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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 zoper prijavljeno stranko, nepremičninsko družbo  

, na seji dne 19.09.2017 in za tem dopisno sprejela naslednji 

 
S K L E P  

o  z a v r n i t v i  p r i j a v e  
 

1. Prijava zoper prijavljeno stranko se zavrne kot neutemeljeno in se prijavljeno stranko 
oprosti odgovornosti. 

 
2. Prijavitelju se naloži, da v roku 8 dni od izdaje sklepa plača stroške postopka v znesku 

133,98 EUR, na katerega se obračuna tudi davek na dodano vrednost (22% DDV) v znesku 
29,47 EUR. Prijavitelj plača stroške kot sledi: 
 

• Znesek z DDV:  163,45 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 :  
 
Prijavitelj  (v nadaljevanju: prijavitelj) po elektronski pošti dne 19.09.2017 podal 
prijavo kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v 
nadaljevanju: Kodeks)1 zoper nepremičninsko družbo .,
Ljubljana (v nadaljevanju prijavljena družb).  
 
Postopek pred Komisijo se začne z vložitvijo prijave. Prijavo lahko poda vsakdo. (8.1 člen 
Pravilnika). 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. 

                                                 
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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(8.3 člen Pravilnika). 
 
Prijavitelj v svoji prijavi nepremičninski družbi očita, da je kršila določbe Kodeksa dobrih 
poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, s tem ko je že imela izbrane kupce in vsem 
ostalim ni omogočila enakih pogojev. Prijavitelj navaja, da si je dne 5.9.2017 ogledal 
nepremičnino (stanovanje ) na Rožičevi ulici 3. Stanovanje se je prodajalo prek 
prijavljene nepremičninske družbe. Na ogledu ni bilo nobenega problema, podpisal je potrdilo 
o ogledu nepremičnine in vse pripadajoče pogoje. Po dogovoru, je svojo ponudbo za stanovanje 
sporočil prek elektronskega sporočila, na katero ni prejel nobenega odgovora. Zato je 
predstavnico nepremičninske družbe naslednji dan poklical po telefonu in mu je zagotovila, da 
ga bo o stanju obveščala in da bodo z lastniki pregledali vse ponudbe do 15.9.2017. Prišel je ta 
datum, vendar še vedno ni bilo nobenega obvestila. Še enkrat jo je poklical in skušal izvedeti 
kakšno je stanje njegove ponudbe oz. kakšno je stanje v primerjavi z ostalimi ponudbami. 
Zagotovila mu je, da bodo vse ponudbe pregledali v ponedeljek (18.9.2017) in da bo vsekakor 
imel še opcijo zviševanja ponudbe. Dne 19.9.2017 jo je ponovno moral klicati sam, na njegovo 
žalost pa je izvedel, da je nepremičnina že prodana, ne da bi ga karkoli obvestili - mu dali 
možnost višanja ponudbe. Prijavitelj poudarja, da je zanj zgodba kočana, želi pa, da se ne 
ponovi še kakšnemu drugemu kupcu oz. nenazadnje tudi prodajalcu, saj bi sam definitivno še 
precej povišal svojo ponudbo, vprašanje pa, če jo je prodajalec sploh videl. 
 
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 prijavljena nepremičninska družba 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 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 prijavitelja dne 27.9.2017 dostavila prijavljeni 
nepremičninski družbi z vabilom, da nanjo odgovori.  
 
Nepremičninska družba je na prijavo odgovorila 4.10.2017. V odgovoru najprej potrjuje, da je 
posredovala pri prodaji predmetne nepremičnine. S trženjem nepremičnine je pričela po 
podpisu Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z dne 29.8.2017. Ker je v 
Ljubljani občutno pomanjkanje tovrstnih stanovanj, je bil odziv temu primeren. V štirih dneh je 
bilo napovedanih 27 ogledov, zato je četrti dan oglaševanja, oglas tudi deaktivirala tako, da ni 
bil več dostopen. Glavnina ogledov je bilo organiziranih v dveh dneh, in sicer 5. in 6. septembra. 
Prvi dan, ki je bil namenjen ogledom predmetne nepremičnine je bilo dogovorjenih 14 ogledov, 

                                                 
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/Komisija-ZDNP-za-presojo-kršitev-Kodeksa
https://zdnp.gzs.si/vsebina/Člani-ZDNP
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ostali pa v naslednjih dneh. Večino ponudb je nepremičninska družba prejela že v prvem tednu 
in so se gibale med 110.000,00€ in 132.000,00€. 
 
V zvezi z navedbami prijavitelja nadalje navaja, da je predlagala, da bi kupcem dopustili 
možnost višanja ponudb, vendar je večina potencialnih kupcev takemu načinu zelo 
nasprotovala. Prav tako naročnik, ki je iz drugega kraja (trije solastniki), ni bil pripravljen 
prihajati v Ljubljano zaradi pogajanj. V tem času je tudi naročnik dobil priložnost, da kupi 
primerno stanovanje v svojem kraju, kar je bil tudi namen prodaje predmetne nepremičnine. 
Zato je bila odločitev naročnika, da se prodaja kar najhitreje zaključi, ker se je odločil, da 
sprejme najvišjo ponudbo, in se ne bo pogajal, ker je s sprejeto ponudbo zadovoljen.  
 
V zaključku nepremičninska družba navaja še, da si je prijavitelj nepremičnino ogledal dne 
5.9.2017 ob 11.30 uri. Želel je tudi določene podatke, ki pa jih ni bilo mogoče pridobiti pred 
21.09.2017, zaradi odsotnosti upravnice. Navaja tudi, da je bila komunikacija prijavitelja ves 
čas nekoliko neprimerna, še posebej pa ko je izvedel, da se je naročitelj odločil zaključiti 
prodajo, zaradi česar ni imel možnosti višanja ponudbe. Prijavljena stranka verjame, da je v 
Ljubljani težko dobiti primerne nepremičnine in je odziv različen. Nobena od strank, ki so dale 
tudi višje ponudbe, pa ni bila žaljiva. Odgovoru je nepremičninska družba priložila tudi kopije 
komunikacije z ostalimi strankami, ki izkazujejo, da je bila ta spoštljiva. 
 
Prijava ni utemeljena. 
 
Komisija po poglobljeni preučitvi navedb prijavitelja in prijavljene nepremičninske družbe ter 
dokaznega gradiva v celoti sledila navedbam nepremičninske družbe in zaključila, da ne 
obstajajo dokazi, da je ta kršila določbe Kodeksa ali veljavne zakonodaje. Nasprotno, 
nepremičninska družba je očitno vse postopke vodila v dogovoru z naročiteljem, ki se je v 
določenem trenutku odločil zaključiti postopek prodaje. Temu dodatno pritrjuje tudi dejstvo, 
da je nepremičnino prodajal z namenom nakupa druge nepremičnine, zato mu je bilo v 
interesu postopek čim hitreje zaključiti. Nemogoče je namreč pričakovati, da bi lahko naročitelj 
v nedogled čakal na vsa napovedana ali predlagana višanja ponudb, saj se v takšnem primeru 
postopek lahko dolgo ne bi zaključil. Nepremičninska družba je tudi sicer postopek vodila 
skrbno in ažurno, kar dokazuje tudi komunikacija z ostalimi strankami, ki jo je predložila 
nepremičninska družba v predmetnem postopku. Po odločitvi naročitelja o zaključku postopka 
je namreč očitno vse nemudoma obvestila, da s svojimi ponudbami niso bile uspešne. 
 
Na podlagi vsega navedenega je Komisija zaključila, da prijavitelj ni uspel izkazati, da bi 
prijavljena nepremičninska družba v predmetnem postopku kršila določbe Kodeksa ali celo 
veljavne zakonodaje, zato se njegovo prijavo skladno z določbo 9.1 Pravilnika zavrne. 
 
Skladno s točko 13.2. Pravilnika vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, skladno s točko 
13.7. Pravilnika pa se, v primeru, da se postopek pred Komisijo zaključi s sklepom o zavrnitvi 
prijave in oprostitvi odgovornosti, prijavitelju naloži, da v roku 8 dni ZPN in ZDNP poravna vse 
stroške postopka, ki presegajo plačan predujem stroškov, če je stranki bilo naloženo, da plača 
predujem.  
 
Skladno s tem je Komisija odločila kot izhaja iz točke 3. izreka tega sklepa in prijavitelju 
naložila plačilo stroškov postopka v skladu s Sklepom o določitvi nagrad in povračil stroškov 
članom senata Komisije, ki ga je sprejel Zbor članov ZDNP na svoji seji dne 18.05.2015.5 
 
 
 

                                                 
5 Objavljen na spletni strani: https://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kr%C5%A1itev-Kodeksa. 

https://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Komisija-ZDNP-za-presojo-kr%C5%A1itev-Kodeksa
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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, 17.11.2017 
 
 
 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 : 
 
Vabilo vročiti: 
 

1x prijavitelj po e-pošti,   

1x prijavljena stranka po e-pošti, 
1x spis. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 17.11.2017 
 

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

 
 


		2017-11-17T12:26:32+0100
	I am the author of this document




