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Na podlagi 17. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 06.11.2007,  35. člena 

Pravil GZS – Zbornice za poslovanje z nepremičninami z dne 15.3.2011 in 22.9.2016 ter 15. 

in 26. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje z dne 18.5.2017, je bil na Zboru članov Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje dne 18.5.2017 sprejet 

 

P R A V I L N I K 

 o organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih 

običajev v prometu z nepremičninami 

 

1. Predmet urejanja 

1.1 S tem pravilnikom se ureja organizacija in delo Komisije ZDNP za presojo kršitev 

Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju 

Kodeks) in postopek pred Komisijo ter Upravnim odborom ZDNP. 

 

2. Komisija za presojo kršitev Kodeksa 

2.1 Pri GZS-ZPN Združenju družb za nepremičninsko posredovanje (v nadaljevanju 

ZDPN) deluje Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev 

v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju Komisija). 

2.2 Komisija je pri svojem delu neodvisna in samostojna. 

2.3 Komisija zaseda v Ljubljani. Komisija lahko zaseda tudi v drugem kraju, ali s 

korespondenčno sejo, če je to glede na okoliščine primera potrebno ali bolj smotrno, 

o čemer odloči Predsednik Komisije. 

2.4 Komisija ima svoj pečat okrogle oblike, katerega skrbnik je Predsednik Komisije. Iz 

pečata mora izhajati, da Komisija deluje v okviru GZS-ZPN Združenja družb za 

nepremičninsko posredovanje. 

 

3. Sestava Komisije 

3.1 Komisijo sestavljajo: Predsednik in dva člana, ki lahko po pooblastilu predsednika 

tudi nadomeščata predsednika, ter trije namestniki članov. 

3.2 Pogoji za imenovanje za Predsednika Komisije, člane Komisije in namestnike članov 

komisije so: 

- da morajo biti licencirani nepremičninski posredniki oziroma vpisani v imenik 

nepremičninskih posrednikov v RS,  

- da predstavljajo člana ZDNP in 

- morajo imeti vsaj 5 let prakse kot nepremičninski posredniki. 

3.3 Predsednika in člane Komisije imenuje Zbor članov ZDNP za dobo štirih let, z 

možnostjo ponovnega imenovanja. Zbor članov ZDNP imenuje tudi tri nadomestne 

člane Komisije za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

http://www.gzs.si/zpn
http://www.gzs.si/zdnp
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3.4 Komisija deluje pri obravnavi kršitev v senatu in to Predsednika, ki je načeloma 

Predsednik Komisije, in dveh članov senata. 

3.5 Predsednik Komisije enkrat letno poroča Zboru članov ZDNP o delu Komisije. 

 

4. Pogoji delovanja  

4.1 Materialne pogoje za delo, administrativno, strokovno in finančno podporo pri 

izvajanju nalog Komisije, zagotavljata ZPN in ZDNP iz svojega članskega prispevka, 

plačila strank za stroške postopka  in drugih virov. 

4.2 Za namen ureditve pravic in obveznosti na podlagi tega pravilnika ZPN s člani 

Komisije sklene ustrezno pogodbo. Član Komisije sporoči, ali želi opravljati funkcijo 

na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju med ZPN in družbo članico, katere 

predstavnik je član Komisije, ali na podlagi neposredne podjemne ali druge pogodbe. 

  

5. Pristojnost Komisije 

5.1 Komisija obravnava kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 

nepremičninami, poslovne morale in poklicne etike članov ZPN in ZDNP in tistih 

nečlanov, ki so podali izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa, odloča o njihovi 

odgovornosti ter izreka kršiteljem ukrepe v skladu s tem pravilnikom. 

5.2 Komisija skrbi tudi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev, 

poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z nepremičninami tako, 

da zlasti: 

- skrbi za dosledno spoštovanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 

nepremičninami; 

- obravnava pogostejše kršitve in njihove vzroke, sprejema o tem stališča in 

seznanja z njimi organe ZDNP; 

- objavlja načelna stališča o ugotovljenih kršitvah; 

- predlaga spremembe Kodeksa, v kolikor ugotovi pomanjkljiva določila, ki 

otežujejo delo Komisije 

- oblikuje predloge za dopolnitev Kodeksa z novimi poslovnimi običaji in 

dopolnitvijo obstoječih poslovnih običajev z namenom pospeševanja razvoja in 

napredka stroke prometa z nepremičninami; 

- sodeluje z upravnimi organi, inšpekcijskimi organi, sodišči in drugimi 

organizacijami, kadar ti organi obravnavajo primere kršitev dobrih poslovnih 

običajev, poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z 

nepremičninami. 

 

6. Dejanja v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in poslovno moralo 

6.1 Kot dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in poslovno moralo, se 

štejejo zlasti vse kršitve določb Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 

nepremičninami. 
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7. Stranke postopka pred Komisijo  

7.1 Stranki v postopku pred Komisijo sta prijavitelj in prijavljena stranka. 

 

8. Postopek pred Komisijo 

8.1 Postopek pred Komisijo se začne z vložitvijo prijave. Prijavo lahko poda vsakdo. 

8.2 Prijava mora vsebovati zlasti:  

- podatke o članu ZDNP oz. podpisniku izjave o spoštovanju Kodeksa, kateremu 

se očita kršitev,  

- opis kršitve in  

- dokaze za zatrjevano kršitev, ki se obvezno priložijo prijavi. 

8.3 Če Komisija oceni, da prijava ne daje dovolj trdne podlage za začetek postopka, lahko 

od prijavitelja zahteva, da v roku 8 dni posreduje Komisiji dodatna pojasnila in 

dokaze. 

8.4 Komisija s sklepom zavrne prijavo kot neutemeljeno, če prijavljeno dejanje nima 

znakov kršitve dobrih poslovnih običajev. Komisija s sklepom zavrže prijavo, če; 

- je potekel rok za prijavo kršitve; 

- je prijava pomanjkljiva in je prijavitelj ne dopolni v roku iz točke 8.3; 

- prijavljena stranka ob vložitvi prijave ni član ZDNP oz. ni podpisnik izjave o 

spoštovanju Kodeksa ali je prenehala obstajati;  

- je prijava vložena zaradi kršitve, o kateri je Komisija že razpravljala in odločila. 

8.5 Po preučitvi in preizkusu utemeljenosti prijave, v kolikor Komisija prijave ne zavrne 

ali zavrže, uvede postopek in dostavi prijavo prijavljeni stranki z vabilom, da v roku 

8 dni nanj odgovori. Na predlog prijavljene stranke se ta rok lahko v opravičenih 

primerih podaljša. Odgovor obtožene stranke mora vsebovati, poleg odgovorov na 

vse navedbe v prijavi, tudi dokaze za to, kar stranka navaja. Če prijavljena stranka v 

danem roku ne odgovori na prijavo, lahko kljub temu predsednik senata Komisije 

začne z obravnavo zadeve. 

8.6 V postopku lahko vsaka stranka vloži dodatno pripravljalno vlogo izključno na 

podlagi poziva Komisije, če je po oceni Komisije to potrebno, da se ugotovijo dejstva, 

ki so pomembna za ugotovitev kršitve in sprejem sklepa. Vsaka stranka lahko 

v 8 dneh po prejemu poziva Komisije, vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na 

navedbe nasprotne stranke.  

8.7 Dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene v prejšnjih točkah 

tega poglavja, se ne upoštevajo. 

8.8 Senat Komisije izvede dokazni postopek na podlagi dokazov, ki so jih predložile 

stranke. Predsednik senata Komisije skrbi za to, da se izvedejo vsi dokazi in ugotovijo 

dejstva, ki so pomembna za ugotovitev kršitve in za sprejem sklepa. 

8.9 O obravnavi se vodi zapisnik. V zapisnik se vpiše vse, kar je pomembno za sprejem 

sklepa o zadevi, ki je predmet obravnave. Zapisnik podpiše predsednik senata 

Komisije v obravnavanem primeru. 
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9. Odločitev Komisije 

9.1 Komisija s sklepom prijavo zavrne, ali prijavo zavrže, ali prijavljeno stranko oprosti 

odgovornosti, ali prijavljeno stranko spozna za odgovorno in izreče ukrep.  

9.2 Komisija sprejme sklep po prosti presoji, ki temelji na skrbni in vestni oceni vseh 

ugotovljenih dejstev v razumnem roku brez nepotrebnega odlašanja.  

9.3 Sklep vsebuje zlasti: sestavo senata Komisije, imena strank, opis kršitve, dan 

obravnave, kvalifikacijo ugotovljene kršitve, izrek ukrepa, odločitev o stroških, 

obrazložitev, pravni pouk in datum sklepa.  

9.4 Sklep podpiše Predsednik Komisije. 

9.5 Pisni odpravek sklepa se vroči strankam. 

 

10. Ukrepi  

10.1 Kot ukrep lahko Komisija izreče: 

- v lažjih primerih kršitev: opomin; 

- v težjih primerih kršitev: javni opomin z objavo na spletnih straneh ZPN in ZDNP 

ter po oceni Komisije tudi drugih sredstvih javnega obveščanja; 

- v najtežjih primerih kršitev: izključitev iz ZDNP z objavo na spletnih straneh ZPN 

in ZDNP ter po oceni Komisije tudi drugih sredstvih javnega obveščanja. 

10.2 Pri določitvi ukrepa upošteva Komisija vse okoliščine primera, ki vplivajo na izrek 

strožjega ali milejšega ukrepa, zlasti pa: 

- težo oziroma pomen kršitve in njene posledice; 

- način, na katerega je bila storjena kršitev; 

- ali je bil stranki v zadnjih 2 letih že izrečen ukrep. 

10.3 V izjemnih primerih lahko Komisija sprejme izredno omilitev ali opustitev ukrepa iz 

prejšnje točke, pri tem pa mora biti takšna odločitev senata Komisije soglasna in 

obrazložena. 

10.4 Vsebina objave izrečenega ukrepa Komisije obsega izrek Senata, po oceni Komisije 

pa tudi delno ali celotno obrazložitev sklepa. 

10.5 Komisija posreduje prijave kršitev pristojnim inšpekcijskim službam, če ugotovi, da 

ima kršitev zakonske znake prekrška, tako za člane kot tudi za nečlane. 

 

11. Pritožba zoper odločbe Komisije 

11.1 Zoper sklep Komisije lahko nezadovoljna stranka vloži pritožbo na Upravni odbor 

ZDNP, in sicer najkasneje v roku 15 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri 

Komisiji s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na naslov ZPN. Za dan vložitve 

pritožbe se šteje dan oddaje na pošto oziroma dan odpošiljanja elektronske pošte, če 

je ta poslana na pravilen naslov ZPN.  

11.2 Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa zoper katerega se vlaga, navedbo pritožbenih 

razlogov ter predlog odločitve v zvezi s pritožbo.  

11.3 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 
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stranka navaja v nasprotju s to točko, se ne upoštevajo. 

11.4 Komisija po prejemu pritožbe preveri, če je pravočasna, če jo je vložila upravičena 

oseba in če vsebuje sestavine iz točke 11.2 tega pravilnika. Če je pritožba prepozna, 

če je ni vložila upravičena oseba ali ne vsebuje sestavin iz točke 11.2, jo Komisija s 

sklepom zavrže, v nasprotnem primeru pa jo posreduje strokovni službi ZPN, ki 

pripravi gradivo za obravnavo na Upravnem odboru ZDNP. 

11.5 Za obravnavo na Upravnem odboru ZDNP strokovna služba ZPN pripravi gradivo, 

ki obsega: 

- odločbo Komisije ZDNP, 

- pritožbo nezadovoljne stranke in 

- morebitno dokazno gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem odločitve na prvi 

stopnji in drugo gradivo, ki je po presoji strokovne službe ZPN in ob 

posvetovanju s Komisijo potrebno za obravnavo pritožbe. 

11.6 Gradivo iz prejšnje točka mora biti za obravnavo na Upravnem odboru ZDNP 

anonimizirano, tako da ni razvidna identiteta strank v postopku zaradi varstva 

zaupnosti postopka pred Komisijo na prvi stopnji. Za anonimnost strank mora 

strokovna služba skrbeti tudi ves čas obravnave pritožbe pred Upravnim odborom 

ZDNP. 

11.7 Upravni odbor ZDNP obravnava pritožbo v okviru pritožbenih navedb in po 

opravljeni obravnavi: 

- pritožbo zavrne ter potrdi sklep Komisije, ki s tem postane dokončen; 

- pritožbi ugodi in razveljavi sklep Komisije ter ji vrne zadevo v ponovno 

odločanje. 

11.8 V primeru razveljavitve sklepa iz druge alineje prejšnje točke je Komisija ob 

ponovnem odločanju vezana na obrazložitev in navodila za ponovno odločanje 

Upravnega odbora ZDNP. Ponovna odločba Komisije postane dokončna z njeno 

izdajo. 

11.9 Upravni odbor ZDNP o pritožbi odloča z absolutno večino vseh članov. V kolikor 

odločanje z absolutno večino ni mogoče zaradi pravil o izločanju članov ob uporabi 

12. poglavja tega pravilnika, Upravni odbor ZDNP o pritožbi odloča z dvotretjinsko 

večino navzočih članov na seji, brez upoštevanja pooblastil za glasovanje. Strokovna 

služba ZPN mora skrbeti za kvorum z upoštevanjem anonimnosti in zaupnosti 

postopka pred Komisijo na prvi stopnji. 

 

12. Izločitev 

12.1 Predsednik Komisije in/ali član Komisije ne sme sodelovati v postopku pred 

Komisijo kot predsednik ali član senata: 

- če je sam stranka postopka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je s 

stranko v razmerju soprijavitelja, soprijavljene stranke ali če je v isti zadevi 

zaslišan kot priča ali izvedenec; 

- če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je družbenik v družbi z 

neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi ali družbi z omejeno 

odgovornostjo, ki je stranka v postopku; 

- če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njim v krvnem 
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sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega 

kolena, ali če je z njim v zakonu ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, 

ali je zakonska zveza prenehala ali ne; 

- če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke, njenega zakonitega zastopnika 

ali pooblaščenca; 

- če je v isti zadevi sodeloval v postopku pred upravnim organom, sodiščem, 

arbitražo, mediacijo ali drugim organom, ali je za stranko opravljal kakšne 

svetovalne ali druge storitve v predmetni zadevi; 

- če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 

12.2 Takoj, ko predsednik senata in/ali član senata izve za kakšen razlog izločitve iz prve 

do pete alineje točke 12.1, mora prenehati s kakršnim koli delom v tej zadevi in to 

sporočiti Predsedniku Komisije, ki mu določi namestnika. Če gre za izločitev 

Predsednika Komisije, si ta določi namestnika med člani Komisije. 

12.3 Če član senata ugotovi, da so podane kakšne druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o 

njegovi nepristranskosti (šesta alineja točke 12.1) sporoči to predsedniku Komisije, 

ki odloči o izločitvi. Če predsednik ugotovi, da so podane kakšne okoliščine, ki 

vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti sam odloči o svoji izločitvi in imenovanju 

svojega namestnika izmed članov Komisije. 

12.4 Na zahtevo stranke, da so podane kakšne okoliščine, ki vzbujajo dvom o 

nepristranskosti predsednika ali člana Komisije, o tej zahtevi po izločitvi in 

imenovanju namestnika odloči Komisija brez odlašanja na svoji prvi naslednji seji. 

Proti tej odločitvi Komisije je dopustna pritožba na Upravni odbor ZDNP v roku 15 

dni od vročitve sklepa o izločitvi ob smiselni  uporabi 11. poglavja tega pravilnika. 

12.5 Pravila o izločitvi predstavnika Komisije se smiselno nanašajo tudi na člane 

Upravnega odbora ZDNP, kadar ti odločajo o pritožbi zoper sklep Komisije. Izločiti 

se mora tudi član Upravnega odbora ZDNP, ki je o zadevi odločal na prvi stopnji, pri 

tem pa ni dolžan razkriti razloga za izostanek s seje, da se zagotovi zaupnost postopka 

pred Komisijo na prvi stopnji. Strokovna služba ZPN mora poskrbeti, da osebe iz te 

točke ob obravnavi pritožbe niso prisotne na seji upravnega odbora, pri tem pa 

Upravnemu odboru ZDNP razloga za izostanek oseb iz te točke ne sme razkriti. V 

kolikor osebe iz te točke niso izločene, niso izpolnjeni pogoji za obravnavo pritožbe. 

 

13. Stroški 

13.1 Stroški postopka pred Komisijo so: 

- stroški strank in  

- skupni stroški postopka. 

13.2 Vsaka stranka nosi lastne stroške v zvezi s postopkom (npr. potne stroške, dnevnice, 

stroške kopiranja ipd.) ter stroške svojih pooblaščencev. 

13.3 Skupni stroški postopka obsegajo zlasti: 

- potne stroške in nagrade članov Senata, 

- stroške, potrebne za izvedbo dokazov, 

- administrativne stroške Komisije. 

13.4 Osnove in merila za določitev nagrad članov Senata in določanje višine predujma 
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določi Zbor članov ZDNP ali Upravni odbor ZDNP s sklepom. Sklep se objavi na 

spletnih straneh ZPN in ZDNP. 

13.5 Potni stroški članov Senata se obračunajo v enaki višini, kot je določeno z vsakokrat 

veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz 

delovnega razmerja za potne stroške za službene vožnje.   

13.6 Predsednik Komisije lahko naloži stranki, da v roku 8 dni od prejema plačilnega 

naloga založi znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo dokaza, ki ga je 

sama predlagala in je izvedba vezana na stroške, zlasti glede izvedencev, tolmačev 

ali ogleda. Če stranka v danem roku ne položi predujma, se šteje, da je odstopila od 

svojega predloga za izvedbo dokaza.  

13.7 V primeru, da se postopek pred Komisijo zaključi s sklepom o zavrnitvi prijave in 

oprostitvi odgovornosti, se prijavljeni stranki povrnejo založeni zneski za izvedbo 

dokazov, v breme sredstev ZPN in ZDNP, prijavitelju pa se naloži, da v roku 8 dni 

ZPN in ZDNP poravna vse stroške postopka, ki presegajo plačan predujem stroškov 

iz točke 13.6 tega Pravilnika. 

13.8 V primeru, da se postopek pred Komisijo zaključi s sklepom, s katerim se prijavljeno 

stranko spozna za odgovorno za kršitev, se, obtoženi stranki, ki pa je bila spoznana 

za odgovorno za kršitve, naloži, da v roku 8 dni od prejema sklepa poravna vse stroške 

postopka.  

13.9 Komisija ima pristojnost, da ob soglasju direktorja ZPN, stranko delno ali v celoti 

oprosti plačila stroškov postopka iz utemeljenih razlogov, ki morajo biti obrazloženi. 

13.10 Ugotovljeni stroški se beležijo v poseben stroškovnik, ki je sestavni del spisa, ter 

vodijo na posebnem projektu v okviru ZPN. 

 

14. Potek roka za prijavo kršitve 

14.1 Pravica do vložitev prijave na Komisijo zaradi kršitve dobrih poslovnih običajev  

preneha  v roku 6 mesecev od trenutka, ko je prijavitelj izvedel za kršitev, ali  ko 

poteče eno leto od storitve kršitve. 

14.2 Vložitev prijave zaradi kršitev dobrih poslovnih običajev pri Komisiji ZDNP ima za 

posledico pretrganje poteka roka za prijavo kršitve. Po vsakem pretrganju začne potek 

roka za prijavo kršitve iz prejšnje točke teči znova. V vsakem primeru pa pravica do 

vložitve prijave kršitve na Komisijo preneha, ko pretečeta dve leti od storitve kršitve. 

14.3 Šteje se, da potek roka za prijavo kršitev ni bil pretrgan, če prijavitelj umakne prijavo, 

ali odstopi od takega dejanja, ali je prijava zavržena ali zavrnjena. 

 

15. Prehodne in končne določbe 

15.1 Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu in nadomesti pravilnik, sprejet 

na Zboru članov dne 19.05.2016. 

15.2 Pravilnik se objavi na spletni strani ZPN in ZDNP. 

15.3 Vsi nezaključeni postopki pred Komisijo, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega 

pravilnika in vsi pritožbeni postopki zoper odločbe Komisije, ki še niso bili 

obravnavani do sprejema tega pravilnika, se nadaljujejo in zaključijo ter obravnavajo 

po določbah tega pravilnika. 

 


