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Datum:  21.03.2018 
Oznaka:  Komisija ZDNP  –  6/2017-11 
 
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, v zadevi prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami prijaviteljev  zoper nepremičninsko 
družbo  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 pri čemer se nepremičninski družbi zaradi posebnih 
olajševalnih okoliščin predmetne zadeve izrek ukrepa izredno odpusti. 

 
2. Nepremičninsko družbo pa 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 273,22 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost (22% DDV) 
v znesku 60,10 EUR. Nepremičninska družba, ki je bila spoznana za odgovorno plača stroške 
kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  333,32 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 :  
 
Prijavitelja (v nadaljevanju prijavitelja) sta dne 09.08.2017 
po elektronski pošti podala prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z 
nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks)1 zoper nepremičninsko družbo , 

 (v nadaljevanju nepremičninska 
družba). 
 
Prijavitelja v svoji prijavi nepremičninski družbi očitata kršitev skrbnosti in obvestilne dolžnosti 
glede preveritve pravnega in dejanskega stanja, zaradi neskladne oz. nezakonite gradnje v 
nasprotju z gradbenim dovoljenjem in nestrokovno opravljanje poslov posredovanja ter kršenje 
skrbnosti dobre nepremičninske družbe. Prijavitelja nadalje navajata, da je nepremičninska 
družba ravnala v nasprotju z določbami 14. in 23. člena ZNPosr in Kodeksa, poleg tega pa jima je 
navedeno ravnanje povzročilo škodo. Nepremičninska družba naj bi ravnala v nasprotju z 
drugim odstavkom 14. člena ZNPosr, saj je s tem, da je prijaviteljema onemogočala dostop do 
ustreznih informacij oziroma ju zavajala, da je nepremičnina v celoti legalna in statično 
neoporečna, spodbujala k sklenitvi pogodbe zgolj z namenom pridobitve plačila za 
posredovanje, namesto da bi zagotovila možnost, da se stranke na podlagi temeljitih, strokovnih 
in realnih podatkov o stanju nepremičnine informirano odločijo o sklenitvi pogodbe. Poleg tega 
naj bi nepremičninska družba ravnala v nasprotju s določbo 25. člena ZNPosr, s tem ko je še pred 
sklenitvijo pogodbe od prijaviteljev zahtevala, da znesek 3.400,00 EUR, kolikor je znašala 
provizija, nakažeta na fiduciarni račun nepremičninske družbe, in to brez izdaje ustreznega 
potrdila. Na podlagi vsega navedenega naj bi nepremičninska družba ravnala v nasprotju z 
določbami (vsaj) 14., 23. in 25. člena ZNPosr ter Kodeksa, saj ni izpolnila obveznosti v zvezi s 
preverjanjem dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, s čimer je prijavitelja zavedla, da sta 
pogodbo sklenila pod predlaganimi pogoji. 
 
Prijavitelja sta prijavi priložila komunikacijo z nepremičninsko družbo, in sicer dopis z dne 
20.6.2017 ter elektronsko pošto z dne 23.7.2017. Po pozivu k dopolnitvi prijave pa sta Komisiji 
dne 20.8.2017 posredovala še dodatno dokazno gradivo, in sicer dodatno korespondenco z 
nepremičninsko družbo, kupoprodajno pogodbo z dne 29.11.2016, račun z dne 29.11.2016, 
projekt za izvedbo rekonstrukcije (junij 2017) in kopijo gradbenega dovoljenja z dne 25.2.1985. 
Po dodatnem pozivu pa dne 27.9.2017 še poročilo arhitekta z dne 30.5.2017. 
 
Komisija ZDNP je ob formalnem preizkusu prijave in po vpogledu v register članov ZDNP2 
ugotovila, da je prijavljena nepremičninska družba članica Združenja družb za nepremičninsko 
posredovanje, z datumom pristopa dne 10.09.2014. Pri vpogledu v register družb, ki so podale 
izrecno izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev je Komisija ZDNP ugotovila, da 
je nepremičninska družba 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 prijavljene družbe, da bo spoštovala Kodeks. 
 
Komisija je prijavo s predloženimi dokazi prijaviteljev dne 27.9.2017 dostavila nepremičninski 
družbi s pozivom, da nanjo odgovori.  
 
Nepremičninska družba je na prijavo odgovorila 02.10.2017. V odgovoru potrjuje, da je kot 
nepremičninski posrednik posredovala pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine – 
stanovanjske hiše na naslovu , ki sta jo od prodajalca  
kupila prijavitelja, hkrati pa odločno zavrnila očitke prijaviteljev, da je pri posredovanju kršila 
Kodeks, saj je vse svoje storitve opravila skrbno in zakonito. Očitki prijaviteljev tako po njenem 
mnenju niso utemeljeni. Nadalje navaja, da prijaviteljema nikoli ni zagotavljala, da »je objekt v 

                                                 
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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celoti legaliziran«, da »je bila adaptacija v pritličju izvedena skladno s pravili gradbene stroke«, 
da »je objekt bivalen« ter da »je nadstrešek nad teraso zgrajen legalno«, kot neresnično navajata. 
V skladu s svojo vlogo posrednika v prometu z nepremičninami naj bi namreč prijavitelja 
spravila v stik s prodajalcem, preverila zemljiškoknjižno stanje ter jima posredovala celotno 
dokumentacijo, ki jo je prejela s strani prodajalca (vključno z gradbenim dovoljenjem). Ni pa 
dajala prijaviteljema nobenih tovrstnih zagotovil, saj jih nikoli ne daje in jih tudi ne more dajati, 
ker ni gradbeni strokovnjak, da bi lahko preverjala, ali je objekt zgrajen legalno ter ali je bila 
adaptacija objekta izvedena skladno s pravili gradbene stroke. Za vse to po njenih navedbah 
odgovarja izključno prodajalec, on pa je bil tudi edini, ki je prijaviteljema lahko dajal kakršnakoli 
zagotovila. Vse to naj bi prijaviteljema tudi povedala pred sklenitvijo prodajne pogodbe. Ob tem 
dodaja, da sta si prijavitelja pred nakupom večkrat ogledala nepremičnino, in sicer tudi v njeni 
odsotnosti, ko sta prišla celo s svojim gradbenim strokovnjakom, ki ni zaznal nobenih 
pomanjkljivosti. Po njenem mnenju tudi iz komentarjev prodajalca, ki jih je poslala 
prijaviteljema (e-mail z dne 28. 11. 2016) izhaja, da je bil zgolj prodajalec tisti, ki je prijaviteljema 
dajal določena pojasnila in zagotovila, kar priznavata tudi prijavitelja v dopolnitvi svoje prijave 
z dne 20.8.2017. Glede na vse navedeno je nepremičninska družba prepričana, da sta bila 
prijavitelja pred sklenitvijo prodajne pogodbe večkrat in izrecno opozorjena na vsa relevantna 
vprašanja, zato so vsi očitki na njen račun v tej zvezi neutemeljeni. Da bi prijaviteljema kadarkoli 
rekla, da »kaj pa komplicirata, saj je vse v redu« in »kdo vaju pa straši«, pa je navadna laž. Zelo 
dobro se namreč zaveda, da je kupovanje nepremičnine ena najpomembnejših odločitev v 
življenju človeka, zato še nikoli ni nobeni stranki očitala, da pri tem komplicira. 
 
Po mnenju nepremičninske družbe so neutemeljeni tudi očitki prijaviteljev na njen račun glede 
plačila provizije, saj jima je za plačani znesek 3.400,00 EUR izstavila račun št. 44/16, torej sta z 
njene strani prejela ustrezno potrdilo. Res je, da sta navedeni znesek na njen fiduciarni račun 
plačala že pred sklenitvijo prodajne pogodbe, vendar realizacije posla nikoli ni pogojevala s 
plačilom tega zneska, ampak jima je to predlagala zgolj zato, da pokažeta svojo resnost pri 
nakupu ter da prodajalec preneha z nadaljnjo prodajo nepremičnine, kar je bil njun interes. 
Ravno iz tega razloga je bil navedeni znesek tudi nakazan na fiduciarni račun, na katerem se 
hranijo sredstva strank, kar pomeni, da bi prijavitelja v primeru, če posel ne bi bil realiziran, 
celoten znesek prejela nazaj, kar je zanju bistveno bolj ugodno, kot pa če bi tak znesek (ali pa 
celo aro v višini 10%) že pred podpisom prodajne pogodbe izročila neposredno prodajalcu. 
Glede na vse navedeno je prepričana, da je prijava prijaviteljev v večjem delu neutemeljena. Ves 
čas svojega poslovanja se trudi poslovati pošteno in zakonito, kar dokazuje tudi dejstvo, da v 
preteklosti pri njenem poslovanju niso bile ugotovljene nobene kršitve. Ne nazadnje je 
nepremičninska posrednica 18 let in kot sama zatrjuje in ni razloga, da Komisija temu ne bi 
sledila, deluje v glavnem vse na priporočila. 
 
Komisija je po prejemu odgovora nepremičninske družbe podrobno pregledala dokazno gradivo 
in preučila navedbe prijaviteljev in nepremičninske družbe. Ob tem je Komisija ugotovila, da je 
nepremičninska družba pri opravljanju konkretnega posla posredovanja pri prodaji 
nepremičnine pokazala v večini ustrezno stopnjo skrbnosti, saj je prijavitelja v postopku 
pogajanj očitno opozorila na vse nevarnosti konkretnega posla ter v tem delu od prodajalca 
pridobila tudi vso relevantno dokumentacijo. Na podlagi prejete dokumentacije tudi ni moč 
zaključiti, da bi nepremičninska družba prijavitelja neutemeljeno napeljevala k sklenitvi 
kupoprodajne pogodbe, kar sta zatrjevala v prijavi, četudi takšna praksa glede deponacije 
varščine ni primerna in priporočljiva, a ni v nasprotju z zakonodajo ni tudi ne Kodeksom, saj ne 
pomeni prejema plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, temveč rezervacij oz. kavcijo, 
s katero pa v vsakem primeru mora soglašati naročitelj. 
 
Tako s komunikacijo, kot z vsebino sklenjene pogodbe sta bila prijavitelja kot kupca v zadostni 
meri seznanjena z tveganji, ki jih ob nakupu nepremičnine prevzemata. Na podlagi navedbe 
nepremičninske družbe je moč zaključiti, da se prijavitelja v postopku nakupa nepremičnine 
nista zanašala zgolj na navedbe prodajalca, ampak sta v postopek vključila tudi gradbenega 
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strokovnjaka, ki naj ne bi zaznal nepravilnosti. Tudi glede očitka o zahtevi za plačilo 
posredovanja pred sklenitvijo posla Komisija ni zaznala nepravilnosti, saj iz pisanja  
nepremičninske družbe izhaja, da gre zgolj za rezervacijo nakupa nepremičnine, poleg tega pa je 
bil znesek nakazan na fiduciarni račun nepremičninske družbe, kar pomeni, da je šlo do 
realizacije posla nedvomno za sredstva prijaviteljev glede na naravo fiduciarnega računa. 
 
Kljub vsemu navedenemu pa je Komisija ugotovila, da bi nepremičninska družba v postopku 
pogajanj od pristojnih organov morala poskusiti pridobiti še projektno dokumentacijo, ki je 
sestavni del gradbenega dovoljenja, na katero se sklicuje sicer pridobljeno gradbeno dovoljenje, 
četudi je gradbeno dovoljenje samo pridobila in izročila prijaviteljema. Vendar pa iz samega 
gradbenega dovoljenja ne izhajajo konkretni tehnični in drugi podatki o nepremičnini, da bi 
lahko nepremičninska družba in stranke z visoko stopnjo gotovosti preverile skladnost objekta 
z izvedenim v naravi. 
 
V zvezi s problematiko, do kod seže seznanitvena obveznost in notifikacijska dolžnost 
nepremičninske družbe in nepremičninskega posrednika, kot je predmet tudi v tem 
obravnavanem primeru, je Strokovni svet ZDNP za dobre poslovne običaje v zadevi 2/2012 
soglasno sprejel mnenje o vsebini t.i. notifikacijske dolžnosti ter njenih objektivnih  in 
subjektivnih mejah in sicer:  
 
1. nepremičninska družba mora pri preveritvi pravnega in dejanskega stanja, tako naročitelju, 

kot tretji osebi priskrbeti vse razpoložljive in v danem trenutku dosegljive listine in ob tem 
stranke jasno in pisno obvestiti na ugotovljene pomanjkljivosti,  

2. pri tem pa nepremičninska družba ni dolžna podajati strokovne razlage vsebine listin, če to 
presega njeno strokovno oz. ekspertno znanje,  

3. v primeru, da obravnava ali razlaga listin ali dejanskega in pravnega stanja presega 
ekspertno znanje nepremičninske družbe, mora le-ta k obravnavi zadeve pritegniti 
izvedenca ustrezne stroke,  

4. nepremičninska družba mora zraven preveritve pravnega stanja v javnih evidencah in iz 
verige listin, pridobiti oz. priskrbeti tudi potrdilo upravnika o stanju sredstev v rezervnem 
skladu in o morebitnih neplačanih stroških do upravnika in do sredstev rezervnega sklada, 
v kolikor je določen upravnik in v kolikor se vodi rezervni sklad,  

5. priporočljivo je tudi pridobitev izjave zavezancev o morebitnih neporavnanih davčnih 
obveznostih, ki se lahko vključi v tekst pogodbe, katere predmet je nepremičnina,  

6. v primeru, da je bila lastninska pravica na nepremičnini pridobljena po 1.1.2002, je potrebna 
pribava fotokopije pravnega naslova za namene davčnega postopka, ki ga mora 
nepremičninska družba pridobiti od stranke ki odsvoji ali obremeni svojo nepremičnino, ali 
pa od te stranke pridobiti pooblastilo za vpogled v zbirke listin na ZK ali DURS, ali pri drugih 
organih, ki vodijo postopke v zvezi s prometom z nepremičninami. 

 
Glede na vse navedeno Komisija zaključuje, da je nepremičninska družba sicer v pretežnem in 
bistvenem delu ravnala z ustrezno mero skrbnosti dobre nepremičninske družbe, razen v delu, 
ko bi od pristojnih organov vsaj poskušala pridobiti še projektno dokumentacijo, , ki je priloga 
in sestavni del gradbenega dovoljenja, na podlagi katere bi lahko sama in stranke potem 
nedvoumno preverile skladnost gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem.  
 
Nepremičninski družbi se po tehtni presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter 
vseh olajševalnih in oteževalnih okoliščinah, spozna za odgovorno za kršitev Kodeksa, pri tem 
pa so izpolnjene vse predpostavke, da se jih tak ukrep izredno odpusti zaradi posebnih 
olajševalnih okoliščin in sicer, da je nepremičninska družba dejansko v bistvenem delu ravnala 
z ustrezno profesionalno skrbnostjo, a bi lahko poskusila pridobiti še projektno dokumentacijo, 
pri tem pa je pred tem pravilno in strokovno izvedla posle posredovanja in strankam vročila 
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gradbeno dovoljenje in jim tudi omogočila, da si nepremično ogledajo s svojim gradbenim 
strokovnjakom. 
 
Komisija je na podlagi vsega navedenega za omenjeno nepravilnost zaradi vseh odločilnih 
dejstev in okoliščin sprejela odločitev, da se nepremičninski družbi izredno odpusti izrek 
ukrepa na podlagi 10.3. člena Pravilnika o delu Komisije, saj je v pretežnem in bistvenem delu 
ravnala skladno z načelom dobre nepremičninske družbe in z ustrezno mero skrbnosti dobrega 
strokovnjaka. 
 
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. 
 P R E D S E D N I K   
        

http://www.zdnp.si/
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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, 21.03.2018 
 

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