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ki jo zastopa pooblaščenec 
 

 
Datum:  19.09.2017 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  4 / 2016 – 14  
 
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 (poročevalec), člana Francija Gerbca in člana Damjana 
Damjanoviča, ob sodelovanju direktorja GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami 
Boštjana Udoviča, v zadevi prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami zoper prijavljeno stranko, nepremičninsko družbo  
d.o.o., a, 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. Prijavljena stranko se spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa dobrih poslovnih 

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

2. Prijavljeno stranko 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. Prijavljeni stranki se naloži, da v roku 30 dni od izdaje sklepa plača stroške postopka v 
znesku 322,28 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost (22% DDV) 
v znesku 70,90 EUR. Prijavljena stranka, ki je bila spoznana za odgovorno plača stroške 
kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  393,18 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 
26.05.2016 podal prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)1 zoper nepremičninsko družbo a 

 (v nadaljevanju prijavljena stranka).  
 
Prijavitelj v svoji prijavi očita prijavljeni stranki kršenje poslovnega kodeksa (s tem misli 
Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami) s kršitvijo temeljnih načel in 
odnosov med nepremičninskimi družbami, pri tem pa v štirih točkah opisuje kršitve temeljnih 
načel in odnosov med nepremičninskimi družbami in drugimi udeleženci v prometu z 
nepremičninami (3. člen Kodeksa), prepovedi ravnanj, ki bi škodovale ugledu nepremičninske 
stroke (7. člen Kodeksa), nespoštovanje načela o sodelovalni dolžnosti v interesu naročitelja in 
delitvi plačila za posredovanje (14. člen Kodeksa) ter prepovedi ravnanj, ki pomenijo nelojalno 
konkurenco (15. člen Kodeksa).  
 
Prijavitelj zatrjuje, da je z prijavljeno stranko bil v dogovorih za ustanovitev konzorcija za 
skupen nastop na javnem razpisu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in nadalje, da je 
prijavljena stranka sprva pristopila k dogovoru o konzorciju, a je kasneje odstopila od namere, 
pri tem pa je prijavitelj in partnerska družba .o.o. z prijavljeno stranko 
zaradi namena sklenitve pogodbe o sodelovanju delila zelo pomembne podatke. Prijavitelj 
meni, da je prijavljena stranka od dogovora odstopila z namenom, da bi oslabila konkurenta na 
razpisu, samega prijavitelja in njegovo partnersko družbo z namenom pridobitve boljših 
pogojev na razpisu in preprečitev konkurenci, samemu prijavitelju, da v doglednem času 
pridobi nove partnerje oz. boljše reference za uspeh na razpisu. Prijavitelj meni, da to škoduje 
ugledu nepremičninske stroke, zato  je obvestil tudi naročnika iz razpisa DUTB. Prijavitelj 
nadalje meni, da je prijavljena stranka z zavlačevanjem oziroma odstopom od pogodbe, z 
navedbo neupravičenega razloga za odstop – izkrivljanje konkurence kršila načelo o 
sodelovalni dolžnosti v interesu naročitelja in delitvi plačila za posredovanje, prav tak 
prijavitelj meni, da je prijavljena stranka s temi dejanji storila dejanje nelojalne konkurence, saj 
naj bi najprej pristopila v konzorcij, kot ga imenuje prijavitelj sam, in pridobila pomembne 
informacije, potem pa le 6 dni pred rokom za oddajo prijave na razpis odstopila iz konzorcija, s 
čimer naj bi bila podlaga za povzročitev škode prijavitelju. 
 
Komisija ZDNP je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP2 
ugotovila, da prijavljena stranka je članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, z 
datumom pristopa dne . Pri vpogledu v register družb, ki so podale izrecno izjavo o 
spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev je Komisija ZDNP ugotovila, da prijavljena 
stranka je podala izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev in sicer dne 

. 
 
Komisija je prijavo s predloženimi dokazi prijavitelja dne 29.06.2016 dostavila prijavljeni 
stranki z vabilom, da nanjo odgovori.  
 
Prijavljena stranka je na prijavo odgovorila dne 22.08.2016, prejeto dne 23.8.2016, kar je sicer 
izven postavljenega 8 dnevnega roka za odgovor, a Komisija ni pričela z obravnavo zadeve, 
zato se odgovor prijavljene stranke sprejme kot pravočasen. 
 
Prijavljena stranka vse navedbe in trditve prijavitelja ostro zavrača kot neresnične in tako 
pravno kakor tudi dejansko neutemeljene, prav tako je mnenja, da za slednje prijavitelj ni 
predložil prav nobenih dokazov iz katerih bi (niti na indični ravni) izhajale kakršnekoli kršitve 

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

http://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks
https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP
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poslovnega kodeksa (s tem misli Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami). 
 
Komisija je odgovor prijavljene stranke posredovala prijavitelju z vabilom k odgovoru z dne 
19.10.2016 in ga povabila, da je v roku 8 dni odgovoril na navedbe prijavljene stranke v 
njenem odgovoru ter Komisiji poleg odgovorov na navedbe prijavljene stranke predloži tudi 
morebitne dodatne dokaze. 
 
Prijavitelj je z dopisom z dne 03.11.2016 odgovoril na navedbe prijavljene stranke v njenem 
odgovoru na prijavo. Prijavitelj v svojem odgovoru navaja, da so navedbe in sklepanja 
prijavljene stranke v njenem odgovoru neresnične in so v nasprotju z vsebino elektronske 
komunikacije, ki jo je prijavitelj priložil prijavi. Iz elektronske korespondence naj bi izhajalo, da 
je prijavljena stranka (zanjo  direktor ) dne posredovala svoj 
predlog pogodbe o skupnem nastopanju in medsebojnem sodelovanju pri izvedbi Javnega 
naročila »Posredovanje pri v 
korist DUTB« iz dne  (št. /2016) (v nadaljevanju: javno naročilo DUTB). 
Na to sporočilo prijavljene stranke je prijavitelj odgovoril istega dne in sicer, da na predlog 
pogodbe nima pripomb in je pogodbo zgolj dopolnil z nazivom družbe, ostalega ni spreminjal. 
Zaradi tega prijavitelj zatrjuje, da ne drži trditev prijavljene stranke, da je od pogajanj za 
sklenitev konzorcialnega dogovora odstopila, ker naj s prijaviteljem ne bi mogla doseči 
dogovora. Prijavitelj se tudi opredeljuje do navedb prijavljene stranke glede prepovedanega 
kartelnega dogovarjanja, ko ta v odgovoru na prijavo zatrjuje, da naj bi prijavitelj imel namen 
organizirati kartel in s tem doseči lastno vključitev v sodelovanje s tem pa naj bi izkrivljal 
konkurenco na škodo izvajalca razpisa. Prijavitelj zatrjuje, da nikoli ni imel namena, ki ga očita 
prijavljena stranka in da kaj takega ne izhaja iz nobenega dejanja ali ravnanja prijavitelja. 
Prijavitelj nadalje opozarja, da povezovanje ponudnikov pri udeležbi na javne razpisu 
nedvoumno nima značilnosti kartelnega dogovora oz. omejevalnega sporazuma po 6. členu 
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 
26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17). Po mnenju 
prijavitelja je ravno nasprotno, saj je takšno povezovanje dovoljeno in možnost takega 
sodelovanja ureja tudi Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), še posebej 
tretji odstavek 10. člena, ki določa, da »v postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine 
gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Če želijo skupine gospodarskih 
subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne 
sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.« 
 
Prijavitelj zatrjuje, da je prijavljena stranka s svojim ravnanjem, ko je odstopila od 
dogovorjenega sodelovanja prijavitelju onemogočila, da bi uspel v novi konzorcij privabiti 
večje število ponudnikov, ki bi izpolnjevali pogoje razpisa in s tem zagotoviti boljše izhodišče 
točkovanja pri naročniku DUTB, s tem pa je prijavljena stranka uspela pri naročniku izločiti 
prijavitelja na poslovno nekorekten način. 
 
Z obravnavo predmetne zadeve je Komisija nadaljevala na 12. seji dne 19.09.2017. Komisija je 
v okviru obravnave natančno preučila navedbe prijavitelja in prijavljene stranke v njunih 
vlogah. 
 
Prijava je utemeljena. 
 
Komisija po preučitvi dokaznega gradiva in predvsem odgovora prijavljene stranke ni sledila 
navedbam prijavljene stranke, saj ti odgovori niso bili prepričljivi in tudi niso skladni s 
predloženo medsebojno korespondenco med prijaviteljem in prijavljeno stranko. Ravno 
nasprotno.  
 
Iz korespondence med strankama namreč dejansko izhaja to, kar prijavitelj zatrjuje in sicer, da 
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je osnutek konzorcijske pogodbe pripravila prav prijavljena stranka in ne obratno, kar izhaja iz 
e-pošte z dne 17.05.2016 ter nadalje, da prijavitelj dejansko potrdil vsebino takšnega osnutka 
pogodbe, kar izhaja iz e-pošte 23.05.2016.  
 
Pri tem prijavljena stranka ni predložila nobenih nasprotnih dokazov, ki bi trditve prijavitelja v 
tem delu izpodbijale. 
 
Zaradi tega navedbe prijavljene stranke v njenem odgovoru na prijavo, da naj bi prijavitelj 
»predlagal in želel izposlovati sklenitev konzorcijske pogodbe« o skupnem nastopanju na 
javnem razpisu DUTB, niso prepričljive. Pri tem se Komisija sicer strinja, da ima stranka, ki se 
pogaja o sklenitvi posla tudi »sklenitveno svobodo« in da sicer pogodbe ni dolžna skleniti, a 
vendar mora pri pogajanjih ravnati v skladu z dobro vero in poštenjem. V skladu s splošnimi 
pravili obligacijskega prava (20. člen OZ) pogajanja pred sklenitvijo pogodbe ne zavezujejo in 
jih lahko vsaka stranka prekine, kadarkoli hoče, pa vendar odgovarja stranka, ki se je pogajala, 
ne da bi imela namen skleniti pogodbo, za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki, prav tako za 
škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen 
brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo. 
 
In prav v tem je tudi konkretiziran namen temeljnih načel v Kodeksu, ki od članov, tudi v 
njihovem medsebojnem odnosu, terja etičnost, vestnost in poštenje. Vsako nasprotno ravnanje, 
še posebej pa v poslovanju z javnimi naročniki in na očeh javnosti, pa vsekakor lahko bistveno 
škodi ugledu nepremičninske stroke. 
 
Komisija verjame, da je prijavljena stranka zagotovo imela namen skleniti konzorcijsko 
pogodbo, ko se je spustila v pogajanja s prijaviteljem, a kot izhaja iz korespondence med 
strankama, si je kasneje, ko je konzorcijska pogodba očitno že bila usklajena, premislila in 
odstopila od sklenitve. Slednje samo po sebi še ne pomeni krasitve ali protipravnosti vse dotlej, 
ko stranka svoj namen brez utemeljenega razloga opusti, pri tem pa poskuša utemeljen namen 
umetno prikazati. 
 
Pri tem je prijavljena stranka svojo opustitev namere sklenitve konzorcijske pogodbe 
utemeljevala s tem, da naj bi s konzorcijsko pogodbo prišlo do izkrivljanja konkurence, saj naj 
bi bilo s prepovedjo omejevalnih sporazumov iz 6. člena ZPOmK-1 (prijavljena stranka jih 
imenuje kartelni sporazumu) bilo takšno ravnanje protipravno. 
 
V tem oziru se Komisija ne opredeljuje do morebitne protipravnosti vsebine konzorcijskega 
pogodbe, ki jo je predložil prijavitelj, temveč zgolj do ravnanja prijavljene stranke v razmerju 
do prijavitelja in zatrjevanje prijavljene stranke glede nedopustnosti konzorcijske pogodbe, ki 
naj bi kar generalno pomenila izkrivljanje konkurence in bi naj bila v nasprotju z razpisno 
dokumentacijo. 
 
Za razjasnitev zadeve je Komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo -K01, 
ki je javno objavljena v tej zadevi na spletnih straneh DUTB in portala javnih naročil.3 
 
Komisija tudi glede tega ugotavlja, da je prijavljena stranka ne-sklenitev konzorcijske pogodbe 
utemeljevala z nedopustnostjo skupnega nastopa več ponudnikov, kasneje pa je prijavljena 
stranka očitno oddala ponudbo in bila izbrana v drugem konzorciju, v katerem so nastopile 
prav tako tri družbe, kot izhaja iz Odločitve o oddaji naročila z dne 9.8.2016 in sicer: 

• , (vodilni partner), kot prijavljena stranka v tem 

• , 
• . 

                                                 
3 Dosje javnega naročila , URL: https://www.enarocanje.si/Obrazci  
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Tako razlogovanje prijavljene stranke v razmerju do prijavitelja in tudi v svojem odgovoru na 
prijavo, kjer celo izrecno navaja, da se je prijavljena stranka na razpis prijavila kot samostojni 
ponudnik in bila izbrana, niso prepričljive in tudi ne korektne in etične, saj je očitno, da je na 
razpisu prijavljena stranka nastopala ponovno v konzorciju treh družb, ki so pa je v tem 
primeru po mnenju prijavljene stranke očitno bil dopusten. 
 
Komisija je v tem oziru prav tak preizkusila navedbe prijavljene stranke v korespondenci med 
njo in prijaviteljem (e-pošta z dne 25.05.2016) ter tudi v odgovoru na prijavo, da naj bi 
dogovori med različnimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence ne bili  
dovoljeni. Posledično je prijavljena stranka s tem razlogom tudi odstopila od namere sklenitve 
očitno že usklajene konzorcijske pogodbe. 
 
Komisija je pregledala razpisne pogoje v tej zadevi in ugotovila, da Dokumentacija v zvezi z 
naročilom v postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca »Posredovanje pri prodaji 
nepremičnin na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB« z dne v 
poglavju II. navodila ponudniku za pripravo ponudbe, v rubriki z naslovom SKUPNA PONUDBA 
na strani 7 razpisne dokumentacije izrecno dopušča možnost skupne oddaje ponudbe in 
določa: »Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razdelku 
Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe 
posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed pogodbenih partnerjev, ali pa lahko pogoj izpolnjujejo 
vsi partnerji skupaj. Skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo, mora ponudbi priložiti 
pravni akt o skupnem nastopanju…«. 
 
Slednje pa je popolnoma v skladu z ZJN-3, predvsem 10. členom, na kar v svojih pisanjih med 
strankam in vlogah pred Komisijo utemeljeno opozarja tudi prijavitelj, ki je v svojih navedbah 
skozi cel postopek dosleden in prepričljiv in mu Komisija verjame.  
 
Nasprotno, pa je zaupanje Komisije v navedbe prijavljene stranke porušilo prav dejstvo, da je  
iz pregleda razpisne dokumentacije in dosjeja javnega naročila  ter predvsem  
Odločitve o oddaji naročila z dne , kakor tudi iz korespondence in tudi prejetih 
odgovorov jasno razvidno, da je prijavljena stranka očitno poskušala odstopiti od sklenitve 
konzorcijske pogodbe, po mnenju Komisije, prav z umetnim ustvarjanjem razlogov in 
prikazovanjem protipravnosti skupnega nastopanja pri oddaji javnega naročila skupaj s 
prijaviteljem, kasneje pa je ponudbo prav tako oddala v drugem konzorciju, v katerem je 
nastopila z dvema drugima družbama. V tem drugem primeru pa prijavljena stranka očitno ni 
videla protipravnega kartelnega dogovarjanja. 
 
Prijavitelj je vsekakor tudi upravičeno izkazal, da bi mu bila s takšnim ravnanjem lahko 
povzročena tudi škoda, pri tem pa Komisija pripominja, da presoja o morebitni škodi presega 
njene pristojnosti in tudi namen tega postopka. 
 
Zaradi tega je Komisija mnenja, da je prijavljena stranka s takšnim ravnanjem kršila določbe 
Kodeksa, in sicer predvsem določbe 3., 7. in 15. točke Kodeksa, saj je s z ugotovljenim 
ravnanjem kršila temeljna načela Kodeksa, predvsem načelo poštenosti, vestnosti, 
profesionalnosti in prepovedi povzročanja škode in spoštovanje dobrih poslovnih običajev, 
nadalje načelo, da se morajo nepremičninske družbe pri svojem poslovanju vzdržati 
kakršnegakoli ravnanja, ki bi škodovalo ugledu nepremičninske stroke, prav tako pa tudi 
načelo, da se morajo nepremičninske družbe vzdržati vseh ravnanj, ki bi pomenile nelojalno 
konkurenco in bi povzročile ali utegnile povzročiti škodo drugim družbam. 
 
Komisija je na podlagi ugotovitev sprejela ukrep, kot izhaja iz izreka tega sklepa ter pri tem 
odločila po stanju spisa in pri določitvi ukrepa upošteva vse okoliščine primera, ki vplivajo na 
izrek strožjega ali milejšega ukrepa, zlasti pa: težo oziroma pomen kršitve in njene posledice; 
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način, na katerega je bila storjena kršitev; ali je bil stranki v zadnjih 2 letih že izrečen ukrep. 
 
Komisija prijavljeni stranki izreka ukrep opomina brez javne objave.  
 
Pri tem so sicer oteževalne okoliščine za prijavljeno stranko dejstvo, da ji je bil s sklepom št. K-
1/2013-22 z dne 22.04.2015 zaradi siljenja tretje osebe k podpisu pogodbe o posredovanju in 
pogojevanja ogleda nepremičnine s podpisom posredniške pogodbe ter dejstvo, da ji je bil s 
sklepom št. K-5/2016-6 z dne 12.02.2017 zaradi nepravilnega oglaševanja v obeh primerih že 
izrečen nejaven ukrep opomina. Olajševalne okoliščine pa dejstvo, da se je navedeni sklep K-
1/2013-22 z dne 22.04.2015 nanašal na kršitev iz začetka leta 2013 in da je minilo več kot dve 
leti od kršitve in izreka sklepa ter dejstvo, da navedeni sklep K-5/2016-6 z dne 12.02.2017 še 
ni dokončen, saj je v teku pritožbeni postopek, ki še ni zaključen. 
 
Komisija ZDNP je glede na navedeno sprejela odločitev, da se kršitve ne posreduje 
inšpekcijskim službam. 
 
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.) ter stroške svojih pooblaščencev. 
 
Odločitev Komisije ZDNP se javno objavi v anonimizirani obliki 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, 19.09.2017 
 

 Robert Geisler, univ. dipl. prav. 
 P R E D S E D N I K   
        

http://www.zdnp.si/


 
 
 

 

Stran 7 od 7 

 

O d r e d b a : 
 
Sklep vročiti: 
 
1x prijavitelj – po e-pošti

1x prijavljeni stranki – po pooblaščencu po e-pošti odvetnik
1x spis 
 
 
 
 
V Ljubljani, 19.09.2017 
 

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