravo vsebine in lapsus pri (ne)spremembi naslova te norme. 
 
Prva kodifikacija predpisov o nepremičninskem posredovanju v Zakonu o nepremičninskem 
posredovanju (Ur. l. RS, št. Ur.l. RS, št. 42/2003) se je oprla na stališče do takrat veljavne 
poslovne prakse in je želela postaviti nove standarde pri opravljanju storitev posredovanja, kar 
je imelo tudi podlago v dotedanjem Kodeksu dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z 
nepremičninami iz leta 199621 in predvsem Tezah za (nov) poslovni kodeks v posredovanju z 
nepremičninami, (GZS-Združenje za poslovanje z nepremičninami, november 2002).  
 
Eden takšnih standardov je bila tudi uvedba t.i. obvezne ekskluzivne pogodbe.22 Rezultat tega je 
bil kasneje sprejet 22. člen ZNPosr, ki je obvezno ekskluzivno pogodbo določal v 3. odstavku 22. 
člena, kar potrjuje tudi pravna teorija.23 Ob tem pa zakonodajalec ni povsem razvil stroge 
obvezne norme, saj je v 3. odstavku določil, da »Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto 
nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo, če ni drugače dogovorjeno«. Že tukaj 
je nakazal na dispozitivnost te norme v smislu obvezne ekskluzivnosti. 
 
Tako je bil temelj oz. podstat norme o ekskluzivni pogodbi prav v tem 3. odstavku, pri tem pa sta 
bili prvi in drugi odstavek zgolj dopolnilni določbi, ki smiselno zaokrožujeta temeljno določbo o 
obveznem ekskluzivnem posredovanju. Tudi pravna teorija je kot bistvo določbe o 

                                                 
21 Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, GZS – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Portorož, 1996 (prenehal 
uporabljati, neobjavljen). 
22 Več o ekskluzivni pogodbi glej: Vidič, Nika, Problematika nepremičninskega trga v RS, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, maj 2004, stran 15-26, 
dostopno tudi na URL: www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vidic1291.pdf, ki povzema Rant, Domen: Ekskluzivno posredniško razmerje – koristno za naročnika in 
agencijo, Denar & Svet nepremičnin, Ljubljana, 2004, stran 10-11 
23 glej: Plavšak, Obligacijski zakonik s komentarjem, I.-IV. knjiga, Dodatek k XX. Poglavju, GV Založba, Ljubljana, 2003, stran 639 ter nadalje tudi: Marinšek, 
Nives, Komentar 22. člena, Zakon o nepremičninskem posredovanju – s KOMENTARJEM, 1. Izdaja, CPU, Ljubljana, 2003, stran 185-191. 

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vidic1291.pdf
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ekskluzivnosti opredelila prav ta tretji odstavek24, pri tem pa je sam standard ekskluzivnosti 
zapolnila s pozitivno vsebino in sicer, da naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto 
nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo.  
 
V treh letih izvajanja tega predpisa je zakonodajalec ugotovil, da je bolje izpustiti urejanje t.i. 
obvezne ekskluzivne pogodbe, ki je bila do tedaj predpisana v 22. členu. V obrazložitvi k 13. 
členu ZNPosr-A, ki je spremenil 22. člen ZNPosr, je predlagatelj Vlada RS zapisala: »s spremembo 
predlaganega člena se opušča določbo, po kateri je naročitelj smel pogodbo o posredovanju za isto 
nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo, če ni bilo drugače dogovorjeno.« kot je 
razvidno iz prve obravnave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem 
posredovanju (ZNPosr-A) (Ur. l. RS, št. 50/2006)25 
 
Pri tem se je tako Vladi RS, kot predlagatelju, kakor nadalje zakonodajalcu, zgodil lapsus, saj je s 
črtanjem 3. odstavka tega člena, dejansko odpravil urejanje ekskluzivne pogodbe v zakonu, 
pomotoma pa ni popravil naslova tega 22. člena, ki je še vedno ostal »ekskluzivno 
posredovanje«, četudi predmetni člen in cel ZNPosr tega sploh več ni urejal in je takšne 
dogovore prepustil avtonomnemu urejanju strank v obligacijskih razmerjih. 
 
Vlada RS kot ponovni predlagatelj sprememb in sicer Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B) (Ur. l. RS, št. 49/2011), se je zavedala tega, 
da se je pri noveli ZNPosr-A pomotoma zgodil lapsus in da se ni popravilo poimenovanje oz. 
naslov 22. člena. Vlada RS je v svojem predlogu ZNPosr-B, ki ga je tudi objavila na svojih spletnih 
straneh, dne 29.10.2009 objavila besedilo,26 ki je vsebovalo spremembo naslova 22. člena, saj je 
Vlada RS pri obrazložitvi 14. člena, ki je spreminjal 22. člen v predlogu navedla:  »Naslov 22. 
člena se spremeni tako, da se glasi:''(prenos storitev posredovanja)''«. V obrazložitvi sprememb 
členov, je sam predlagatelj Vlada RS navedla: »K 14. členu: Predlaga se sprememba naslova 22. 
člena zato, ker člen ne ureja več ekskluzivnega posredovanja.« 

 
ZNPosr-B se je sprejemal po skrajšanem postopku. Iz tega razloga se je očitno pri redakciji in pri 
medresorskem usklajevanju ponovno zgodil enak neljub lapsus, kot pri sprejemanju ZNPosr-A, 
saj je pri končni redakciji očitno spet izpadla ta določba o spremembi naziva oz. naslova 22. 
člena, ki sedaj evidentno več ne ureja ekskluzivnega posredovanja, kot ga poznata tako pravna 
teorija kot poslovna praksa, ki je v sklopu Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri 
GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami pripravila vzorčne splošne pogoje poslovanja in 
vzorčno pogodbo o posredovanju27 in Strokovni predlog za sprejem novega Zakona o 
nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1),28 kjer nedvomno pozna in se predlaga ponovno 
normiranje ekskluzivnega posredovanja in tudi sodna praksa, ki ekskluzivnost pogodbe oz. 
klavzule o ekskluzivnosti izrecno priznava.29 
 
Iz določbe sedaj veljavnega 22. člena ZNPosr tako izhaja, da nepremičninska družba (v 
ekskluzivnih in neekskluzivnih razmerjih) lahko prenese storitve posredovanja v obliki 
podposredovanja na svoje izpolnitvene pomočnike, torej druge nepremičninske družbe, pod 
pogoji: 

• da se nepremičninska družba z naročiteljem tako dogovori – zakon izrecno niti ne 
predpisuje pisnega dogovora, 

• da naročitelju izroči (očitno pisni) seznam svojih izpolnitvenih pomočnikov – pri tem pa 

                                                 
24 Primerjaj Plavšak, Obligacijski zakonik s komentarjem, 2003, stran. 639. 
25 Pregled prve obravnave ZNPosr-A dosegljiv na URL: http://skrci.me/uFjUv. 
26 Besedilo ZNPosr-B z dne 29.10.2009 za javno razpravo na URL: https://1drv.ms/w/s!Ak5dVGVsYNWLhLg_Z9WwmITGrR5VvQ (13.10.2016 – osebni 
arhiv poročevalca) je bilo dostopno na spletnih straneh MOP v novicah za leto 2011, ki so že umaknjene zaradi preteka daljšega časa 
27 Primerjaj vzorčne Splošne pogoje poslovanja in vzorčno Pogodbo o posredovanju, pripravljeno v okviru delovne skupine ZDNP pri GZS-ZPN, URL: 
https://zdnp.gzs.si/vsebina/Interno/%C4%8Clanske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremi%C4%8Dninskih-dru%C5%BEb  
28 Glej URL: https://zdnp.gzs.si/Novice/ArticleId/53012/predlog-novega-zakona-o-nepremicninskem-posredovanju  
29 Npr. VLS sodba, I Cpg 1299/2010 

http://skrci.me/uFjUv
https://1drv.ms/w/s!Ak5dVGVsYNWLhLg_Z9WwmITGrR5VvQ
https://zdnp.gzs.si/vsebina/Interno/%C4%8Clanske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremi%C4%8Dninskih-dru%C5%BEb
https://zdnp.gzs.si/Novice/ArticleId/53012/predlog-novega-zakona-o-nepremicninskem-posredovanju
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veljavna določba ne predvideva, da to mora storiti ob sklenitvi pogodbe o 
posredovanju, kot si to  napačno razlaga prijavitelj, 

• naročitelj ostane v razmerju zgolj z nepremičninsko družbo – tukaj se ureditev 
razlikuje od siceršnje mandatarjeve obveznosti osebno opraviti posel,30 po katerem 
mandatar ob soglašanju naročitelja s prenosom poslov, odgovarja zgolj za izbiro drugega 
mandatarja, pri specialni ureditvi nepremičninskega posredovanja pa je slednje urejeno 
strožje, saj nepremičninska družba v celoti odgovarja za izvedbo poslov, četudi ima 
substituta.  

 
Kljub temu, da določba 22. člena ZNPosr, ki sicer ne ureja več ekskluzivne pogodbe, v ostalem 
delu (prvi in drugi odstavek) ni bila spremenjena in tako kot novela ZNPosr-A ureja prenos 
izvajanja posameznih poslov posredovanja (podposredovanje), v ekskluzivnih in neeksluzivnih 
razmerjih. 
 
V tem jasno razvidno, da je institut prenosa storitev (podposredovanje) na izpolnitvene 
pomočnike (substitute) urejen strožje od siceršnje ureditve mandatne pogodbe in posredniške 
pogodbe po splošnih pravilih obligacijskega prava in je tako jasen namen zakonodajalca po 
restriktivnosti take ureditve in omejevanju prenosa storitev na druge družbe. 
 
Komisija je neomajnega prepričanja, kot zatrjuje tudi prijavitelj, da pa je ZNPosr v tem oziru 
jasen in da 22. člen ne omogoča prenosa storitev posredovanja (izvedbe poslov, kot je npr. 
oglaševanje, ogledi, ipd…) na ostale članice franšizne skupine RE/MAX, če naročitelj s tem ni 
soglašal in mu ni bil izročen pisni seznam nepremičninskih družb (torej drugih 
franšizojemalcev), na katere se prenaša naročilo, ne glede na to, da gre za omejen (zaprt) krog 
drugih članov franšizne skupine, za kar se zavzema prijavljena stranka. 
 
Z uporabo razlagalnega argumenta po namenu zakonodajalca v povezavi z razlagalnim 
argumentom a fortiori,31 še posebej pa argumentom od manjšega k večjemu (argumentum a 
minori ad maius), je Komisija prišla do zaključka, da iz namena zakonske omejitve pri prenosu 
storitev (podposredovanje) po 22. členu ZNPosr, kjer se prenašajo zgolj posamezni izvedbeni 
posli na drugo nepremičninsko družbo, pa je že to zelo restrikitno urejeno, takšna omejitev še 
toliko bolj velja za prenos celotne pogodbe, ki pomeni popolni prenos vseh pravic in obveznosti 
(singularno pravno nasledstvo) na povsem drugo pogodbeno stranko, drugo nepremičninsko 
družbo. 
 
Zaradi tega Komisija meni, da si prijavljena stranka bistveno preozko in preohlapno razlaga 
omejitev prenosa storitev in pravno naziranje prijavljene stranke, da to velja zgolj za prenos 
storitev, pri tem pa naj bi bil prenos pogodbe kot drugega instituta povsem neomejen in iz 
dometa urejanja ZNPosr povsem izpuščen, Komisije ni prepričalo, saj po mnenju Komisije ni 
pravilno in ni v duhu namena zakonodajalca.  
 
Pa tudi sicer Komisija pripominja, da ima prijavljena stranka to določbo o prenosu pogodbe ves 
čas uvrščeno v točko 12. splošnih pogojev od leta 2015 (prej pa identično določbo v točko 14. 
splošnih pogojev 2014), ki govori o prenosu storitev na drugo nepremičninsko družbo. Torej je 
prijavljena stranka tudi sama štela, da ta institut prenosa pogodbe dejansko spada v enako 
poglavje, ki ga je poimenovala »prenos storitev na drugo nep. družbo« in s tem veljajo tudi enaka 
pravila urejanja za oba dejanska stanova in sicer prenos storitev (22. člen ZNPosr) in prenos 
pogodbe (122. člen OZ). 
 

                                                 
30 Glej 3. odstavek 770. člena OZ. 
31 Argumentum a fortiori je razlagalni argument s katerim ugotavljamo, ali določena pravna posledica, ki se navezuje na na določeno hipotezo, velja tem bolj 
(a fortiori) v primeru, ki ma še v večji kakovosti (še bolj poudarjeno) lastni, ki so pogoj za pravno posledico, kot neposredno pravno (normativno) urejeni 
primer. Glej v: Pavčnik, Teorija prava, 1997, stran 384.  
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Ne glede na to, kakšna je interpretacija dikcije določila o prenosu pogodbe in razmejitve med 
prenosom storitev (posameznih poslov kot podposredovanje) in celotne pogodbe 
(obligacijskega razmerja), pri tem ostaja eno od ključnih vprašanj tudi, ali je takšna določba o 
prenosu celotne pogodbe in nadalje tudi da bo franšizodajalec za posredovanje pooblastil drugo 
nepremičninsko družbo, ki pa v pogodbi ni imenovana, sploh pravilna in v skladu s kogentnimi 
določbami ZNPosr in drugih predpisov ter dobrim poslovnimi običaji in bi bila zaradi tega lahko 
nična. 
 
Stališče Komisije je, da je takšna določba nasprotuje kogentnim določbam ZNPosr, pa tudi 
določbam ZVPot, ko gre za potrošniška razmerja, nenazadnje pa je tudi v nasprotju z dobrimi 
poslovnimi običaji in tudi sicer nasprotuje načelu vestnosti in poštenja in s tem kot taka pomeni 
nično določilo splošnih pogojev že po splošnih pravilih OZ. 
 
Presoja po določbah ZVPot 
 
Še posebej pa je treba opozoriti, da po mnenju Komisije takšni določbi (ne glede na to, katera bi 
se uporabila) izpolnjujeta vse pogoje za ničnost po 23. v povezavi s 24. členom ZVPot vseh 
potrošniških razmerjih. 
 
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).32 
 
V 23. členu ZVPot je določeno splošno pravilo, da podjetje ne sme postavljati pogodbenih 
pogojev, ki so nepošteni do potrošnika in da so takšni nepošteni pogodbeni pogoji nični.33 
 
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:34 

• 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.35 

 
Nadalje pa 9. alineja tretjega odstavka 24. člena ZVPot določa, da določba, s katero lahko podjetje 
prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu 
(torej prenos pogodbe po 122. členu OZ), šteje za nepošten pogodbeni pogoj, če izpolnjuje 
zakonsko kvalifikacijo iz generalne klavzule iz prvega odstavka 24. člena ZVPot. 
 
Drugi odstavek 24. člena pa določa razlagalno pravilo, po katerem je treba pogodbene pogoje 
razlagati v povezavi z drugimi pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama in 
ob upoštevanju narave storitev in vseh drugih okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe. 
 

                                                 
32 Pavčnik.: Teorija prava, 1997, stran 386. 
33 Glej: Geisler, Robert: Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot nepošten pogodbeni pogoj, Pravna praksa 13/2013, GV zal., stran 9. 
34 Sodna praksa je določa, da so pogoji oz. merila za opredelitev, kdaj gre za nepoštene pogodbene pogoje, kot so opredeljeni v generalni klavzuli (1. do 4. 
alineja prvega odstavka 24. člena ZNPosr) določeni alternativno in ne kumulativno. Glej: UPRS sodba II U 41/2013 z dne 06. november 2013 
35 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. 
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V tem delu ZVPot kot specialni predpis neposredno razveljavlja določbe OZ glede možnosti 
prenosa pogodbe, 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. 
 
Kot predstavljeno že predhodno je narava storitev in same pogodbe o posredovanju zaupna in je 
tudi namen zakonodajalca, kot je bilo predstavljeno pri razlagi 22. člena ZNPosr glede prenosa 
storitev, strožje uredil to področje, kot po splošnih pravilih obligacijskega prava.  
 
Zaradi tega je tudi ta pogodbeni pogoj o prenosu pogodbe ob izstopu člana franšizne skupine 
potrebno razlagati v tem duhu, zato je stališče Komisije, da določba o prenosu pogodbe, za 
katero se zavzema in ga zagovarja prijavljena stranka (najmanj v potrošniških razmerjih) 
predstavlja nepošten pogodbeni pogoj, saj povzroči, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna 
od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval in po mnenju Komisije nasprotuje tudi načelu 
poštenja in vestnosti, s tem pa je takšen pogoj ničen in s tem neobstoječ. 
 
Takšen zaključek Komisije je tudi primerjalno-pravno povsem vzdržen, saj tudi npr. nemški 
Civilni zakonik v poglavju o pravilih za pravna razmerja, ki so ustanovljena na podlagi splošnih 
pogojev poslovanja36 za primere prenosa pogodbe (imenuje ga zamenjava stranke pogodbe) 
določa, da je takšno pogodbeno določilo splošnih pogojev poslovanja nično oz. ne-učinkujoče, če 
v samih določbah pogodbe ali splošnih pogojev ni določen prevzemnik pogodbe poimensko.37 
 
Pri tem pa se §309 BGB (za neveljavnosti določb splošnih pogojev) prav tako ne uporablja za 
razmerja s gospodarskimi (poslovnimi) subjekti in pravni osebami javnega prava (zelo podobno 
gospodarskim pogodbam po naši ureditvi OZ).38 
 
Presoja po določbah OZ 
 
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«,39 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«40 
 
ter da ima: »načelo vestnosti in poštenja glede ugotavljanja dejanskega stanja funkcijo 
konkretizacije, dopolnjevanja, omejevanja in popravljanja, kršitev tega načela pa predstavlja 

                                                 
36 Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853), Abschnitt 2 - Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ 305 - 310) 
37 10. točka prvega odstavka § 309 BGB, dosegljivo na URL: https://dejure.org/gesetze/BGB/309.html  
38 1. stavek, prvega odstavka § 310 BGB, dosegljivo na URL: https://dejure.org/gesetze/BGB/310.html  
39 Šinkovec, Janez, in Tratar, Boštjan: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. Oziris, Lesce 2001, stran 8. 
40 Prav tam, stran 8. 

https://dejure.org/gesetze/BGB/241.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/853.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/305.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/310.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/309.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/310.html
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nedovoljeno izvajanje prava, zlorabo položaja, kršitev zavarovanega interesa, nesorazmerno 
obogatitev ene stranke, ipd…«41 
 
To je potrdila tudi ustaljena sodna praksa.42 
 
Nadalje pa splošna pravila obligacijskega prava določajo tudi, da so nična določila splošnih 
pogojev, ki nasprotujejo samemu namenu sklenjene pogodbe ali dobrim poslovnim običajem, in 
to celo, če je splošne pogoje, ki jih vsebujejo, odobril pristojni organ. (121. člen OZ) 
 
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.43 Pravzaprav so s tem pogodbeni stranki pri zasledovanju njenih 
lastnih interesov določene meje. Gre za splošno načelo obligacijskega prava, ki ga je treba še 
posebej 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 (še posebej pa potrošniškega) 
prava, med drugim tudi v določbah o pogodbenih pogojih.44 
 
Kršitev načela vestnosti in poštenja pomeni tudi ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji, ki jih v tem primeru določa Kodeks. Ta sicer posebej ne vsebuje določb o prenosu 
pogodbe kot take, zato je treba posamezna ravnanja nepremičninske družbe presojati in 
razlagati skozi temeljna načela Kodeksa, določena v I. poglavju Kodeksa,45 ki so izpeljana iz 
temeljnih načel obligacijskega prava. 
 
Sicer pa Kodeks nima namena idealizirati oziroma povzdigovati morale in časti v prometu z 
nepremičninami, temveč izhaja iz osnovne podmene, da je namen prometa 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.46 
 
Z izrazom dober poslovni običaj so zajeta ravnanja, ki zaradi svojega častnega značaja služijo kot 
zgledna vsem gospodarskim subjektom v določeni panogi.47 
 
V našem obligacijskem pravu so poslovni običaji poseben instrument, v katerem se kažejo obrisi 
moralno-pravnega standarda. S standardom razumemo norme ravnanja, ki spreminjajo svojo 
konkretno vsebino, odvisno od vsakokratnega danega primera, ki pa vendar ostaja v bistvu 
enaka. So merilo, kaj je v poslovnem svetu sprejemljivo in pozitivno, vendar ne toliko z vidika 
prava in morale v ožjem pomenu besede, kolikor z vidika širšega družbenega pojmovanja o tem, 
kaj je v tržnem obnašanju dobro in sprejemljivo. Nenehno se vzgaja dober ugled podjetja v 
panogi in pri tem obstaja tudi tekmovalnost, saj imajo podjetja prave ekonomske razloge o 
vključevanju stalnosti ustreznega ravnanja.48 

                                                 
41 Prav tam, stran 9. 
42 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.  
43 Prim. Kranjc, v: Juhart, M., in Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik (splošni del) s komentarjem, 1. knjiga. GV Založba, Ljubljana 2003, stran 97. 
44 Ferčič, Aleš.: (Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah, Pravna praksa, št. 2/2010, stran 9. 
45 Prim. § 1, § 3, § 4, § 5, § 7 Kodeksa in druge. 
46 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. 
47 Natlačen Penko, Metka: 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, stran 132–137. 
48 Ivanjko, Šime: Poslovna morala. Profesionalna etika pri delu z ljudmi. Univerza v Mariboru, Inštitut Antona Trstenjaka, Maribor 1996, stran 181. 
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Udeleženci obligacijskih razmerij morajo upoštevati (dobre) poslovne običaje.49 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.50 
 
Pojem dobrih poslovnih običajev51 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.52 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. 

 
 

*     *     * 
 
 
Komisija je pri poglobljeni preučitvi, tehtnem preudarku in temeljiti razpravi trdno prepričana, 
da takšen pogoj, ki je del splošnih pogojev poslovanja, s katerim si ena nepremičninska družba v 
naprej izgovori pravico do prenosa pogodbe na drugo nepremičninsko družbo: 
 

• ki je bodisi imenovana  in nato sama kot prevzemnik odloča oz. izbira na koga bo 
prenesla naprej storitve posredovanja (podposredovanje) – kot to določa točka 10.2 
splošnih pogojev prijavljene stranke, ki jo ta zagovarja, 

• bodisi celo prevzemnik pogodbe ni imenovan vnaprej in ga šele bo nominirala neka 
tretja oseba (ki ni niti stranka temeljnega pogodbenega posredniškega razmerja) – kot to 
določa točka 12. splošnih pogojev in bi po opravljenem postopku razlage pogodbe 
verjetnejša ter bi po mnenju Komisije prevladala nad točko 10.2.,  

 
predstavlja nepošten pogodbeni pogoj, ki je po prepričanju Komisije ničen na več podlagah in 
sicer: 
 

• 3. in 5. člena OZ v povezavi s 13. in 22. členom ZNPosr, saj nasprotuje načelu vestnosti 
in poštenja v konkretnih primerih in temeljnemu namenu zakonodajalca za varno in 
skrbno poslovanje nepremičninskih družb in preprečevanje nekontroliranega prenosa 
storitev in s tem tudi prenosa celotne pogodbe na tretje nepremičninske družbe, 

• 121 člena OZ, saj nasprotuje dobrim poslovnim običajem in se v poslovni praksi 
nepremičninskega posredovanja takšni pogoji tudi ne uporabljajo in so v nasprotju z 
ustaljenimi pravili v poslovnih razmerjih nepremičninskega posredovanja, 

                                                 
49 Glej Ivanjko, Šime, nav. delo. 
50 Kranjc, Vesna: Poslovni običaji in gospodarske pogodbe. Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998, stran 29–38. 
51 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. 
52 Glej: Zabel, Bojan: Tržno pravo, Gospodarski Vestnik, Ljubljana, 1999, stran 82.  



 
 

 

 

Stran 24 od 34 

 

• pa tudi za vse potrošniške pogodbe na podlagi določil 23. v povezavi s 24. členom 
ZVPot, saj v primeru točke 12. splošnih pogojev ni poimensko določen prevzemnik 
pogodbe (druga nepremičninska družba), v obeh primerih točk 10.2. in 12. splošnih 
pogojev poslovanja pa je izpolnitev pogodbe o posredovanju za naročitelja nekaj povsem 
drugega, kot je pričakoval, saj bo izpeljavo tako občutljivega in zanjo življenjsko 
pomembnega posla, kot je prodaja nepremičnine v primeru prenosa pogodbe, opravil s 
tretjo, naročitelju povsem neznano nepremičninsko družbo in posrednikom, s katerim 
nima zgrajenega odnosa zaupanja, kar pa je v fundamentalnem nasprotju z naravo 
nepremičninsko posredniškega razmerja in namena zakonodajalca pri urejanju 
nepremičninskega posredovanja v posebnem predpisu. 

 
Komisija pri tem pripominja, da je takšnemu ravnanju nasprotovalo nemalo naročiteljev, za 
katere je prijavitelj tudi predložil pisne izjave, da se z oglaševanjem in prenosom pogodbe na 
franšizodajalca ne strinjajo in temu nasprotujejo. 
 
Na tej podlagi je tudi vsakršno oglaševanje nepremičnin brez pravne podlage in v nasprotju s 16. 
členom ZNPosr in Kodeksom, še posebej pa je sporno oglaševanje, ki se je izvajalo kljub 
očitnemu nasprotovanju naročiteljev, kar predstavlja hudo kršitev Kodeksa in pravil tržne 
discipline in etike. S tem je prijavljena stranka ne le kršila predpise in Kodeks, ko je zasledovala 
zgolj lastne interese, temveč tudi bistveno krnila ugled nepremičninske stroke in s tem po 
mnenju Komisije izvajala nepošteno poslovno prakso in nelojalno konkurenco tudi v razmerju 
do prijavitelja kot druge članice. 
 
S tem je prijavljena stranka grobo in v njegovih temeljih kršila Kodeks dobrih poslovnih običajev 
v prometu z nepremičninami, zlasti pa: 
 

• temeljna načela Kodeksa, ki so opredeljena v I. poglavju Kodeksa, pri tem pa še posebej 
pa 3., 4., 5. in 7. člen Kodeksa, 

• pravil glede odnosov med nepremičninskimi družbami, ki so določena v celotnem II. 
poglavju Kodeksa, še posebej pa glede odnosa do prijavitelja in nelojalni konkurenci z 
dejanji, usmerjeni v prekinitev poslovnega razmerja in oglaševanju pod storitveni 
znamki RE/MAX Center in RE/MAX Dom, ki sta sicer v formalni lasti prijavljene stranke 
na podlagi franšizne pogodbe kot ena od pravic industrijske lastnine, a je njeno 
prepoznavnost pomagal zgraditi prav prijavitelj, pri tem pa je prijavljena stranka 
preprosto zgolj zamenjala imena posrednikov na spletu in v celoti prenesla oglase pod 
vsako znamko z razločevalnim znakom (»Dom« in »Center«) na drugo nepremičninsko 
družbo, s katero naročitelji niso bili predhodno v stik, kar predstavlja tudi zavajajočo 
poslovno prakso, ki je nepoštena, 

• pravil glede odnosov nepremičninskih družb do strank, ki so določena v III. poglavju 
Kodeksa, še posebej glede varovanja interesov strank v skladu z dobrimi poslovnimi 
običaji, saj je s prenosom vseh pogodb o posredovanju zasledovala izključno svoje 
poslovne interese in to celo kljub nesoglašanju s strani naročiteljev, prav tako tudi glede 
oglaševanja brez soglasja teh naročiteljev. 

 
 

*     *     * 
 
 
Komisija je pri ponovi natančni in poglobljeni preučitvi, tehtnem preudarku in temeljiti razpravi 
preizkusila tudi vse pritožbene navedbe prijavljene stranke in s tem v zvezi tudi grajo 
drugostopenjskega organa. 
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Komisija glede pritožbenih navedb in graje pritožbenega organa glede relevantnih okoliščin in 
dejstev ter ugotovitev Komisije zaključuje kot sledi: 
 
1) Glede kršitev načela kontradiktornosti  
 
Komisija je strankam ob izdaji sklepa o začasni prekinitvi in nadaljevanju postopkov dne 
16.3.2017 zraven poslanega sklepa o prekinitvi postopkov poslala tudi URL naslov za vpogled v 
javni del spisa v predmetni zadevi, kjer so se stranke lahko seznanile z vsemi prispelimi vlogami 
strank in dokazi, kar vse izhaja iz e-pošte z dne 16.03.2017 ob 9:37, ki je bila poslana vsem 
strankam v tem postopku, tako prijavitelju, kot prijavljeni strani in pooblaščencu. 
 
Pa tudi sicer Komisija pripominja, da Pravilnik o delu Komisije ne določa, da mora Komisija za 
vsako vlogo omogočiti nasprotni stranki, da se ta izjasni o vsem, temveč določa, da se prijava 
dostavi prijavljeni stranki, ki mora nanjo odgovoriti in nadalje mora predsednik senata Komisije 
skrbeti za to, da se izvedejo vsi dokazi (ki so jih stranke predložile) in ugotovijo dejstva, ki so 
pomembna za ugotovitev kršitve. Če je dejansko stanje dovolj razjasnjeno, Komisija ni dolžna 
pozivati nasprotne stranke, da se še dodatno izjasnjuje in da se po nepotrebnem polemizira, saj 
to ni namen tega postopka in je stranka to možnost imela. Predvsem pa Komisija v skladu z 
ustaljeno prakso, kadar gre pri odgovoru stranke zgolj za opredelitev glede navedb nasprotne 
stranke, ki jih je ta pred tem zatrjevala, pa tudi če stranka poda svoje pravno naziranje zadeve, 
ne gre za nova dejstva in Komisija ne pošilja dodatnih vabil na odgovor, saj ne gre za pravdni 
postopek, v katerem bi bila vezana na postavljene zahtevke in navedbe strank v vlogah, ampak 
za ugotavljanje, ali je bila kršitev dejansko storjena. Ko so okoliščine zadeve in dejansko stanje v 
zadostni meri izjasnjene, mora Komisija v skladu s pravilnikom po skrbni in vestni oceni 
ugotovljenih dejstev v razumnem roku brez nepotrebnega odlašanja sprejeti odločitev. V kolikor 
dodatno izjasnjevanje strank ne bi obelodanilo dodatnih dejstev je po mnenju Komisije 
nesmotrno in nesmiselno omogočati dodatno polemiziranje v nedogled. 
 
V času med postopkom lahko Komisija v skladu s pravilnikom dodatno pozove stranke, da 
predložijo dokaze za trditve, ki jih navajajo, kot je bilo v tem primeru. Prijavitelj se je v prijavi 
skliceval na splošne pogoje poslovanja, na franšizno pogodbo med strankama, predvsem pa na 
izjave strank, ki pa jih ni priložil k prijavi, zato ga je Komisija v vabilu prijavitelju, s katerim je 
odgovoril na navedbe prijavljene stranke v njenem odgovoru na prijavo, pozvala, da te dokaze, 
na katere se je skliceval, predloži. Prijavitelj jih je predložil, prijavljena stranka pa je imela 
možnost, da se seznani z vsebino vseh dokazov, prijaviteljevega odgovora in celotnega spisa in 
sicer od dne 16.3.2017, ne pa šele v Sklepu o izrečenem ukrepu, saj je prijavljena stranka imela 
možnost vpogleda in pregleda celotnega spisa v elektronski obliki na podlagi posredovanega 
URL naslova do javnega dela spisa na Dropboxu, pa je to očitno opustila, za kar sama nosi 
odgovornost. 
 
Zaradi tega tudi ne more vzdržati očitek, da se prijavljena stranka ni mogla seznaniti z 
navedbami prijavitelja in tudi ne, da bi obstajali upravičeni razlogi, da ni mogla navesti oz. 
predložiti svojih dokazov pravočasno, saj je to možnost imela ob svojem odgovoru in ves čas 
postopka. Komisija je v skladu z ustaljeno dosedanjo prakso kot je razvidno tudi iz vseh sklepov 
in stališč Komisije vedno sprejela tudi naknadno predložene dokaze, še zlasti, če so bili ti v korist 
prijavljene stranke in so jo razbremenili. 
 
2) Glede okoliščine, da prijavljena stranka naj ne bi bila članica in da zaradi tega 

Komisija naj ne bi imela pristojnosti za odločanje 
 

Komisija je ob prejeti prijavi in pred izdajo sklepa ter tudi ob izdaji tega sklepa preverila  seznam 
članic na strani https://zdnp.gzs.si/vsebina/%C4%8Clani-ZDNP, in v seznamu vseh članov GZS 
na tem naslovu (glej stran 72) https://www.gzs.si/Portals/O-gzs/Vsebine/novice-

https://zdnp.gzs.si/vsebina/%C4%8Clani-ZDNP
https://www.gzs.si/Portals/O-gzs/Vsebine/novice-priponke/Seznam%20%C4%8Dlanov%20GZS%20na%20dan%2010022017.pdf
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priponke/Seznam%20%C4%8Dlanov%20GZS%20na%20dan%2010022017.pdf, kjer tudi v 
trenutku izdaje tega sklepa navedeno, da je prijavljena stranka članica ZDNP. Slednje je Komisija 
še enkrat preverila pri strokovni službi ZPN na svoji 13. seji dne 18.10.2017 in je prejela 
zagotovilo, da je prijavljena stranka vpisna v register članov ZDNP, ponovno pa spet na svoji 14. 
seji dne 21.3.2018, zato je podana pristojnost Komisije za obravnavo prijave skoz cel postopek. 
 
Nadalje prijavljena stranka očitno ni dovolj natančno preučila sklepa Komisije, saj očitek, da je 
obravnavala vprašanja prijavitelja in je tako odločala mimo svoje pristojnosti ni na mestu. 
Komisija je v svojem Sklepu posebej izpostavila, da se je opredelila do vprašanj smiselno v 
okviru obravnave zadeve, ne pa kot posvetovalni organ, pri tem pa je podala odgovore smiselno 
in zgolj v okviru presoje kršitev. Predvsem pa je Komisija pojasnila, zakaj je upoštevala tudi 
vprašanja v I. delu prijave, saj gre za navedbe pomembnih relevantnih dejstev in okoliščin ter 
opis dejanskega stanja zadeve, zato ga je obravnavala povezano skupaj z II. delom, ki vsebuje 
tudi prijavo kršitev. 
 
V tem delu je prijavljena stranka povsem nekonsistentna, saj v pritožbi očita, da Komisija ni 
ugotovila vseh okoliščin, hkrati pa očita, da je upoštevala opis dejanskega stanja in vprašanja ter 
opis problematike v prijavi v I. delu iz katerega pa izhajajo prav okoliščine zadeve. 
 
3) Glede presoje notranjega razmerja – franšizne pogodbe in predhodnega vprašanja 

 
Komisija je že v prvem sklepu o ukrepu posebej izpostavila, da se do notranjega razmerja na 
podlagi franšizne pogodbe ni opredeljevala in ga tudi ni presojala, ne v prvem odločanju in tudi 
ne v ponovnem odločanju, saj to ni relevantno.  
 
Glavna presoja komisije je, ali je prijavljena stranka s tem, ko je imela v splošnih pogojih 
poslovanja določbo o prenosu posredniške pogodbe v zunanjem razmerju, torej v razmerju do 
naročiteljev, na podlagi česar je prišlo potem do njenih dejanj v razmerju do teh naročiteljev z 
neposrednim kontaktiranjem, prenosom oglasov in drugimi dejanji, kršila Kodeks dobrih 
poslovnih običajev ali ne. 
 
Pri tem je Komisija seveda morala presoditi, ali je prenos pogodbe sploh dopusten ali je morebiti 
takšna določba nična na podlagi veljavne pozitivne zakonodaje, kar je posledično privedlo do 
tega, da so bila ravnanja prijavljene stranke v nasprotju s Kodeksom. Komisija se je tako morala 
najprej opredeliti glede predhodnega vprašanja, nato pa tudi glede glavnih očitkov, kar je 
podrobno obrazloženo v obrazložitvi sklepa o izrečenem ukrepu. 
 
Pri tem Komisija pripominja, da je njena pristojnost seveda utemeljena kadar gre za presojo 
kršitev Kodeksa, v kolikor je takšna kršitev npr. posledica ničnosti določbe v splošnih pogojih 
prijavljene stranke, kot je v predmetni zadevi. V tem delu je seveda po neomajnem mnenju tega 
Senata Komisije tudi podana pristojnost Komisije, da oceni oz. interpretira, ali je ravnanje 
stranke v nasprotju s pozitivno zakonodajo in je zaradi tega kršen tudi Kodeks ter ali so vsa 
kasnejša ravnanja prijavljene stranke v nasprotju s kodeksom zato, ker je bila kršena pozitivna 
zakonodaja in tudi namen specialne ureditve posameznega instituta. Predvsem pa je podana 
pristojnost, da Komisija oceni, ali določena okoliščina pomeni protipravno stanje, ki je hkrati 
tudi kršitev kodeksa, kot je bilo v tem primeru. 
 
Komisija pri tem ne presoja o sporu med strankama, kot si to očitno napačno razlaga prijavljena 
stranka, temveč o tem, ali je zaradi ravnanja prijavljene stranke in kakšne okoliščine, ki je na 
njeni strani (kot je recimo ničnost določbe o prenosu pogodbe za vse naročitelje v franšizni 
mreži za območje celotne Slovenije, ki jo je v splošne pogoje zapisala prav prijavljena stranka 
sama) prišlo do kršitev kodeksa in v to takem številu primerov, kot je bilo v tej zadevi ter nadalje 
grozi še večje število izpostavljenih končnih strank – naročiteljev. 

https://www.gzs.si/Portals/O-gzs/Vsebine/novice-priponke/Seznam%20%C4%8Dlanov%20GZS%20na%20dan%2010022017.pdf
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Komisija tukaj prvenstveno (ali pa sploh) ni obravnavala »edinstvenega razmerja« (kot ga 
imenuje prijavljena stranka v pritožbi) med prijaviteljem in prijavljeno stranko, temveč razmerja 
do strank, naročiteljev in v tej zvezi sporne določbe v splošnih pogojih poslovanja, ki pa niso del 
franšiznega razmerja, kot poskuša prikazati prijavljena stranka. Komisija je bila pri tem 
osredotočena na varstvo strank, naročiteljev, ne pa katere od članic franšizne skupine, saj o tem 
ni odločala v prvenstveno, temveč zgolj kot eno od posledic nične sporne določbe v splošnih 
pogojih poslovanja (ne pa franšizne pogodbe) v smislu določb nelojalni konkurenci. Sedaj 
prijaviteljica očitno meša notranje in zunanje razmerje, ki ga je Komisija jasno razmejila v 
svojem sklepu, zato na tem mestu ni smiselno dodatno pojasnjevanje in Komisija napotuje na 
predhodno obrazložitev sklepa o izrečenem ukrepu. 
 
4) Prijavljena stranka navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze, ki so prepozni in kot 

taki nedopustni 
 

V skladu Pravilnikom o delu Komisije (tako točka 8.6 prejšnjega Pravilnika z dne 19.05.2016, kot 
tudi točka 8.8 sedanjega veljavnega Pravilnika z dne 18.05.2017) Senat Komisije izvede dokazni 
postopek na podlagi dokazov, ki so jih predložile stranke in nima možnosti ali pristojnosti z 
oblastvenimi odredbami zahtevati predložitev dokazov. Tukaj si prijavitelj ponovno zmotno 
razlaga vlogo Komisije.  Predsednik senata Komisije skrbi za to, da se izvedejo vsi dokazi (ki so 
jih stranke predložile) in ugotovijo dejstva, ki so pomembna za ugotovitev kršitve in za sprejem 
sklepa. 
 
Prav tako nov sedaj veljavni Pravilnik o delu Komisije z dne 18.05.2017, ki je bil sprejet pred 
zaključkom tega postopka na prvi stopnji in pred izdajo odločbe, izrecno določa tudi, da v 
pritožbi lahko stranka navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze le, če jih brez svoje krivde ni 
mogla navesti v postopku pred Komisijo. Dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v nasprotju s to 
točko, se ne upoštevajo. (točka 11.3 Pravilnika). 
 
Prijavljena stranka v pritožbi navaja nova dejstva na strani 4 in 5 pritožbe in za to prilaga nove 
dokaze (zapisnik TIRS idr..) ter obširno obrazlaga okoliščine, ki bi jih lahko in morala predložiti v 
rednem postopku na prvi stopnji pred Komisijo, pa tega ni storila, zato je Komisija lahko 
odločala zgolj na podlagi predloženih dokazov in navedenih dejstev s katerimi je razpolagala. Pri 
tem Komisija pripominja, da stranke – tudi v tem postopku – ves čas opominja, da naj predložijo 
vse dokaze za zatrjevana dejstva, na katera opirajo svoje trditve v vlogah. 
 
Komisija je prijavljeno stranko v vabilu, da odgovori na prijavo z dne 29.6.2016, z oznako 
Komisija ZDNP – 8/2016-2, na katerega je prijavljena s stranka odgovorila dne 30.8.2016 
izrecno opozorila, da naj odgovor prijavljene stranke vsebuje, poleg odgovorov na vse navedbe v 
prijavi, tudi dokaze za to, kar prijavljena stranka navaja, predvsem pa pisna in druga 
verodostojna dokazila, še zlasti pa kopijo franšizne pogodbe, kopijo celotnih splošnih pogojev, ki 
so bili pravna podlaga za razmerja s strankami, na katere se sklicuje prijavitelj, dokazila o 
prenosu pogodb o posredovanju iz prijavitelja na obtoženo stranko, dokazila o privolitvah 
»naročiteljev« o obdelavi osebnih podatkov in druge pomembne dokaze za utemeljitev njenih 
navedb. 
 
Tudi v obrazložitvi vabila je izrecno izpostavljeno, da Senat Komisije izvede dokazni postopek na 
podlagi dokazov, ki so jih predložile stranke in da predsednik senata Komisije skrbi za to, da se 
izvedejo vsi dokazi in ugotovijo dejstva, ki so pomembna za ugotovitev kršitve in za sprejem 
sklepa. (8.6 člen starega Pravilnika, ki je veljal v času prijave). 
 
Pri tem komisija pripominja, da so datumi teh novih dokazov, zapisnikov TIRS in odgovorov 
prijavljene stranke iz meseca aprila in junija 2016, prijavljena stranka pa je na vabilo k odgovoru 
na prijavo odgovorila 29.8.2016, pri tem pa k odgovoru ni predložila nobenega svojega dokaza. 
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5) Glede pritožbene graje, da je Komisija navedla tudi blagovno znamko RE/MAX 

Slovenija in da je navedba prijavljene stranke napačna 
 

Slednje seveda ne more vzdržati, saj prijavljena stranka uporablja blagovno znamko v svojem 
pravnem prometu in je tudi del splošnih pogojev poslovanja in pogodb o posredovanju, katerega 
uporabo kot vzorčni obrazec zahteva prav prijavljena stranka kot franšizodajalec, da jo 
uporabljajo kot razločevalni znak vse nepremičninske družbe kot franšizojemalke, prav tako pa 
jo uporablja tudi sama prijavljena stranka. 
 
Nenazadnje je tako prijavljena stranka opredelila tudi sebe prav v spornih splošnih pogojih 
poslovanja, ko se označi, da se pogodba prenese ali pa da prenos storitev predlaga »RE/MAX 
Slovenija, Nepremičninske storitve d.o.o..« 
 
Pa tudi sicer je blagovna oz. v tem primeru pravilneje storitvena znamka, saj nepremičninske 
družbe prodajajo svoje storitve in ne blaga, pri tem pa pristavek RE/MAX predstavlja storitveno 
znamko, skupaj z ustreznim znakom (logotipom), ki ga podjetje zakonito uporablja v pravnem 
prometu na podlagi franšizne pogodbe z imetnikom registrirane storitvene znamke pri Uradu RS 
za intelektualno lastnino. Uporaba storitvene znamke skupaj z imenom (firmo) podjetja je v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije povsem dovoljen in dopusten element v pravnem 
prometu. Firma (naziv) in znamka sta kot pravici industrijske lastnine tesno povezani, pri tem 
pa prvo pravico ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), drugo pa Zakon o industrijski 
lastnini (ZIL-1). Pri tem ni potreben in tudi ne obvezen dodaten vpis naziva znamke v poslovnem 
oz. sodnem registru za njeno veljavno, pravilno in zakonito uporabo v pravnem prometu, po 
drugi strani pa gre za razločevalni znak v pravnem prometu. 
 
Zato očitek o tem, da ni pasivne legitimacije zaradi tega, ker je Komisija prijavljeni stranki dodala 
tudi znamko, ki jo sama uporablja v pravnem prometu, seveda ne vzdrži, saj je prijavljena 
stranka navedena tako, kot je vpisana v sodnem registru, k čemur je dodan razločevalni znak 
(storitvena znamka) po pravu industrijske lastnine, ki jo prijavljena stranka sama uporablja v 
svojih dokumentih in na trgu. 
 
6) Glede graje pritožbe in drugostopenjskega organa glede upoštevanja drugih izrečenih 

ukrepov, ki se nanašajo na drugo družbo 
 
Obe družbi, ki sta članici, sta dejansko sestrski družbi, ki imata identično vodstvo in identične 
končne lastnike in v obeh primerih na trgu nastopata v celoti lastniško in organizacijsko 
povezano, saj imata oz. sta imeli na istih poslovnih naslovih prijavljene svoje sedeže, družbenika 
in zakonita zastopnika sta isti osebi, ki v eni družbi nastopata preko družbenika, ki je pravna 
oseba, a je ta pav tako v njuni lasti in pod njunim vodstvom. 
 
Pri tem pa Komisija priznava, da bi to okoliščino morala (še) bolj določno opredelitvi v svoji, 
sicer že tako dolgi in kompleksni obrazložitvi, a slednje ne spremeni dejstva, ki ga je Komisija 
upoštevala kot oteževalno okoliščino in sicer, da sta to sestrski družbi: 
 

• Nepremičninske storitve d.o.o., ki je nosilec franšize RE/MAX Slovenija in ima zraven 
matične družbe registrirani še 2 poslovni enoti, in  

• Nepremičninska družba d.o.o., ki ima v trenutku izdaje tega sklepa zraven matične 
družbe registriranih še 10 poslovnih enot po celi Sloveniji, 

 
ki sta v celoti lastniško, vodstveno in očitno organizacijsko povezani in je njuna ravnanja šteti 
kot ravnanja povsem poveznih subjektov, ki ju obvladujeta ista lastnika in poslovodni osebi, 
Janja Čeh Horvat in Igor Horvat (družbo Nepremičninske storitve d.o.o. obvladujeta preko 
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družbenika Animacija d.o.o., ki je pravna oseba, v kateri sta spet ista družbenika in zakonita 
zastopnika). 
 
S tem v celoti obvladujeta vsa franšizna razmerja kot franšizodajalec RE/MAX Slovenija in hkrati 
nastopata tudi kot (verjetno največja) vseslovenska franšizojemalca v tej franšizni skupini preko 
svoje druge sestrske družbe s poslovnimi enotami, kjer poslovanje prav tako v celoti obvladujeta 
lastniško in vodstveno.  
 
Zaradi tega gre za povsem usklajena ravnanja na trgu, ki se v predmetni zadevi, prav z ničnostjo 
pogodbenega določila splošnih pogojev poslovanja za celotno franšizno skupino, nanašajo na 
veliko število strank na trgu, ki so s tem izpostavljene po oceni Komisije nepošteni poslovni 
praksi, zato je Komisija, zaradi zavarovanja strank in trga, po tehtnem in preudarnem 
premisleku, tudi ponovno sprejela ukrep javnega opomina in ga še podrobneje utemeljuje pri 
tem pa upošteva to lastniško in vodstveno obvladovanje in šteje ravnanja sestrskih družb kot 
usklajena s tem pa kot eno od oteževalnih okoliščin. 
 
7) Glede pritožbene graje, da bi Komisija morala preverjati razmerja med prijavljeno 

stranko in prijaviteljem ter ali je bil prijavitelj pogodbena stranka 
 

Preverjanje ali je bil prijavitelj tudi stranka pogodb in zakaj, za presojo, ali je šlo za kršitev 
Kodeksa zaradi nične določbe splošnih pogojev prenosu pogodbe, ki jih je pripravila in tudi v 
svojo korist izvajala prijavljena stranka in posledično ostalih kršitev na tej podlagi, ni relevantno 
in tudi ne odločilno in tudi ni razlog za drugačno sklepanje v zadevi, glede tega, ali je bila kršitev 
kodeksa storjena s strani prijavljene stranke ali ne. 
 
Pomembno je in na to se je osredotočila Komisija pri svoji obravnavi zadeve, ali so bila ravnanja 
prijavljene stranke in okoliščine, ki so v njeni sferi take, da bi lahko le-ta pomenila kršitev 
kodeksa ali ne, ne glede na to, kdo je na nasprotni strani stranka pogodb o posredovanju – 
čeprav je Komisija vpogledala tudi v te pogodbe o posredovanju, za katere so naročitelji podali 
izrecne izjave, da niso soglašali s prenosom pogodbe in izvajanjem storitev posredovanja s strani 
prijavljene stranke. 
 
8) Glede pritožbenega razlogovanja za izločitev predsednika Robert Geislerja, da naj bi 

obstajal dvom o nepristranskosti in celo dokaz o neetičnosti predsednika Komisije v 
teh postopkih in uveljavljanju bistvenih kršitev postopka 

 
Pritožba ni uspela izkazati utemeljenih izločitvenim razlogov in okoliščin, ki bi vzbujale dvom o 
nepristranskosti predsednika Komisije Roberta Geisler, kar je za izveden postopek na prvi 
stopnji pred Komisijo in pritožbeni postopek ugotovil tudi drugostopenjski organ Upravni odbor 
ZDNP, ki je zavrnil tudi pritožbo prijavljene stranke zoper sklep Komisije o zavrnitvi zahteve po 
izločitvi predsednika Komisije Roberta Geislerja. 
 
9) Glede pritožbenih navedb v dopolnitvi pritožbe v zvezi utemeljevanjem pritožbo s 

sklepom Tržnega inšpektorata RS s katerim je ta ustavilo prekrškovni postopek zoper 
prijavljeno stranko 

 
Komisija izpostavlja, da prijavljena stranka v pritožbi navaja nova dejstva na strani 4 in 5 
pritožbe in za to prilaga nove dokaze (zapisnik TIRS idr..) ter obširno obrazlaga okoliščine, ki bi 
jih lahko in morala predložiti v rednem postopku na prvi stopnji pred Komisijo, pa tega ni 
storila, zato je Komisija lahko odločala zgolj na podlagi predloženih dokazov in navedenih 
dejstev s katerimi je razpolagala. Pri tem Komisija pripominja, da stranke – tudi v tem postopku 
– ves čas opominja, da naj predložijo vse dokaze za zatrjevana dejstva, na katera opirajo svoje 
trditve v vlogah. 
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Prijavljena stranka se tudi v dopolnitvi pritožbe sklicuje na takšne prepozne dokaze in sicer 
dopis TIRS z dne 3.6.2017, zapisnik TIRS z dne 6.4.2016 in odgovor prijavljene stranke z dne 
16.6.2016. Pri tem komisija pripominja, da so datumi teh novih dokazov, zapisnikov TIRS in 
odgovorov prijavljene stranke iz meseca aprila in junija 2016, prijavljena stranka pa je na vabilo 
k odgovoru na prijavo odgovorila 29.8.2016, pri tem pa k odgovoru ni predložila nobenega 
svojega dokaza, zato so ti dokazi prepozni. 
 
Ne glede na to, pa je bil predložen dokaz v dopolnitvi pritožbe, sklep TIRS z dne 14.11.2017,  
pravočasen in dopusten, saj ga prijavljena stranka brez svoje krivde ni mogla predložiti prej, saj 
ga je prejela šele 22.11.2017, zato ga je Komisija upoštevala in izvedla tudi v ponovljenem 
postopku. 
 
Iz predloženega sklepa o ustavitvi inšpekcijskega nadzora in predvsem skope obrazložitve ni 
razbrati vsebine razlogov za ustavitev postopka, razen tega, da je TIRS ugotovil, da razlogov za 
nadaljevanje postopka ni, kar pa je lahko posledica tega, da je prijavljena stranka sama umaknila 
sporne oglase, ali pa tudi kaj drugega. 
 
Prijavljena stranka navaja, da je oglase sama umaknila pred prejemom vabila Komisije na 
odgovor na prijavo dne 17.8.2017, kar ne drži. Komisija je prijavljeni stranki dne 3.7.2017 
vročila vabilo, da odgovori na prijavo, oznaka Komisija ZDNP-8/2016-2 z dne 29.6.2016, kar 
izhaja iz priloženega izpisa e-pošte, ki jo je Zbornica za poslovanje z nepremičninami poslala 
prijavljeni stranki. 
 
Tako je bila prijavljena stranka o vloženi prijavi obveščena že 3.7.2016, prav tako iz predloženih 
dokazov, ki so sicer bili prepozni (dokumenti TIRS) izhaja, da je bila prijavljena stranka že v 
mesecu aprilu 2016 obveščena, da o prijavi prekrška, pri tem pa iz dopisov prijavitelja po 
odvetnici z dne 13.4.2016 in 22.4.2016 izhaja, da je prijavljena stranka še naprej oglaševala 
sporne oglase, ki so bili aktivni še v času prejema prijave kršitev Kodeksa, kar je Komisija ob 
prejemu prijave na podlagi predloženih dveh dopisov odvetnice prijavitelja prav tako 
preizkusila z naključnim vzorčnim vpogledom v nekatere od mnogih URL naslovov objavljenih 
oglasov. 
 
Takšen zaključek Komisije je potrdil tudi drugostopenjski organ s sklepom o razveljavitvi in 
delni ugoditvi pritožbe. 
 
V tej zvezi se Komisija do vsebine in razlogov za sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka ne 
more podrobneje opredeljevati, pri tem pa izpostavlja, da je Komisija sama izvedla lasten 
postopek v katerem je prišla do ugotovitev kot izhaja iz sklepa o izrečenem ukrepu z dne 
19.9.2017, z oznako Komisija ZDNP-8/2016-14 in tega sklepa in je neomajno na stališču, da 
takšna določba v splošnih pogojih poslovanja o prenosu pogodbe predstavlja nepošten 
pogodbeni pogoj, ki je po prepričanju Komisije ničen na več podlagah, tako Obligacijskem 
zakoniku, kot Zakonu o varstvu potrošnikov, predvsem pa Zakonu o nepremičninskem 
posredovanju in samem Kodeksu dobrih poslovnih običajev, pri čemer kršitve dobrih poslovnih 
običajev niso predmet presoje v inšpekcijskem pregledu. 
 
10) Glede zaključkov in obrazložitve ter navodil drugostopenjskega organa  
 
Pritožbeni organ se je delno strinjal z navedbami pritožnika, da je Komisija med oteževalnimi 
okoliščinami navedla, da so bili zoper prijavljeno stranko že izrečeni ukrepi, pri tem pa naj bi 
spregledala dejstvo, da se je v teh zadevah kot prijavljena stranka obravnavala druga 
gospodarska družba. V ponovljenem postopku je pritožbeni organ Komisiji naložil, da naj 
Komisija ponovno odloči v zadevi, pri čemer je vezana na obrazložitev in navodila za ponovno 
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odločanje pritožbenega organa. V tem smislu je pritožbeni organ Komisiji naložil, da naj 
predvsem ponovno preuči olajševalne in oteževalne okoliščine za prijavljeno stranko in ji glede 
na navedeno v primeru izreka ukrepa ne izreče ukrepa javnega opomina, saj po mnenju 
pritožbenega organa v tem primeru ne gre za težje kršitve.  
 
Komisija je v ponovljenem postopku ponovno preučila vse oteževalne in olajševalne okoliščine 
in je neomajno na stališču, da kršitve, kot so bile ugotovljene v prvotnem in ponovljenem 
postopku, predstavljajo eno najtežjih kršitev Kodeksa iz razlogov, kot jih je Komisija povsem 
izčrpno obrazložila s tem sklepom, pri tem pa je bistvena oteževalna okoliščina tudi dejstvo, da 
se takšna ravnanja prijavljene stranke nanašajo na veliko število strank (naročiteljev in tretjih 
oseb), ki so s tem zelo izpostavljene na območju celotne Slovenije. 
 
Komisija je po skrbni in tehtni presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter vseh 
olajševalnih in oteževalnih okoliščin, kakor tudi stališča in obrazložitev ter navodil 
drugostopenjskega organa v ponovljenem postopku zadeve zaključila, da gre pri obeh članicah, 
podjetjih, ki sta bili obe v postopkih pred Komisijo in sicer podjejte Nepremičninska družba 
d.o.o. in Nepremičninske storitve d.o.o., za lastniško, vodstveno in organizacijsko povsem 
povezani osebi in s tem za popolnoma usklajeno delovanje na trgu, zato Komisija ne povzema 
mnenja drugostopenjskega organa o tem, da v tem primeru ne gre za težje kršitve. Kršitve 
Kodeksa pomenijo ugotovljeno nepošteno poslovno prakso, kar je potrdilo tudi več strank s 
pisnimi izjavami, pri tem pa ravnanje nepremičninske družbe v konkretnem primeru zadeva 
zelo širok krog in veliko število naročiteljev in tretjih oseb, saj je uporaba splošnih pogojev 
poslovanja s spornima določiloma o prenosu celotne pogodbe obvezna v franšizni mreži in jo 
zahteva prav prijavljena stranka, ki je tudi pripravila takšne splošne pogoje poslovanja, zato je 
izrek ukrepa javnega opomina utemeljen, da se obvaruje stranke – še posebej potrošnike – pred 
takšnimi ravnanji franšizodajalca RE/MAX Slovenija, Nepremičninske storitve d.o.o., ki s svojo 
franšizno mrežo in vanj vključene franšizojemalec obvladuje pomemben tržni delež področju 
celotne Slovenije. 

 
 

*     *     * 
 
 
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 in njeni sestrski družbi, ki sta 
lastniško, vodstveno in organizacijsko povezani in usklajeni na trgu, v zadnjih 2 letih pred 
prijavo že izrečen ukrep. 
 
Komisija prijavljeni stranki izreka ukrep opomina z javno objavo in sicer zaradi teže dejanja in 
vpliva, ki ga ima takšno ravnanje na veliko število strank na trgu, še posebej pa zaradi varstva 
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in nepoštenimi pogodbenimi pogoji oz. 
pogoji splošnih pogojev poslovanja, ki jih prijavljena stranka še vedno oglašuje in uporablja za 
vse članice franšizne mreže za celotno Slovenijo. 
 
Pri tem so dodatne oteževalne okoliščine za prijavljeno stranko dejstvo, da je bil njeni sestrski 
družbi Nepremičninska družba d.o.o., prav tako članici z dokončnima sklepoma izrečena ukrepa 
nejavnega opomina in sicer s sklepom št. K-1/2013-22 z dne 22.04.2015 zaradi siljenja tretje 
osebe k podpisu pogodbe o posredovanju in pogojevanja ogleda nepremičnine s podpisom 
posredniške pogodbe ter z dokončnim sklepom št. K-4/2016-14 z dne 19.09.2017, pri tem pa je 
Komisija izčrpno obrazložila, zakaj gre po prepričanju Komisije za povsem usklajena ravnanja na 
trgu, ki se v predmetni zadevi, prav z ničnostjo pogodbenega določila splošnih pogojev 



 
 

 

 

Stran 32 od 34 

 

poslovanja za celotno franšizno skupino, nanašajo na veliko število strank na trgu, ki so s tem 
izpostavljene po oceni Komisije nepošteni poslovni praksi, zato je Komisija, zaradi zavarovanja 
strank in trga ter konec koncev tudi ugleda dejavnosti nepremičninskega posredovanja, po 
tehtnem in preudarnem premisleku tudi v ponovljenem postopku sprejela ukrep javnega 
opomina in ga še podrobneje utemeljila, pri tem pa upoštevala lastniško in vodstveno 
obvladovanje in štela ravnanja sestrskih družb kot usklajena, s tem pa kot oteževalno okoliščino. 
Pri tem Komisija pripominja še, da je tudi v trenutku ponovljene obravnave podana nova prijava 
zoper eno od sestrskih družb pred Komisijo, ki pa še ni bila predmet vsebinske obravnave, a 
kljub temu nedvomno kaže na poslovanje na trgu, ki ga vodi in organizira isto poslovodstvo v 
obeh sestrskih družbah, kar očitno ni povsem zgledno, če se vedno znova pojavlja kot prijavljena 
stranka v novih in novih postopkih pred Komisijo. 
 
Olajševalno okoliščino pa predstavlja dejstvo, da se je navedeni sklep K-1/2013-22 z dne 
22.04.2015 nanašal na kršitev iz začetka leta 2013 in da je minilo več kot dve leti od kršitve – ne 
pa tudi od izreka ukrepa pred novo prijavo v letu 2016. Nadalje olajševalno okoliščino 
predstavlja tudi dejstvo, da je prijavljena stranka očitno (bila) prepričana, da ima ustrezno 
pravno podlago za prenos pogodbe in je v tem oziru tudi ravnala strogo po gramatikalni 
interpretaciji določil splošnih pogojev in pri tem tudi obvestila stranke z dopisom, h kateremu je 
tudi priložila seznam vseh nepremičninskih družb v franšizni mreži, kot tudi imenovala 
nepremičninsko družbo RE/MAX Avenija, čeprav pri tem ni navedla niti imen(a) 
nepremičninskega/ih posrednika/ov, niti ni predložila  zavarovalne police za zavarovanje 
odgovornosti. Kljub temu pa ta olajševalna okoliščina ne odtehta dejstva, da je sestrski družbi 
prijavljene stranke, ki je vodstveno, organizacijsko in lastniško povsem povezana in tako 
ravnanja obeh družb brez dvoma štejejo kot usklajeno delovanje na trgu, Komisija predhodno po 
opravljenem postopku že dvakrat izrekla nejavni opomin za različne kršitve Kodeksa. 
 
Komisija ZDNP je glede na navedeno sprejela odločitev, da se prijava kršitev ne posreduje 
inšpekcijskim službam, saj je bila iz pisanj strank seznanjena, da je prijavo vložil že sam 
prijavitelj. 
 
Za konec pa Komisija izpostavlja, da je močno zaskrbljujoč odnos prijavljene stranke in njene 
sestrske družbe, obe članici tega združenja – ki sta očitno povezani osebi, saj imata iste 
poslovodne osebe in tudi iste končne lastnine, ki obvladujejo obe družbi  – v zadevah pred 
Komisijo. Prijavljena stranka in njena sestrska družba nista izbirali sredstev v več postopkih, v 
katerih je Komisija ugotovila kršitve kodeksa in že izrekla ukrepe, med katerimi je bil tudi 
nejavni opomin za eno hujših kršitev Kodeksa. Namesto samorefleksije in poskusa izboljšanja 
poslovanja ob ugotovljenih nepravilnostih – ki so dejansko privedle do izreka strožje sankcije 
javnega opomina v tem primeru z oznako K-8/2016 in je slednje tudi edini razlog za takšen 
sklep Komisije, ne pa kakšna zarota – kot sta poskušali prijavljeni stranki prikazovati z 
konstrukti in domnevno slabonamernostjo predsednika Komisije in tako izvajati dokaj 
dvomljivo in po mnenju Komisije tudi povsem neetično obrambo. 
 
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.) ter stroške svojih pooblaščencev. 
 
Odločitev Komisije ZDNP se javno objavi na spletnih straneh www.zdnp.si in se omeni v 
obvestilu ZNDP novic. Vsebina objave izrečenega ukrepa Komisije obsega izrek Senata, brez 
navedbe prijavitelja, poleg tega pa se, zaradi razvoja dobre prakse v anonimizirani obliki brez 

http://www.zdnp.si/
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navedb prijavitelja in drugih občutljivih podatkov, objavi tudi celotna obrazložitev sklepa. 
 
Odločitev Komisije je bila soglasna.  
 
Pravni pouk: 
V ponovljenem postopku je izdana odločitev Komisije ZDNP dokončna z dnem njene izdaje. 
 
 

Komisija ZDNP za presojo kršitev 
Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 

Dne, 26.03.2018 
 

 Robert Geisler, univ. dipl. prav. 
 P R E D S E D N I K   
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O d r e d b a : 
 
Sklep vročiti: 
 
1x prijavljeni stranki – po pooblaščencu po e-pošti odvetnikdezman@gmail.com 
1x prijavitelj –po pooblaščencu po e-pošti natasa@pirc-musar.si  
1x spis 
 
 
 
 
V Ljubljani, 26.03.2017 
 

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