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Datum:  24.10.2017 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  11/2016-12 
 
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 Damjana Damjanoviča (poročevalec), in člana 
Francija Gerbca, ob sodelovanju direktorja GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami 
Boštjana Udoviča, v zadevi prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami prijavitelja  zoper prijavljeno stranko nepremičninsko družbo 

 in v nasprotni zadevi prijavitelja 
d.o.o. zoper prijavljeno stranko nepremičninsko družbo  

, ki jo zastopa pooblaščenec Odvetnik , na seji dne 
19.09.2017 sprejela naslednji 

 
S K L E P  

o  i z r e č e n e m  u k r e p u  
 
1. Zaradi istih strank v postopku se obravnava prijave prijavitelja  zoper 

prijavljeno stranko ter prijave prijavitelja zoper 
prijavljeno strank združita in se v obeh zadevah izda enoten sklep. 
 

2. Prijavljena stranko  se spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in se ji izreče ukrep opomina. 

 
3. Prijavljena stranko se spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih 

poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in se ji izreče ukrep opomina. 
 

4. Prijavljeni stranki se izrecno opozori, da morata kot članici 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. 
 

5. Prijav se ne posreduje inšpekcijskim službam. 
 

6. Prijavljeni stranki  se naloži, da v roku 30 dni od izdaje sklepa plača 
polovico stroškov postopka v znesku 119,22 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na 
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dodano vrednost (22% DDV) v znesku 26,23 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za 
odgovorno plača stroške kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  145,45 EUR  
• Prejemnik:  GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
• TRR:  SI56 0292 4001 7841 495 
• Referenca:  SI00 5055 
• Namen:   STROŠKI POSTOPKA – KOMISIJA ZDNP 

 
7. Prijavljeni stranki  se naloži, da v roku 30 dni od izdaje sklepa plača 

polovico stroškov postopka v znesku 119,22 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na 
dodano vrednost (22% DDV) v znesku 26,23 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za 
odgovorno plača stroške kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  145,45 EUR 
• Prejemnik:  GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
• TRR:  SI56 0292 4001 7841 495 
• Referenca:  SI00 5055 
• Namen:   STROŠKI POSTOPKA – KOMISIJA ZDNP 

 
 

O b r a z l o ž i t e v :  
 
Glede prijave kršitev zoper družbo 
 
Prijavitelj v nadaljevanju prijavitelj), ki ga zastopa pooblaščenec Odvetnik mag. 

, je po elektronski pošti dne 29.11.2016 podal prijavo kršitve Kodeksa 
dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)1 zoper 
nepremičninsko družbo (v nadaljevanju 
prijavljena stranka). 
 
Prijavitelj v svoji prijavi prijavljeni stranki očita, da je ravnala v nasprotju z določili Kodeksa 
dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ko je za potrebe konkretnega 
pravdnega postopka priredila oziroma ponaredila listino, tj. pogodbo o posredovanju. 
 
V prijavi prijavitelj navaja, da pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani med njim kot tožnikom in 

 kot tožencema poteka pravdni postopek opr. št. 
III P /2016 zaradi plačila posredniške provizije pri prodaji nepremičnine z ID znakom 

. S prvotoženo stranko  je imel namreč prijavitelj sklenjeno 
pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami z dne 02.09.2014, drugotožena stranka 

 pa je ob ogledu iste nepremičnine dne 02.12.2014 podpisala potrdilo o izvršenem 
ogledu. Iz zaslišanja obeh tožencev v okviru predmetnega pravdnega postopka po mnenju 
prijavitelja nedvomno izhaja, da sta se toženca spoznala šele na ogledu, ki ga je organiziral in 
izvedel prijavitelj. Po izvedenem ogledu pa je bil prijavitelj iz posla izrinjen oz. sta ga toženca 
obšla preko prijavljene stranke, ob sodelovanju katere sta toženi stranki sklenili prodajno 
pogodbo, čeprav ju je seznanil prijavitelj. 
 
Prijavitelj v prijavi nadalje navaja, da je prvotožena stranka v okviru pravdnega postopka v 
utemeljevanje in dokaz, da je prijavljena stranka posredovala pri prodaji sporne nepremičnine, 
predložila pogodbo o posredovanju z dne 14.4.2014, ki pa je očitno ponarejena. Omenjena 
pogodba namreč ni mogla nastati v letu 2014, saj je na njej izpisan znak »Kodeks dobrih 

                                                 
1 Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, GZS-ZPN Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, avgust 2011, dopolnitev 
februar 2013 in maj 2017, URL: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks  

http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks
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poslovnih običajev v prometu z nepremičninami 2016«. Po mnenju prijavitelja je tako očitno, da 
je pogodba nastala kasneje za potrebe konkretnega pravdnega postopka. Ob zaslišanju je sicer 
zastopnica prijavljene stranke skušala zadevo omiliti z izjavo, da naj bi pogodbo le natisnila z 
napačnim Kodeksom, po mnenju prijavitelja pa to ni mogoče in gre nedvomno za ponarejen 
dokument za potrebe pravdnega postopka.  
 
Prijavitelj poudarja, da je nedopustno in kaznivo, če se pogodbe za nazaj prirejajo – ponarejajo. 
V konkretnem primeru ne gre samo za kršitev dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami, gre tudi za kaznivo dejanje ponareditve listine, saj sta toženi stranki v sodnem 
postopku dokazovali obstoj svojih trditev s ponarejeno listino in jo uporabili kot pravo listino. 
Zaradi vsega navedenega prijavitelj Zbornici za poslovanje z nepremičninami (pravilno 
Komisiji) predlaga, da v okviru svojih pristojnosti zadevo obravnava ter sprejme ustrezne 
ukrepe in odločitve zoper prijavitelja v smislu preprečitve zlorab ponarejenih poslovnih listin za 
potrebe strank, ob upoštevanju dobrih poslovnih običajev za leto 2014 ali za leto 2016. Prijavitelj 
v zaključku od Komisije pričakuje še ugotovitev, ali prijavljena stranka in njena zakonita 
zastopnica še izpolnjujeta zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja pri 
nepremičninah. 
 
Prijavitelj je prijavi priložil pogodbo o posredovanju med njim in z dne 
02.09.2014, potrdilo o opravljenem ogledu z dne 02.12.2014 in pogodbo o posredovanju med 
prijavljeno stranko in z dne 14.04.2014. 
 
Komisija je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP2 ugotovila, 
da je prijavljena stranka članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, z datumom 
pristopa dne 2 . Pri vpogledu v register družb, ki so podale izrecno izjavo o spoštovanju 
Kodeksa dobrih poslovnih običajev, je Komisija ugotovila, da je prijavljena stranka podala 
izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev in sicer dne . 
 
Komisija je prijavo s predloženimi dokazi prijavitelja dne 02.12.2016 dostavila prijavljeni 
stranki s pozivom, da nanjo odgovori.  
 
Prijavljena stranka je na prijavo odgovorila 09.12.2016. V odgovoru uvodoma v celoti nasprotuje 
prijavi zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in nadalje navaja, da se je v začetku aprila 
2014 na podlagi ustnega priporočila sestala s  in po medsebojnem 
dogovoru dne 07.04.2014 sklenila Pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, katere 
predmet so bile tri nepremičnine, med drugim tudi stanovanjska stavba na naslovu 

. Takoj po podpisu pogodbe sta si nepremičnine ogledali tudi v naravi in 
oddani so bili oglasi. Takrat je bila nepremičnina še brez vknjižene hipoteke, ker pa je lastnica 
vedela, da se bo hipoteka vknjižila tudi na predmetno nepremičnino, je prodajalki predlagala, da 
nepremičnine ne prodaja, temveč oddaja z možnostjo kasnejšega odkupa. Vse iz razloga, da 
nepremičnina ne propada in da lastnica nima stroškov vzdrževanja nepremičnine in plačila 
komunalnih storitev. Pogodbo sta dopolnili tudi s ceno najema in eno nepremičnino iz nje črtali. 
V svojem delnem arhivu je prijavljena stranka našla le delno pogodbo (zatrjuje, da je manjkala 
ravno stran s podpisi), zato je nič hudega misleč pogodbo za potrebe sodnega postopka ponovno 
natisnila. Iz priloženih dokazov je po prepričanju prijavljene stranke razvidno, da je bil prvotno 
oddan oglas iz prodaje spremenjen v oddajo. 
 
Nadalje prijavljena stranka navaja, da se je na oglas odzval , s katerim sta si dne 
04.12.2014 ob 15.00 uri ogledala tako predmetno nepremičnino kot tudi nepozidano stavbno 
zemljišče. Ker so zelo hitro uskladili pogodbene pogoje, sta pogodbeni stranki dne 10.12.2014 
sklenili »Najemno pogodbo za tržno najemno nepremičnino«, in sicer za obdobje od 20.12.2014 
do 30.12.2018. V omenjeni najemni pogodbi sta stranki med drugim dogovorili tudi pogodbeno 

                                                 
2 URL: https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP  

https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP
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predkupno pravico. Ker sta bili na nepremičnini vknjiženi hipoteki nepričakovano in v dokaj 
kratkem času izbrisani, so bili izpolnjeni pogoji za uveljavitev pogodbene predkupne pravice. Na 
podlagi navodil pogodbenih strank so pripravili osnutek prodajne pogodbe, ki se je po uskladitvi 
med pogodbenima strankama podpisala v pisarni prijavljene stranke, in vodili celoten postopek 
vključno z davčnimi postopki, izročitvijo izvirnika prodajne pogodbe določenemu notarju, 
prepisi na novega lastnika in plačnika vseh komunalnih storitev, itd. Vse navedeno je po 
prepričanju prijavljene stranke večinoma potrjeno tudi na zaslišanjih v predmetnem sodnem 
postopku, in sicer 6.10.2016 in 17.11.2016.  
 
V nadaljevanju odgovora je prijavljena stranka pojasnila, da je naročnica v času trajanja 
pogodbenega razmerja ni seznanila z dejstvom, da je pogodbo o posredovanju v prometu z 
nepremičninami sklenila tudi z drugo nepremičninsko agencijo, ker tudi z njo ni imela sklenjene 
ekskluzivne pogodbe. Tudi, če bi to vedela, v tem ne bi zaznala težave, saj marsikatero 
nepremičnino prodaja več nepremičninskih družb. Prav tako je v času trajanja sklenjene 
najemne pogodbe ni kontaktiral prijavitelj, ki sicer navaja, da je bil ves čas  v stikih s 
pogodbenima strankama. Navaja tudi, da je prijavitelj (oziroma njegov pooblaščenec) na 
zaslišanju večkrat poudaril, da najemna pogodba ni predmet spora. Zato ne razume zakaj je tako 
pomembna njena kasneje natisnjena pogodba o posredovanju, ki vsebuje tudi višino najemnine, 
če je že iz vseh drugih dokazov razvidno, da je sporno nepremičnino tržila pred prijaviteljem. 
Ravno tako ne razume, zakaj je sedaj ona obtožena stranka, čeprav je veliko indicev, ki kažejo 
ravno na nasprotno. Prav tako meni, da »sporna« pogodba v ničemer ni pomembna za odločanje 
v sodnem postopku, ampak so pomembna druga dokazana dejstva, da je tržila oddajo predmetne 
nepremičnine še preden je prijavitelj sklenil pogodbo o posredovanju. V konkretnem primeru 
po njenem stališču ni šlo za nobeno posredovanje pri prodaji nepremičnine, ampak le za 
izpolnitev pogodbenih pogojev. Zato tudi ni temelja za očitek, da sta stranki prijavitelja preko 
nje izrinili iz pravnega posla. 
 
V zaključku odgovora je prijavljena stranka še enkrat poudarila, da je sporna pogodba o 
posredovanju, ki vsebuje tudi cene najema, nastala aprila 2014. Temu je sledila tudi sprememba 
oglasa iz prodaje v oddajo in trženje same oddaje, zato ima oglas isto referenčno številko. 
Dejansko pogodbeno razmerje je nastalo 07.04.2014. Če bi želela kakorkoli špekulirati, bi sporno 
pogodbo lahko tudi zatajila. Še enkrat je poudarila, da posredniška pogodba ni ponarejena, da je 
predmetno nepremičnino tržila v soglasju z naročnico in da je celotni postopek oddaje, prodaje 
kot tudi sporazumne prekinitve najemne pogodbe korektno izvedla. Dokaz napačne 
predstavitve dejanskega stanja je tudi dejstvo, da prijavitelj Komisiji ni predočil tudi prve 
pogodbe o posredovanju, ki jo ima v spisu. Prav tako meni, da sporna pogodba glede na 
okoliščine in vsebino spora nima in ne more imeti nikakršne teže pri odločitvi glede 
upravičenosti prijavitelja do plačila za posredovanje.  
 
Prijavljena stranka je odgovoru na prijavo priložila tudi listinske dokaze, in sicer pogodbo o 
posredovanju v prometu z nepremičninami z dne 7.4.2014, redni izpis iz zemljiške knjige z dne 
7.4.2014, pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami z dne 14.4.2014, kopije oglasov 
in elektronske komunikacije s portalom Nepremicnine.net, potrdilo o ogledu nepremičnine z 
dne 4.12.2014 in prepisa zvočnih posnetkov delov glavne obravnave z dne 6.10.2016 in 
17.11.2016. Prijavljena stranka je Komisiji predlagala, da po potrebi zasliši njo,  

ja.  
 
Na podlagi vseh navedb in predloženih dokazov je prijavljena stranka zaključila, da je 
nedvoumno dokazano, da se je njeno delo pri posredovanju predmetne nepremičnine začelo že 
v aprilu 2014 in ji zato ni moč očitati, da bi s svojim ravnanjem prijavitelja izrinila iz posla, zato 
je Komisiji predlagala, da prijavo prijavitelja zavrne.  
 
Svoj odgovor je naknadno dopolnila še s kopijo Zapisnika o inšpekcijskem pregledu Tržnega 
inšpektorata RS z dne 12.01.2017. 
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Dne 03.03.2017 je prijavitelj Komisiji posredoval dodaten dokaz, in sicer sodbo Okrožnega 
sodišča v Ljubljani z dne 27.1.2017.  
 
Glede prijave kršitev zoper družbo 
 
Družba v nadaljnjem besedilu prijaviteljica) je v svojem odgovoru na prijavo 

z dne 09.12.2016 zoper družbo  (v 
nadaljnjem besedilu nasprotna prijavljena stranka) podala nasprotno prijavo kršitev določb 
Kodeksa, ker nepremičninski posrednik : 

- stranke ni seznanil s hipoteko, 
- je izstavil račun za storitev »posredovanja« samo ga. za znesek, ki je višji od v 

pogodbi o posredovanju dogovorjenih 2%, 
- stranki ni predložil splošnih pogojev, kopije zavarovalne police in cenika z obrazložitvijo, 

da sta itak prijatelja, 
- je oglaševal brez sklenjene posredniške pogodbe, 
- ni ponudil možnosti najema iz razloga večjega zaslužka, 
- je kričal na stranko in zahteval denar, itd. 

 
Na podlagi ugotovitev iz zapisov zaslišanj in drugih listinskih dokazov je po mnenju prijaviteljice 
možno nedvoumno ugotoviti, da je nasprotna prijavljena stranka, oziroma nepremičninski 
posrednik , s svojim ravnanjem dajal tudi nepopolne, napačne in zavajajoče 
podatke o nepremičnini za katero je posredoval, kršil pravila varnega in skrbnega posredovanja 
v prometu z nepremičninami, ker ni opozoril naročitelja niti stranke na ogledu na pravne napake 
nepremičnine, za katere bi moral vedeti, če bi skrbno preverjal stanje nepremičnine, je spodbujal 
sklenitev prodajne in ne najemne pogodbe z namenom pridobitve večjega plačila za 
posredovanje, itd. S takim ravnanjem po mnenju prijaviteljice ni kršil le Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev, ampak tudi določbe Zakona o nepremičninskem posredovanju. 
 
Komisija je v zvezi z nasprotno prijavo najprej opravila formalni preizkus prijave in po vpogledu 
v register članov ZDNP ugotovila, da je nasprotna prijavljena stranka članica Združenja družb za 
nepremičninsko posredovanje, z datumom pristopa dne 03.09.2012. Pri vpogledu v register 
družb, ki so podale izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev je Komisija 
ugotovila, da je nasprotna prijavljena stranka podala izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa 
dobrih poslovnih običajev in sicer dne 03.09.2012. 
 
Komisija je nasprotno prijavo s predloženimi dokazi dne 02.12.2016 dostavila nasprotni 
prijavljeni stranki s pozivom, da nanjo odgovori. 
 
Nasprotna prijavljena stranka je na nasprotno prijavo po pooblaščencu odgovorila dne 
20.03.2017. V odgovoru najprej navaja, da v celoti vztraja pri vseh navedbah iz prijave zoper 
prijaviteljico z dne 28.11.2016. V zvezi s prijavo prijaviteljice z dne 09.12.2016 pa navaja, da se 
prijaviteljica med drugim sklicuje tudi na prepise zvočnega posnetka zaslišanj prič in strank pred 
Okrožnim sodiščem v Ljubljani opr. št. P 2016-II. Nasprotna prijavljena stranka zatrjuje, da 
nič od napisanega v nasprotni prijavi ne drži, predvsem nič, da bi se lahko nasprotni prijavljeni 
stranki kaj očitalo. 
 
V izogib podrobnemu opisovanju je nasprotna prijavljena stranka Komisiji dostavila sodbo 
Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P /2016-II, s katero je v celoti uspela zoper prvotoženo 
stranko , le polovično pa zoper a, v zvezi s slednjim pa je 
nato vložila tudi pritožbo, zaradi česar sodba vsaj v tem delu še ni pravnomočna. Nima pa 
nasprotna prijavljena stranka podatkov o morebitni pritožbi toženih strank. 
 
Nasprotna prijavljena stranka v odgovoru nadalje navaja, da je v sodbi sodišče samo ugotovilo, 
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da je sporna pogodba o posredovanju z dne 07.04.2014 med prijaviteljico in 
vprašljiva, saj je bil v zgornjem desnem kotu naveden Kodeks 2016, pogodba pa je bila 

sklenjena 2014. Po mnenju nasprotne prijavljene stranke je več kot očitno, da je bila pogodba o 
posredovanju sklenjena za nazaj v letu 2016. Iz priložene sodbe pa so obrazloženi tudi vsi očitki, 
ki jih prijaviteljica očita nasprotni prijavljeni stranki. Na 4. in 5. strani prijave prijaviteljica v 6 
alinejah navaja, kaj vse je nasprotna prijavljena stranka oziroma lastnik (posrednik)  

storil narobe. Prijava temelji na trditvah prijaviteljice, ki so le na ravni pavšalnih 
zatrjevanj, predvsem pa prijaviteljica ni samokritična do svojih ravnanj. Vsekakor je priložena 
sodba tista okoliščina, ki vsebinsko pojasnjuje, kdo je v navedenem pravnem razmerju posloval 
korektno in kdo ne. Prav gotovo prijaviteljica ni korektno poslovala. Zato pa je bila tudi vložena 
prvotna prijava. Po drugi strani gre pri ravnanju prijaviteljice po mnenju nasprotnem prijavljene 
stranke za vzorčni primer kako nepremičninska družba ne sme poslovati. Seveda bo potrebno 
počakati do pravnomočnosti postopka, pri čemer nasprotna prijavljena stranka ne dvomi, da 
sodba ne bo obstala najmanj takšna kot je sedaj. Ob vsem navedenem pa nasprotna prijavljena 
stranka opozarja tudi na okoliščino, da v vsem obstoju družbe d.o.o. ni bilo nikoli 
nobene pritožbe oziroma pripomb na njeno delovanje, kar še dodatno utemeljuje resničnost 
prvotne prijave in neutemeljenost prijave prijaviteljice.  
 
Prijavi sta utemeljeni. 
 
Komisija se je najprej ukvarjala s prvotno prijavo družbe  zoper družbo  

 Po podrobni preučitvi dokaznega gradiva in navedb pogodbenih strank je zaključila da 
ni moč slediti navedbam prijavljene stranke, da je prišlo zgolj do napake pri ponovnem tiskanju 
originalne pogodbe. Argumenti prijavljene stranke so v tem delu nekonsistentni in posledično 
ne prepričajo, predvsem pa sama dejstva potrjujejo nasprotno. Prijavljena stranka v svojem 
odgovoru med drugim zatrjuje, da ob sklenitvi posredniške pogodbe dne 07.04.2014 v zemljiški 
knjigi še ni bila vpisana visoka hipoteka, kar dejansko drži in izhaja tudi iz predloženega ZK 
izpiska z dne 07.04.2014, a je v tej posredniški pogodbi kljub temu v točki 2.2., ki ureja 
ugotovitev, ali ima nepremičnina bremen, podčrtana besedna zveza »ima bremena«, čeprav 
zraven na črti, kamor se vpisuje vrsta bremen, ni nobenega zapisa. To seveda samo po sebi še ni 
posebej sporno. Neprepričljivo pa je navajanje prijavljene stranke v delu, kjer govori o drugi 
pogodbi o posredovanju z dne 14.04.2014, torej sporni pogodbi, ki naj bi bila predrugačena in 
vsebuje značko Kodeks 2016, v katero pa je prijavljena stranka vpisala, da predmetna 
nepremičnina »ima bremena« in tudi zelo določni vpisala »HIPOTEKA v korist upnika Gorenjska 
banka d.d., Bleiweisova ulica 1, KRANJ«, čeprav je bila konkretna hipoteka pri predmetni 
nepremičnini vpisana šele 10.06.2014. 
 
Do enakega zaključka je v sodbi opr. št. P /2016-II prišlo tudi pristojno sodišče, ki v 13. točki 
obrazložitve sodbe navaja, da sicer verjame, da je imela prvo toženka tudi s prijavljeno stranko 
sklenjeno posredniško pogodbo, vendar je bila le ta samo za prodajo nepremičnine, kar izhaja 
tudi iz predloženih oglasov za obdobje maja, junija in julija 2014. Komisija je ob upoštevanju 
navedb prijavitelja in prijavljene stranke pa tudi že omenjenih ugotovitev sodišča zaključila, da 
je nesporno, da je bila pogodba o posredovanju z dne 14.04.2014 pripravljena in sklenjena 
kasneje ter predrugačena tako, da bi dajala vtis, da je bila sklenjena že v mesecu aprilu 2014, kar 
najbolj potrjuje dejstvo, je prijavljena stranka navedla vsebino bremena zelo določno in sicer 
hipoteka v korist Gorenjske banke d.d., ki je bila dejansko vpisana skoraj dva meseca kasneje, pri 
tem pa navajanje prijavljene stranke, da naj bi naročiteljica vedela, da se bo hipoteka vknjižila, 
niso prepričljive. 
Komisija je podrobno preučila tudi vse ostale navedbe prijavljene stranke in ugotovila, da so za 
predmetni postopek pretežno irelevantne, saj ji prijavitelj kršitev dobrih poslovnih običajev 
očita zgolj glede ponarejanja poslovne listine. Tako komisija ob sprejemu odločitve ni upoštevala 
preostalih navedb prijavljene stranke, po drugi strani pa je ugotovila, da je prijavljena stranka z 
obsežnim navajanjem nepomembnih okoliščin primera skušala odvrniti pozornost s temeljnega 
vprašanja, kar še bolj utrjuje prepričanje, da je bila sporna pogodba predrugačena.  
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Prijavljena stranka je s tem kršila tako Zakon o nepremičninskem posredovanju kot tudi drugo 
pozitivno zakonodajo in s tem temeljna načela Kodeksa (I. poglavje Kodeksa), pa tudi in 
predvsem same določbe Kodeksa dobrih poslovnih običajev glede odnosov med 
nepremičninskimi družbami in prepovedi nelojalne konkurence (II. poglavje Kodeksa) ter 
odnosov do strank in še posebej standard skrbnosti dobrega strokovnjaka in načela varnosti 
interesov strank (III. poglavje Kodeksa). 
 
V nadaljevanju obravnave se je Komisija podrobneje posvetila tudi nasprotni prijavi zoper 
prijavljeno stranko . Komisija je po podrobni preučitvi navedb obeh strank in 
listinskega gradiva zgolj v delu sledila navedbam prijaviteljice, saj je očitno, da je bila nasprotna 
prijava podana kot odziv prijaviteljice na prvotno prijavo prijavljene stranke, pri tem pa iz 
predloženega dokaznega gradiva in listinske dokumentacije ni mogoče brez dvoma pritrditi 
očitkom, razen v dveh primerih in sicer glede tega da nasprotna prijavljena stranka ni seznanila 
naročiteljice s hipoteko (in tveganji glede tega) ter da je nasprotna prijavljena stranka oglaševala 
brez pisne pogodbe o posredovanju, saj je oboje nasprotna prijavljena stranka sama priznala v 
svoji izpovedbi, kot izhaja iz prepisov zvočnega posnetka zaslišanj prič in strank pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani, ki jih je predložila sama nasprotna prijavljena stranka. 
 
Tako je Komisija ugotovila, da je nasprotna prijavljena stranka kršila določbe Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, v delu, ki ureja odnose do strank in še posebej 
standard skrbnosti dobre nepremičninske družbe in načela varnosti interesov strank (III. 
poglavje Kodeksa), in sicer s tem, ko je predmetno nepremičnino oglaševala še preden je z 
naročiteljico sklenila pogodbo o posredovanju in predvsem s tem, ko po prevzemu nepremičnine 
v posredovanje ni preverila pravnega stanja nepremičnine in naročiteljice ter tretje osebe 
seznanila z obstojem hipoteke na nepremičnini, ki je v tem času že bila vknjižena. 
 
Komisija je na podlagi ugotovitev sprejela ukrepa, kot izhajata 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 prijavljenima strankama izreka ukrepa opomina brez javne objave.  
 
Komisija je ob izreku ukrepa za obe prijavljeni stranki upoštevala tudi olajševale okoliščine, in 
sicer njuno predhodno nekaznovanost oziroma dejstvo, da pred Komisijo še nista bili 
obravnavani zaradi kršitev dobrih poslovnih običajev. 
 
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.  
 
 

http://www.zdnp.si/
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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, 24.10.2017 
 
 

 Robert Geisler, univ. dipl. prav. 
 P R E D S E D N I K   
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O d r e d b a : 
 
Sklep vročiti: 
 
1x prijavitelju – po e-pošti 
1x prijaviteljici – po e-pošti 
1x spis 
 
 
 
 
V Ljubljani, 24.10.2017 
 

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