
 

Splošni pogoji poslovanja 
 
 S pisno pogodbo o posredovanju v prometu nepremičnin se nepremičninska družba zavezuje, da si bo 

prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala o sklenitvi določene 

pogodbe katere predmet je nepremičnina; naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za 

posredovanje, če bo pogodba sklenjena. 

 

 Storitve posredovanja, ki so zajete v proviziji: 

 Seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi. 

 Seznanitev naročitelja z predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe. 

 Seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe. 

 Pojasnitev morebitnih tveganj povezanih z neurejenim zemljiško knjižnim stanjem nepremičnine. 

 Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine). 

 Preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih. 

 Oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi posrednik. 

 Organizacija in vodenje ogledov (vzpostavljanje stikov), pisna obvestila, potrdila, opozorila. 

 Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe in telefonsko komuniciranje s strankami. 

 Prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin na davčni upravi. 

 

 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi 

katere je posredovala. Cenitve so po predhodnih ponudbah cenilcev. 

 

 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo posla za 

katerega se posreduje. Lahko pa sprejme plačila za dodatne storitve v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sestavo 

pogodbe in podobno, v višini dejanskih stroškov, če je tako posebej dogovorjeno med strankama.  

 

 Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje največ 4% od pogodbene 

cene. Če naročnik odstopi od pogodbe ne po krivdi posrednika, mu je dolžan plačati nastale stroške. 

 

 Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o 

posredovanju. V primeru, da je dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz 

prejšnjega odstavka razdeli. 

 

 Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev 

posredovanja. 

 Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet poslovanja, mora o tem 

nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oz. nepremičninsko družbo. 

 Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini. 

 V kolikor bi naročitelj sklenil pravni posel z osebo, s katero ga je povezal posrednik, mimo posrednika, se šteje, 

da je bil pravni posel sklenjen preko posrednika. Naročitelj je v tem primeru dolžan posredniku plačati provizijo 

in vse stroške povezane z ugotavljanjem tega dejstva. 

 Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve 

posredovanja na druge nepremičninske družbe. 

 Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo, razen 

če ni drugače dogovorjeno. 

 Če se stranki ne dogovorita drugače, se šteje, da je pogodba sklenjena za določen čas 9 (devetih) mesecev in se 

lahko sporazumno večkrat podaljša. 

 Stranki lahko kadar koli pisno odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. 

 Storitve posredovanja najema ali oddaje nepremičnine, ki so zajete v proviziji: 

 Vzpostaviti stik med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala o sklenitvi določene pogodbe. 

 preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine). 

 Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine. 

 Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe. 

 Ostale storitve pri oddaji oz. najemu nepremičnine so stvar posebnega dogovora med strankama. 

 Posredniku pripada za opravljeno posredovanje provizija, ki jo plača naročitelj v višini ene enomesečne 

najemnine. 

 

 


