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Na podlagi 17. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije (sprejet dne 22.11.2006, s 

spremembami in dopolnitvami dne 14.3.2007, 15.10.2007, 7.7.2011,  22.5.2012, 11.12.2013, 

14.5.2014 in 19.5.2015), 16. člena Pravil Zbornice za poslovanje z nepremičninami (sprejeta 

dne 15.3.2011 in 22.9.2016) in 15. člena Pravil o organiziranosti in delovanju GZS ZPN – 

Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) ter 64. člena Kodeksa dobrih 

poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (sprejet 30.8.2011, s spremembami 

7.2.2013), je Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – 

Zbornici za poslovanje z nepremičninami na svoji seji dne 18.5.2017, sprejel naslednjo   

 

D O P O L N I T E V   

K O D E K S A  

DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 

 

1. člen 

Spremenijo se od 50. do 54. člen Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 

nepremičninami tako, da se sedaj glasijo: 

 

»50. Zoper sklep Komisije ZDNP ima nezadovoljna stranka pravico do pritožbe na 

Upravni odbor ZDNP v roku 15 dni od vročitve sklepa v skladu s pravilnikom, ki ureja 

postopek pred Komisijo ZDNP.« 

51. Postopek pred Upravnim odborom ZDNP se vodi na podlagi Pravilnika o organizaciji 

in delu Komisije ZDNP in Pravil o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN Združenja 

družb za nepremičninsko posredovanje. 

52. Postopek pred Upravnim odborom ZDNP je brezplačen. 

53. Komisija ZDNP posreduje prijave kršitev pristojnim inšpekcijskim službam, če se 

ugotovi, da ima kršitev zakonske znake prekrška. 

54. Nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki so dolžni aktivno sodelovati pri 

reševanju sporov pred Komisijo ZDNP.« 

 

2. člen 

Vsi nezaključeni postopki pred Komisijo ZDNP, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te 

spremembe Kodeksa in že vložene pritožbe zoper odločbe Komisije ZDNP, o katerih še ni 

bilo dokončno odločeno, se nadaljujejo in zaključijo na podlagi te spremembe Kodeksa in v 

skladu z novim Pravilnikom o organizaciji in delu Komisije ZDNP, ko bo ta sprejet. 

 

3. člen 

Vsa ostala določila Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ostajajo 

nespremenjena. 
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