
 

 

 

           Maribor, 13.7.2021 

 

KONEC (POSEBNIH DOLOČB GLEDE) POSLOVNIH NAJEMOV  

- PRENEHANJE VELJAVE ZPSPP 

 

Dne 26. maja 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju tudi SZ-1E), ki je začel veljati z dnem 

19.06.2021.1 

 

SZ-1 v določbi 52. člena določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadaljevanju tudi ZPSPP), še naprej 

pa se uporablja za pogodbe, sklenjene na njegovi podlagi pred uveljavitvijo tega 

zakona.  

 

ZPSPP je urejal najeme poslovnih stavb in poslovnih prostorov vse od maja 1974, v tem 

času se ni bistveno spreminjal, v posledici česar je bil deležen številnih kritik na račun 

zastarelosti. Četudi Obligacijski zakonik2 (v nadaljevanju tudi OZ) rešuje vprašanja o 

najemnih razmerjih, pa se te določbe za najeme poslovnih prostorov in poslovnih stavb 

niso uporabljale, saj je bil ZPSPP v razmerju do OZ specialni predpis. V posledici 

razveljavitve specialnega predpisa pa bodo tudi za najeme poslovnih prostorov in 

poslovnih stavb v veljavo stopile splošneje določbe iz OZ. 

 

Kaj bo veljalo za naprej? 

 

Za najemne pogodbe, ki so bile sklenjene do 19.06.2021 se bodo sicer še naprej 

uporabljale določbe ZPSPP, medtem ko za kasneje sklenjene pogodbe po novem veljajo 

splošna pravila obligacijskega prava, ki se nanašajo na najemna razmerja. Prenehanje 

veljavnosti ZPSPP ukinja posebnost določb, ki zadevajo poslovne najeme, saj se le-ti od 

19.06.2021 naprej enačijo z najemi neposlovnih prostorov. Navedeno za stranke 

najemnih razmerij, glede na dispozitivnost določb OZ, prinaša več svobode pri urejanju 

teh razmerij. 

                                                 
Za Odvetniško družbo Vesenjak pripravila Lea Lepoša, odvetniška pripravnica in odvetnik Slavko Vesenjak 
1 Link do zakona – 52. člen 
2 Link do OZ – določb glede najemnih razmerij 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1868?sop=2021-01-1868
https://zakonodaja.com/zakon/oz/x-poglavje-zakupna-najemna-pogodba
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Katere so bistvene spremembe? 

 

Spremembe, ki jih prinaša nova ureditev so očitne predvsem na področjih, ki jih je ZPSPP 

urejal kogentno, torej takih določb s pogodbo ni bilo mogoče dogovoriti drugače. To so 

denimo določbe glede minimalnega odpovednega roka, ki je bil v skladu z ZPSPP v 

primeru najemne pogodbe, ki je bila sklenjena za nedoločen čas, eno leto ter določbe 

glede obveznosti odpovedi najemne pogodbe po sodni poti. Odločitev o dolžini 

odpovednega roka bo tako po novem popolnoma v rokah strank najemne pogodbe, v 

kolikor se stranke za to sploh ne bodo dogovorile pa bo veljala določba 616. člena OZ, ki 

določa, da se v takem primeru odpovedni rok presoja po krajevnih običajih3, če ni niti 

slednjih, pa je odpovedni rok osem dni, pri čemer je potrebno poudariti, da se 

odpoved ne sme dati ob neprimernem času.  

 

Najemnih pogodb za poslovne prostore in poslovne stavbe prav tako več ne bo 

potrebno odpovedovati po sodni poti, saj OZ posebnih pravil glede odpovedi najemnih 

pogodb ne vsebuje, kar pomeni, da bo zadostovalo, da bo odpoved vročena nasprotni 

stranki, učinkovala pa bo s potekom odpovednega roka. 

 

Do spremembe prihaja tudi pri prenehanju najemnih razmerij zaradi neplačila 

najemnina ali neustrezne uporabe predmeta najema. V skladu z določbo 601. člena OZ 

bo lahko najemodajalec odpovedal pogodbo brez odpovednega roka, v kolikor bo 

najemnik uporabljal stvar v nasprotju s pogodbo ali z njenim namenom ali če bo 

zanemarjal njeno vzdrževanje in bo obstajala nevarnost, da bo za najemodajalca 

nastala za precejšnja škoda, vendar le v primeru, če bo pred tem v primernem roku 

najemnika pozval na odpravo kršitev.  

 

Predhodno opominjanje najemnika bo nujno tudi v primeru neplačila najemnine, saj bo 

moral najemodajalec najemnika pozvati na plačilo, pogodbo pa bo lahko odpovedal šele 

po preteku 15 dni od poziva. 

 

V skladu z ZPSPP se je štelo, da je najemna pogodba, sklenjena za določen čas, 

transformirala v najemno pogodbo za nedoločen čas, če je najemnik tudi po preteku 

časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, poslovno stavbo oziroma poslovni prostor 

še naprej uporabljal, najemodajalec pa v roku enega meseca po preteku tega časa pri 

pristojnem sodišču ni vložil zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovne stavbe 

                                                 
3 Krajevno običajen način uporabe je podan, kadar tako ravna večina strank v najemnih razmerjih na 
nekem krajevnem področju. 
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oziroma poslovnega prostora. Po sedaj veljavnih določbah OZ pa najemna pogodba za 

določen čas velja za nedoločen čas, z enakimi pogoji kot prejšnja, v kolikor 

najemodajalec takoj po preteku časa ne nasprotuje nadaljnji uporabi stvari s strani 

najemnika. Bistvena razlika je torej v času, ki ga ima oziroma nima najemodajalec, da 

nasprotuje nadaljnji uporabi v najem dane stvari, saj mora po novem temu nasprotovati 

nemudoma. 

 

Poudariti je potrebno,  da lahko najemniki po novem oddajo poslovni prostor oziroma 

poslovno stavbo v podnajem, razen, če najemna pogodba to izrecno izključuje, 

medtem ko je bilo to po ZPSPP nedovoljeno, razen, če je najemodajalec to izrecno 

dovolil. 

 

Kljub temu, da zaradi zastarelosti določb ZPSPP, ki več niso predstavljale ustrezne 

podlage za urejanje sodobnih najemnih razmerij, številni pozdravljajo to spremembo, je 

potrebna določena mera previdnosti. Glede na splošnost določb OZ, bi bilo ustrezneje in 

za uporabo v praksi primerneje, da bi se to področje uredilo s posebnimi, sodobnimi in 

poslovnim razmerjem prilagojenimi določbami. 

 

Kot doslej, smo vam na voljo v živo, na spletu www.vesenjak.si, po elektronski pošti 

odvetnik@vesenjak.si ali telefonu 02 251 14 71, v nujnih primerih pa 041 378 404. 

 

 

Lep pozdrav,     Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o. 

       odvetnik Slavko Vesenjak  

 

 

 

http://www.vesenjak.si/
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