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Datum:  21.03.2018 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  1 / 2017 – 10  
 
 
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, člana Francija Gerbca (poročevalec) in člana Damjana 
Damjanoviča, v zadevi prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami zoper prijavljeno stranko, nepremičninsko družbo d.o.o., 

, na seji dne 21.03.2018 sprejela naslednji 

S K L E P  

 
 
1. Nepremičninsko družbo se spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih poslovnih 

običajev v prometu z nepremičninami in se ji izreče opomin. 
 

2. Nepremičninsko družbo 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. 
 

4. Nepremičninski družbi se naloži, da v roku 8 dni od izdaje sklepa plača stroške 
postopka v znesku 258,22 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost 
(22% DDV) v znesku 56,81 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za odgovorno 
plača stroške kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  315,03 EUR  
• Prejemnik:  GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
• TRR:  SI56 0292 4001 7841 495 
• Referenca:  SI00 5055 
• Namen:   STROŠKI POSTOPKA – KOMISIJA ZDNP 
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O b r a z l o ž i t e v :  
 
Prijavitelj  (v nadaljevanju: prijavitelj) je po elektronski pošti dne 
10.02.2017 podal prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)1 zoper nepremičninsko družbo 

 (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. 
 
Komisija ZDNP je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP4 
ugotovila, da je obtožena stranka članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. 
 
Pri vpogledu v register družb, ki so podale izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev je Komisija ZDNP ugotovila, da je obtožena stranka podala izrecno izjavo o 
spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev, in sicer dne , s tem pa je 
pristojnost Komisije ZDNP utemeljena na podlagi izrecne volje in zaveze obtožene stranke, da 
bo spoštovala Kodeks. 
 
Komisija je celotno prijavo s predloženimi dokazi prijavitelja skladno s členom 8.5 Pravilnika 
dne 15.03.2017 dostavila prijavljeni stranki z vabilom, da v roku 8 dni nanjo odgovori. 
Prijavljena stranka je pravočasno odgovorila dne 22.03.2017. Komisija je dne 26.9.2017 
prijavitelja povabila, da se izjasni o navedbah prijavljene stranke. Prijavitelj je podal odgovor 
dne 2.10.2017. 
 
Prijavitelj v svoji prijavi prijavljeni stranki, drugi nepremičninski družbi očita, da je ravnala v 
nasprotju s Kodeksom dobrih poslovnih običajev, saj je posrednika , ki je bila prej 
zaposlena pri prijavitelju, delovala v smeri prekinitve pogodbenega razmerja med prijaviteljem 
in prodajalci tako, da je preko kupca poskušala vplivati na sklenitev pravnega posla na način, 
da prodajalci niso želeli skleniti prodajne pogodbe preko prijavitelja temveč preko prijavljene 
stranke.  
 
Prijavljena stranka v odgovoru navaja, da je prijava formalno pomanjkljiva, ker ne vsebuje 
podpisa prijavitelja ter da je osnutek predpogodbe pomanjkljiv in v nasprotju z Zakonom  o 
nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) , kar sta ugotovili dve pravni mnenji in je zaradi tega 
odsvetovala kupcu sklenitev take pogodbe ter da je kupec od posla odstopil zaradi neustrezne 
predpogodbe. Nadalje navaja, da odvetnica  v naprej žigosa obrazec pogodb, 
kar je škodljivo za prakso. 
 

                                                 
1 Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, GZS-ZPN Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, avgust 

2011, dopolnitev februar 2013, URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks  
2 URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kršitev-Kodeksa 
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. 
4 URL: https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP 

http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks
http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kršitev-Kodeksa
https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP
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Komisija je v dokazne namene prebrala vse vloge in navedbe strank ter vse listine v spisu in 
sicer:  predpogodba o sklenitvi prodajne pogodbe in pogodba o ari z dne 28.11.2016, dodatek k 
pogodbi o posredovanju z dne 26.9.2016, sklenjen dne 1.12.2016, pogodba o posredovanju pri 
prodaji nepremičnin z dne 26.9.2016, pisno korespondenco med strankami med 25. in 
28.11.2016. 
 
Prijava je utemeljena. 
 

* * * 
 
Komisija je po pregledu izjav obeh strank in po vpogledu v listinske dokaze ugotovila, da iz teh 
izhaja dovolj trdna podlaga za sprejem odločitve v tej zadevi. Pri tem se Komisija ni spuščala v 
razčiščevanje odnosov med strankami, saj so si izjave glede tega povsem nasprotne. Čeprav je 
za odnose s strankami in ugled panoge to še kako pomembno, bi takšno raziskovanje in 
razčiščevanje presegalo namen postopka pred Komisijo, zato Komisija zgolj na načelni ravni 
prijavljeno stranko izrecno opozarja, da mora kot družba, kot članica Združenja družb za 
nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, poslovati 
zakonito in legitimno ter spoštovati Kodeks, pri tem pa ravnati z najvišjo mero skrbnosti dobre 
nepremičninske družbe ter ves čas skrbeti, da ne prihaja do nepravilnosti in neetičnosti 
poslovanja, saj vsakršen dvom in očitek o nepravilnosti in tudi neprijaznosti ter 
neprofesionalnosti takšne družbe konec koncev škoduje tudi ugledu celotne nepremičninske 
stroke. 
 
Komisija po preučitvi navedb strank v njunih pisnih izjavah in dokaznega gradiva ni sledila 
navedbam prijavljene stranke, saj te niso razumsko skladne in prepričljive. Prijavljena stranka 
je v svojih navedbah sama priznala, da je kupcu prav ona odsvetovala sklenitev predpogodbe 
po tem, ko naj bi posrednica  ugotovila v predpogodbi hude vsebinske in pravne 
pomanjkljivosti zato naj take pogodbe ne bi bilo priporočeno podpisati. Prijavljena stranka pa 
kasneje ne navede konkretno, katere bi naj bile te hude pomanjkljivosti, temveč navede le, da 
sta sklenitev take pogodbe odsvetovala dva pravnika, eden od teh je celo pravnik, ki za 
prijavljeno stranko opravlja pravne storitve. V tem delu, ko stranka naroči neko dodatno 
storitev nepremičninski družbi gre za mandatno razmerje in taka stranka postane tudi 
naročitelj. Ob tem je treba 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.  
 
V tem delu se tudi v skladu s pravno teorijo in poslovno prakso ureditev razlikuje od siceršnje 
mandatarjeve odgovornosti zgolj za izbiro namestnika (tretji odstavek 770. člena OZ), pri 
specialni ureditvi nepremičninskega posredovanja pa je slednje urejeno strožje, saj 
nepremičninska družba v celoti odgovarja za izvedbo poslov in s tem tudi dodatnih storitev, 
četudi ima substituta. 
 
Zato je res precej nenavaden in po mnenju Komisije povsem neprepričljiv ugovorni razlog 
prijavljene stranke in Komisija ocenjuje prijaviteljevo stališče za utemeljeno, da je 
predpogodba o sklenitvi prodajne pogodbe in pogodba o ari po povsem strokovno in korektno 
sestavljena. Nenazadnje ima vse elemente pravnega posla, ki so potrebni za njegovo veljavnost 
– za kar pa ni potrebno, da bi bila napisana strojno in ročna izpolnitev več kot zadostuje. 
Predvsem pa Komisija ugotavlja in izpostavlja, da obrazec predpogodbe v celoti izpeljan in 
prilagojen iz obrazca »Dogovor o pravnem poslu«, ki ga GZS-ZPN Združenje družb za 
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nepremičninsko posredovanje priporoča svojim članom kot vzročni obrazec. Predvsem pa 
prijavljena stranka zelo neprepričljivo in pavšalno ugovarja, da sta podpis takega obrazca 
odsvetovala dva pravnika, ki ju ne imenuje in tudi ne predloži dokaza. Dokazno breme je vedno 
na stranki, ki nekaj zatrjuje, v tem primeru pa se prijavljena stranka zgolj sklicuje na mnenje 
dveh pravnikov, ki naj bi odsvetovala sklenitev take pogodbe, čeprav po oceni Komisije 
pogodba nikakor ne vsebuje ne hude vsebinske, še manj pa formalne nepravilnosti, da bi bilo 
utemeljeno odsvetovati podpis take pogodbe. 
 
Prijavljena stranka navaja tudi, da naj bi odvetnica obrazce predpogodb v 
naprej žigosala, kar je po mnenju Komisije zelo huda obtožba, ki pa je tudi zelo zaskrbljujoča in 
je res lahko zelo škodljiva za ugled in pravno varnost strank. Pa vendar, iz predloženih dokazov 
to ne izhaja  in Komisija nima razloga, da bi sledila takšnim navajanjem, še posebej zato, ker je 
to po oceni Komisije zgolj način obrambe prijavljene stranke in bi prijavljena stranka, v kolikor 
je vedela za takšne nepravilnosti, to morala nemudoma prijaviti tako Komisiji ZDNP, kakor tudi 
inšpekcijskim službam, predvsem pa tudi odvetniški zbornici, saj bi v takšnem primeru šlo za 
hude kršitve odvetniške poklicne etike. Tega prijavljena stranka ni storila, ampak je to 
uporabila zgolj kot enega od dodatnih ugovornih razlogov, s katerimi pa po mnenju Komisije ni 
uspela, saj za to ni ponudila nobenega dokaza, razen pavšalnih zatrjevanj, dokazno breme pa je 
na stranki, ki nekaj zatrjuje in sama predlaga. 
 
Komisija se strinja, da iz priloženega dodatka k pogodbi o posredovanju izhaja zgolj, da si je 
kupec premislil in da ni želel skleniti pogodbe preko prijavitelja ter da kakršna koli 
odgovornost prijavljene stranke iz te pisne izjave naročiteljev ne izhaja, prav tako tudi ne 
izhaja iz medsebojne korespondence.  
 
Pa vendar ob presoji vsakega dokaza in vseh dokazov skupaj, predvsem pa ob upoštevanju, da 
je prijavljena stranka sama priznala, da je kupcu odsvetovala sklenitev predpogodbe, ki jo je 
pripravil prijavitelj, pri tem pa ni prepričljivo izkazala, v čem naj bil bila huda vsebinska in 
velika formalna nepravilnost preložene listine, Komisija ne dvomi, da je prekinitev pogodbe o 
posredovanju med naročiteljema-prodajalcema in prijaviteljem v vzročni zvezi z ravnanjem 
prijavljene stranke, za kar pa po presoji vseh razpoložljivih dokazov ne obstaja utemeljen 
razlog, razen pavšalnega zatrjevanja prijavljene stranke, ki pa ni substancirano niti v listinah, 
niti v izjavah ali mnenjih dveh pravnikov, na katere se prijavljena stranka sklicuje, saj teh 
mnenj prijavljena stranka ni predložila. Prijavljena stranka dejansko vsebinsko ne konkretizira 
v čem dejansko naj bi pa bile te hude vsebinske in formalne nepravilnosti, ki bi narekovale tako 
ostro ravnanje prijavljene stranke v smeri odsvetovanja sklenitve take pogodbe kupovalki, kar 
je imelo za posledico propad sklenitve pravnega posla za prijavitelja. Pri tem je z vidika ugleda 
na trgu povsem razumljivo in izkustveno sprejemljivo, da je prijavitelj sledil zaprosilu svojih 
naročiteljev in ni zapletal in ni želel onemogočati prodaje njune nepremičnine, prav tako za 
zadevo ni relevantno, ali je prijavitelj vztrajal na plačilu za posredovanje ali ne.  
 
Pomembno je, da do sklenitve te predpogodbe ni prišlo na strani kupca in neposredno na 
podlagi ravnanj prijavljene stranke, ko je kupcu, kot je sama priznala, odsvetovala sklenitev 
predpogodbe iz razlogov hudih vsebinskih in formalnih nepravilnosti, ki pa jih prijavljena 
stranka ni izkazala in jih tudi Komisija pri pregledu te predpogodbe ni zaznala. 
 
S svojim ravnanjem je tako prijavljena stranka kršila Kodeks dobrih poslovnih običajev v 
prometu z nepremičninami, zlasti pa določbe II. in III. poglavja Kodeksa in še posebej 
prepovedi ravnanj, ki pomenijo nelojalno konkurenco, ki je med članicami ZDNP zelo 
pomembna in tudi splošna pravila pri posredovanju v prometu z nepremičninami, še posebej 
pa: 
 
a) 15. členu Kodeksa, ki določa, da se bodo nepremičninske družbe vzdržale vseh ravnanj, ki 

pomenijo nelojalno konkurenco, pri tem pa je dejanje nelojalne konkurenca tako dejanje 
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nepremičninske družbe pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim nepremičninskim 
družbam, zlasti pa tudi dejanja, usmerjena v (neutemeljeno) prekinitev poslovnega 
razmerja med drugimi poslovnimi subjekti ali k preprečevanju ali oteževanju takih 
razmerij.  
 

b) 16. do 18. člen Kodeksa, ki določajo, da sta nepremičninska družba oziroma 
nepremičninski posrednik v odnosu do strank dolžna varovati interese strank v skladu z 
dobrimi poslovnimi običaji in pri tem morata pri opravljanju storitev oziroma poslov 
posredovanja v prometu z nepremičninami ravnati s profesionalno skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka (standard skrbnosti dobre nepremičninske družbe) ter ne smeta izrabljati 
nepoučenosti oziroma lahkovernosti strank za pridobivanje lastnih poslovnih koristi. 

 
Tako pa je prijavljena stranka, s tem, ko je očitno svetovala kupcu, ki je nepoučena stranka 
(potrošnik), da naj ne sklene predpogodbe, kljub temu, da se je zavedala ali bi se v skladu z 
načelom dobre nepremičninske družbe morala zavedati, da predmetna predpogodba vsebuje 
vse ustrezne elemente za veljavnost pravnega posla in kot članica bi morala prepoznati, da je 
obrazec te predpogodbe skoraj identičen vzročnemu obrazcu, ki ga priporoča ZDNP svojim 
članom, pa je očitno izvajala nedopustna dejanja, usmerjena v neutemeljeno prekinitev 
poslovnega razmerja med naročiteljema (prodajalcema) in prijaviteljem in s tem kršila tako 
Kodeks in dobre poslovne običaje, kot tudi načelo vestnosti in poštenja.  
 
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 – še posebej pa mora biti vodilo 
med člani interesnega združenja – 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«,5 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«6 ter da ima: »načelo vestnosti in poštenja glede 
ugotavljanja dejanskega stanja funkcijo konkretizacije, dopolnjevanja, omejevanja in 
popravljanja, kršitev tega načela pa predstavlja nedovoljeno izvajanje prava, zlorabo položaja, 
kršitev zavarovanega interesa, nesorazmerno obogatitev ene stranke, ipd…«7 
 
To je potrdila tudi ustaljena sodna praksa.8 
 
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.9 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 med člani interesnega združenja razlagati strožje glede na ravnanja podjetja.  

                                                 
5 Šinkovec, Janez, in Tratar, Boštjan: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. Oziris, Lesce 2001, stran 8. 
6 Prav tam, stran 8. 

7 Prav tam, stran 9. 

8 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.  
9 Prim. Kranjc, v: Juhart, M., in Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik (splošni del) s komentarjem, 1. knjiga. GV Založba, Ljubljana 
2003, stran 97. 
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Kršitev načela vestnosti in poštenja pomeni tudi ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji, ki jih v tem primeru določa Kodeks, zato je treba posamezna ravnanja nepremičninske 
družbe presojati in razlagati tudi skozi temeljna načela Kodeksa, določena v I. poglavju 
Kodeksa,10 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.11 
 
Z izrazom dober poslovni običaj so zajeta ravnanja, ki zaradi svojega častnega značaja služijo 
kot zgledna vsem gospodarskim subjektom v določeni panogi.12 
 
Udeleženci obligacijskih razmerij morajo upoštevati (dobre) poslovne običaje.13 Tako se 
omejuje prosta podjetniška pobuda. Bistveno je, da taki pravni standardi največkrat niso 
zapisani, udeleženci na trgu pa jih morajo kljub temu upoštevati – čeprav v našem primeru 
imamo kodificirane dobre poslovne običaje v Kodeksu. Kršitev je storjena ne samo z izrecno 
kršitvijo konkretnega predpisa, medsebojnega dogovora ali pogodbe, temveč predvsem z 
obnašanjem v poslovnem prometu.14 
 
Pojem dobrih poslovnih običajev15 se izmika vsaki oprijemljivi opredelitvi, zato teorija in 
predvsem poslovna in strokovna praksa ugotavljata, da je precej lažja negativna opredelitev 
dobrih poslovnih običajev, torej ravnanj, ki so zoper dobre poslovne običaje.16 Tako denimo 
Pravilnik o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri GZS, ki je na področju definicije 
in ugotavljanja dobrih poslovnih običajev v gospodarstvu veliko let oralo ledino, 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 prišla do ugotovitev, da je prijavljena stranka  s tem, ko je sama priznala, da je 
svetovala kupcu, da naj ne sklene pogodbe, ki jo je pripravil prijavitelj, pri tem pa navaja, da je 
to storila na podlagi dveh pravnih mnenj, ki pa jih ni predložila in tudi ne določno poimenovala 

                                                 
10 Prim. § 1, § 3, § 4, § 5, § 7 Kodeksa in druge. 
11 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. 
12 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. 
13 Glej Ivanjko, Šime, nav. delo. 
14 Kranjc, Vesna: Poslovni običaji in gospodarske pogodbe. Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998, stran 29–38. 
15 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. 
16 Glej: Zabel, Bojan: Tržno pravo, Gospodarski Vestnik, Ljubljana, 1999, stran 82.  
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pravnike, s katerim bi dokazala povsem takšno pavšalno trditev, da bi naj prodajna 
predpogodba in pogodba o ari, pripravljena s strani prijavitelja – ki je bila sestavljena na 
obrazcu, ki temelji na vzročnem dokumentu ZDNP z nazivom Dogovor o pravnem poslu –, 
vseboval hude formalne in vsebinske pomanjkljivosti. Tega zatrjevanja prijavljena stranka ni 
prepričljivo dokazala, zato je njena ravnanja v smeri prekinitve pogodbenega razmerja med 
prijaviteljem in prodajalci in dejstva, da ni bila sklenjena prodajna predpogodbo in pogodba o 
ari, šteti kot kršitev dobrih poslovnih običajev.  
 
Komisija je na podlagi vsega navedenega zaključila, da je prijavljena stranka s svojim 
ravnanjem kršila določbe Kodeksa, kot zatrjevano s strani prijavitelja, zato je Komisija je na 
podlagi teh 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 v zadnjih 2 letih že izrečen ukrep. 
 
Komisija prijavljeni stranki izreka najmilejši ukrep opomina brez javne objave.  
 
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.). 
 
Odločitev Komisije ZDNP se v anonimizirani obliki javno objavi na spletnih straneh 
www.zdnp.si. Vsebina objave izrečenega ukrepa Komisije obsega izrek Senata, brez navedb 
strank, poleg tega pa se, zaradi razvoja dobre prakse v anonimizirani obliki brez navedb strank, 
objavi tudi celotna obrazložitev sklepa. 
 
Odločitev Komisije je bila soglasna.  
 
Pravni pouk: 
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.  
Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa zoper katerega se vlaga, navedbo pritožbenih 
razlogov ter predlog odločitve v zvezi s pritožbo.   

 
Komisija ZDNP za presojo kršitev 

Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 
Dne, 21.03.2018 

 
 
 

  
Robert Geisler, univ. dipl. prav. 

PREDSEDNIK 
 

 

http://www.zdnp.si/
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O d r e d b a : 
 
Sklep vročiti: 
 
1x prijavitelju – po e-pošti  
1x prijavljeni stranki – po e-pošti  
1x spis 
 
 
 
 
V Ljubljani, 21.03.2018 
 

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

 
 


		2018-03-23T14:49:05+0100
	I am the author of this document




