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V skladu s 6. členom Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur.l. RS, št. 60/2006 s 
spremembami) in 1., 10. ter 47. členom Statuta GZS z dne 06.11.2007 je Upravni odbor 
Gospodarske zbornice Slovenije, na predlog Upravnega odbora GZS – Zbornice za poslovanje 
z nepremičninami z dne _______, na svoji redni ________ seji dne ________ sprejel 

 

KODEKS DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V PROMETU Z 
NEPREMIČNINAMI 

 

I. TEMELJNA NAČELA 

1. S Kodeksom dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Kodeks) 
se urejajo temeljna načela in pravila pravilnega in zakonitega poslovanja ter obnašanja za vse 
pravne in fizične osebe, ki kot registrirano gospodarsko dejavnost opravljajo storitve 
posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: nepremičninska družba) pri čemer 
posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri 
vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev 
pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, 
zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino. 

2. Namen Kodeksa je: 

 vzpostavitev standardov visoke ravni kakovosti storitev nepremičninskih družb ter 
pravne varnosti strank v prometu z nepremičninami (naročiteljev, posrednikov in tretjih 
oseb); 

 zagotavljanje dobrih poslovnih običajev, načel lojalne konkurence in poklicne etike v 
prometu z nepremičninami; 

 pospeševanje razvoja in napredka stroke poslovanja z nepremičninami; 

 določitev strokovno ustreznih kriterijev poslovanja nepremičninskih družb; 

 dvig ravni kvalitete storitev in ugleda nepremičninskih družb; 

 strokovno izobraževanje na področju poslovanja z nepremičninami. 

3. Poštenost, vestnost, zakonitost poslovanja, strokovnost ter spoštovanje dobrih poslovnih 
običajev so temeljna načela, ki jih mora spoštovati nepremičninska družba. 

4. Nepremičninska družba mora redno spremljati dogajanje na nepremičninskem trgu ter 
spremembe veljavnih predpisov v Evropski uniji, Republiki Sloveniji in v drugih državah, v 
katerih posluje. 
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5. Nepremičninska  družba je dolžna vse svoje zaposlene ter pogodbene sodelavce podrobno 
seznaniti z vsebino Kodeksa in zagotoviti njegovo dosledno spoštovanje. Prav tako je 
nepremičninska družba dolžna stalno izobraževati svoje nepremičninske posrednike, jih 
strokovno izpopolnjevati in usmerjati k poznavanju razmer na nepremičninskem trgu, na ožjem 
in širšem geografskem območju. Vodstveni delavci spodbujajo zaposlene k pridobivanju novih 
znanj in omogočajo ustrezna izobraževanja vsem zaposlenim.  

6.  Kodeks velja tudi za nepremičninske družbe, ki niso registrirane na območju Republike 
Slovenije, vendar opravljajo posle v prometu z nepremičninami v Republiki Sloveniji. 

7. V okviru Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS–Zbornici za poslovanje z 
nepremičninami (v nadaljevanju ZDNP ZPN) nepremičninske družbe med seboj sodelujejo z 
izmenjavo informacij in dobrih praks na področju prometa z nepremičninami. 

II. ODNOSI MED NEPREMIČNINSKIMI DRUŽBAMI 

8. Nepremičninska družba je dolžna sodelovati z drugimi nepremičninskimi družbami , če je to v 
interesu naročitelja, in če naročitelj s tem soglaša. V kolikor pri posredovanju za sklenitev 
pravnega posla za isto nepremičnino sodeluje več nepremičninskih družb, se plačilo za 
posredovanje razdeli na način, ki je med strankami običajen in ustreza sorazmerju vloženega 
dela in nastalimi stroški.  

9. Nepremičninska družba ne sme ponujati storitev posredovanja stranki, katero mu je 
predstavila druga nepremičninska družba, razen z dovoljenjem te nepremičninske družbe 

10. Nelojalna konkurenca med nepremičninskimi družbami je prepovedana. 

11. Nelojalna konkurenca je dejanje 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. Dejanja nelojalne konkurence predstavljajo zlasti: 

 ekonomsko neutemeljeno vrednotenje storitev z namenom pridobivanja poslov in 
izločanja drugih nepremičninskih družb iz trga; 

 obljubljanje brezplačnih storitev strankam z namenom pridobivanja poslov; 

 reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali 
podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu ali z zlorabo 
nepoučenosti ali lahkovernosti strank;  

 reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem podatkov ali uporabo 
izrazov, s katerimi se izkorišča ugled druge nepremičninske družbe ali njenih storitev oz. 
ocenjuje, podcenjuje ali omalovažuje druge nepremičninske družbe ali njene storitve; 

 dajanje podatkov o drugi nepremičninski družbi, če ti podatki škodijo ali utegnejo škoditi 
njenemu ugledu in poslovanju;  
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 dejanja, usmerjena v prekinitev poslovnega razmerja med drugimi poslovnimi subjekti 
ali k preprečevanju ali oteževanju takih razmerij;  

 pridobivanje strank z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske 
koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presega vrednost storitve, s katero naj 
stranka pridobi možnost nagrade; 

 protipravno pridobivanje poslovne skrivnosti druge nepremičninske družbe ali 
neupravičeno izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti druge nepremičninske družbe. 

III. ODNOSI NEPREMIČNINSKIH DRUŽB DO STRANK 

12. Nepremičninska družba mora pri poslovanju s strankami zagotoviti spoštovanje dobrih 
poslovnih običajev.  

13. Nepremičninska družba v svojih pisnih ali ustnih izjavah ne sme zavajati javnosti. Za 
zavajajoče oglaševanje se šteje zlasti: 

 oglaševanje nepremičnine brez soglasja lastnika oz. brez sklenjene posredniške 
pogodbe; 

 oglaševanje neobstoječih nepremičnin ter nepremičnin katerih prodaja ali oddaja je že 
bila realizirana in so s tem umaknjene iz prometa z nepremičninami; 

 oglaševanje, da išče nepremičnino za tako imenovane »znane stranke«, ki dejansko ne 
obstajajo; 

 oglaševanje cene, ki se razlikuje od cene, dogovorjene z naročiteljem v posredniški 
pogodbi oz. njegovih navodil. 

14. Nepremičninska družba se mora identificirati v vsakem oglasu kot nepremičninska družba 
ter mora spoštovati vsakokrat veljavni Oglaševalski kodeks oglaševalske zbornice. 

13. Sestavni del tega Kodeksa so minimalni standardi za opravljanje storitev posredovanja v 
prometu z nepremičninami. Minimalni standardi obsegajo zlasti:  

 sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena 
nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno 
nepremičnino, ugotavljanje osnovnih podatkov o naročitelju/lastniku (osebno 
ime/firma, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, telefon, faks, 
elektronska pošta ipd.);  

 svetovanje, kako pripraviti nepremičnino za pravni posel, razumljivo pojasnilo 
naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine 
oz. najemnine in na željo naročitelja sodelovanje pri oblikovanju primerne višine okvirne 
prodajne cene nepremičnine oz. višine najemnine; 
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 seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno 
sklenitev pogodbe, za katero posreduje;   

 seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih 
stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih 
stroškov v zvezi s sklenitvijo pravnega posla, katere predmet je nepremičnina; 

 priprava posredniške pogodbe z določitvijo obsega in načina posredovanja ter predloga 
višine plačila za posredovanje in pogojev plačila; 

 ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim in podrobnim ogledom 
nepremičnine; 

 ugotovitev pravnega stanja nepremičnine, na podlagi podatkov uradnih evidenc in javnih 
knjig (zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oz., če nepremičnina ni 
vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki predstavljajo podlago za pridobitev 
lastninske in drugih stvarnih pravic ter kasnejšo vknjižbo v zemljiško knjigo; na podlagi 
potrdila o namenski rabi zemljišča preveri namembnost zemljišča, kot je določena s 
prostorskimi akti, sklep ob dedovanju, gradbeno in uporabno dovoljenje, hipoteke, 
služnosti in druga bremena, ki so vpisana v zemljiški knjigi in druga pravna dejstva);  

 ugotovitev neto uporabne površine nepremičnine na podlagi vpogleda in izpisa iz 
podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) ali 
izvedeniškega poročila strokovnjaka gradbene ali geodetske stroke, ki ga naroči 
nepremičninska družba po naročilu naročitelja;  

 pridobitev slikovne dokumentacije s fotografiranjem obstoječega  stanja nepremičnine;  

 ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine 
ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine; 

 pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o ugotovljenih napakah pri pregledu 
dejanskega in pravnega stanja nepremičnine pred sklenitvijo pogodbe o predmetu 
posredovanja;  

 seznanitev naročitelja in tretje osebe z morebitnimi tveganji, ki izhajajo iz neurejenega 
zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, pravic tretjih oseb na nepremičnini oz. 
morebitnih drugih neurejenih pravnih razmerij; 

 priprava ustrezne strategije in izvedba običajnega oglaševanja; 

 seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, 
organizacija in vodenje ogledov, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, 
posredovanje kontaktnih podatkov tretji osebi oz. naročitelju;  

 telefonska, pisna in spletna komunikacija s strankami; 

 sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla; 
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14. Šteje se, da je nepremičninska družba naročitelja spravila v stik s tretjo osebo takrat, ko je 
naročitelju omogočeno stopiti v stik s tretjo osebo, s katero se bo pogajal za sklenitev pravnega 
posla, in sicer na enega izmed naslednjih načinov: 

 če nepremičninska družba organizira njun sestanek; 

 če nepremičninska družba naročitelju oz. tretji osebi posreduje naslov, sedež, številko 
telefona ali telefaksa, spletne pošte tretje osebe oz. naročitelja;  

 če nepremičninska družba posreduje podatke o nepremičnini tretji osebi preko telefona, 
telefaksa, elektronske pošte ipd; 

 če nepremičninska družba naročitelja spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih 
prostorih ali prostorih naročitelja ali tretje osebe; 

 če nepremičninska družba opravi ogled nepremičnine in pisno seznani naročitelja z 
ogledom. 

15. Nepremičninska družba sme v skladu z veljavno zakonodajo, proti plačilu zagotoviti 
hranjenje denarnih sredstev, ki ji jih stranke zaupajo tako, da je dobroimetje stranke ločeno od 
premoženja nepremičninske družbe.  

16. Nepremičninska družba sme v zvezi z izvedbo posredniške pogodbe sprejeti od naročitelja 
ali tretjih oseb v hrambo denarna sredstva (ara, predplačila in plačilo kupnine ali najemnine), če 
ima sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa pri banki in če jo naročitelj za to posebej 
pisno pooblasti. 

17. Nepremičninska družba je dolžna zagotoviti, da se dosežena soglasja volje med naročiteljem 
in potencialnimi strankami zapišejo v jasnem ter razumljivem jeziku. Kopije zapisanih in 
podpisanih soglasij volje prejmejo vse pogodbene stranke.  

18. Nepremičninska družba, ki so ji lastniki zaupali ključe svojih nepremičnin za samostojne 
oglede tretjih oseb, je dolžna oglede organizirati izključno ob spremstvu nepremičninskega 
posrednika. Ključe mora hraniti kot dober gospodarstvenik na mestu, varnem pred krajo in 
voditi evidenco o njihovi uporabi. 

19. Nepremičninska družba je dolžna varovati interese naročitelja storitve ob hkratnem 
spoštovanju veljavne zakonodaje in ohranjanju poštenega odnosa do vseh ostalih strank zlasti 
tako, da: 

 ne zavaja lastnika o vrednosti njegove nepremičnine z namenom, da bi si s tem 
priskrbela naročilo za posredovanje; 

 ne zavaja kupcev in najemnikov o koristih, ki bi jih prinesla uporaba posredniških 
storitev; 

 ne posreduje v prometu z nepremičninami, pri katerih ni ugotovila njihovega dejanskega 
stanja (opravila ogleda nepremičnine), razen v primerih, kadar gre za sodelovanje med 
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nepremičninskimi družbami; 

 brez posebnega dogovora s prodajalcem ne napotuje kupcev samih na ogled 
nepremičnine; 

 ne zadržuje  in ne zavlačuje s posredovanjem prejetih ponudb in nasprotnih ponudb 
naročiteljem in ponudb ne interpretira napačno; 

 ne zavlačuje z oglaševanjem nepremičnine;  

 ne posreduje podatkov o nepremičnini naprej tistim strankam, pri katerih bi bilo mogoče 
posredovati na obeh straneh kupoprodaje oz. najema; 

 obvešča potencialne prodajalce/kupce oz. najemodajalce/najemnike o obstoju 
konkurenčnih ponudb, o zneskih jih obvešča le po navodilih naročitelja; 

 ne zavaja potencialnih prodajalcev/kupcev oz. najemodajalcev/najemnikov o obstoju 
konkurenčnih ponudb v primeru, če tovrstne ponudbe ne obstajajo; 

 ne sme prenehati z opravljanjem posredniških storitev in posredovanjem prispelih 
ponudb in nasprotnih ponudb, preden je prišlo do preklica posredniške pogodbe; 

 ne sme posredovati zaupnih informacij o svojih strankah tretjim osebam razen ob 
pisnem soglasju stranke, v primeru, ko jih je v skladu z zakonom dolžna posredovati 
sodišču ali drugemu pristojnemu organu (prepoved ne velja za posredovanje informacij 
tretjim osebam o morebitnih napakah na nepremičnini, ki je predmet posredovanja); 

 je dolžna zagotoviti, da stranke podpišejo posredniško pogodbo šele, ko se seznanijo s 
splošnimi pogoji poslovanja in s cenikom storitev nepremičninske družbe ter možnostjo, 
da nepremičninska družba posreduje za obe stranki;  

 ne zavrne stranke, za katero ne posreduje v prometu z nepremičninami in z 
nepremičninsko družbo ne želi skleniti posredniške pogodbe; 

 zagotavlja izvajanje predpisov o preprečevanju pranja denarja in terorizma na podlagi 
izdelanih splošnih aktov in analize tveganj. 

20. Nepremičninska družba je vselej dolžna v pisni obliki razkriti morebitni lastni interes, da 
namesto posredovanja v prometu z nepremičnino, sama kupi ali najame nepremičnino, ki je 
predmet posredovanja.  

21. Nepremičninska družba oz. posrednik pri ne sme posredovati pri sklenitvi posla za lastno 
nepremičnino, ne da bi predhodno v pisni obliki razkril svoj položaj tretji osebi. Posrednik mora 
obvestiti o tem tudi poslovodstvo nepremičninske družbe, v kateri deluje.   

22. Nepremičninska družba ne sme pridobivati naročil za posredovanje na način, ki bi 
predstavljal nadlegovanje prodajalcev, kupcev, potencialnih najemnikov in najemodajalcev. 
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23. Nepremičninska družba strank ne sme diskriminirati na osnovi narodnosti, rase, spola, 
veroizpovedi, političnega ali drugega prepričanja, izobrazbe ali katerekoli druge osebne 
okoliščine.  

24. Nepremičninska družba se mora izogibati pretiravanju, napačni interpretaciji ali prikrivanju 
določenih dejstev v povezavi z nepremičnino ali pravnim poslom katerega predmet je 
nepremičnina. Kljub temu pa nepremičninska družba ni dolžna iskati skritih napak na 
nepremičnini in svetovati o zadevah izven svojega strokovnega področja, niti razkrivati dejstev, 
ki so zaupne narave. 

IV. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE STORITEV 

25. Plačilo za posredovanje lahko zaračuna nepremičninska družba na podlagi posredniške 
pogodbe naročitelju in tretji osebi, če nepremičninska družba naročitelja pisno seznani in od 
tretje osebe pridobi pisno soglasje o delitvi plačila za opravljeno storitev posredovanja v 
prometu z nepremičnino. Znesek plačila za opravljeno storitev posredovanja se razdeli tudi, če 
se pogodbeni stranki prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino 
tako dogovorita v sami pogodbi. 

26. Nepremičninska družba ne sme prejemati plačila za posredovanje, popustov ali udeležbe pri 
dobičku na osnovi izdatkov stranke, ne da bi bila stranka o tem obveščena. Tudi v primeru, če 
nepremičninska družba priporoči zunanjo storitev organizacije (npr. zavarovanje, najem 
posojila) v kateri ima neposredne interese, mora to stranki obvezno  razkriti.  

27. V kolikor stranka sama ponudi nepremičninski družbi višjo  plačilo za posredovanje kot je 
bila dogovorjena s posredniško pogodbo, lahko nepremičninska družba sprejme takšno nagrado, 
vendar pod pogojem, da  plačilo za posredovanje ni v očitnem nesorazmerju z opravljenimi 
storitvami in premoženjskim stanjem ter koristmi stranke. 

28. Nepremičninska družba lahko stranki, ki sama proda nepremičnino, s katero je imela 
sklenjeno posredniško pogodbo, obračuna stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev 
posredovanja v prometu z nepremičninami, vendar mora predložiti seznam opravljenih storitev, 
določenih v splošnih pogojih poslovanja ali ceniku nepremičninske družbe, razen takrat, ko je že 
v posredniški pogodbi dogovorjeno plačilo stroškov v pavšalni višini. 

29. Nepremičninska  družba v posredniško pogodbo lahko vključi določbo, s katero zavaruje svoj 
položaj proti naročitelju glede potencialnih strank (kupci/prodajalci, najemniki/najemodajalci), 
tako v obdobju izvajanja pogodbe, kakor tudi za določeno obdobje po izteku pogodbe, vključno s 
pravico do plačila za posredovanje ali dela plačila za posredovanje in povračila dokumentiranih 
stroškov tudi v primeru sklenitve prodajne ali najemne pogodbe v dogovorjenem času; ta čas ne 
sme biti daljši kot 2 leti po izteku veljavnosti posredniške pogodbe brez neposredne udeležbe 
nepremičninske družbe. 

30. Nepremičninska družba lahko v posredniško pogodbo vključi tudi določbo s katero se 
prodajalci zavežejo, da ne bodo sami oglaševali nepremičnine in s tem podvajali prodaje na trgu. 

V. POGOJI POSLOVANJA 

30. Nepremičninska družba mora imeti ustrezne poslovne prostore, ki so potrebni in primerni 
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za opravljanje storitev posredovanja. Če ima nepremičninska družba več kot enega zaposlenega, 
mora imeti vsaj en prostor, ki se ločeno od ostalih uporablja za pogovore s strankami,  

31. Poslovni prostor v katerem nepremičninska družba deluje, mora imeti na vidnem mestu 
označen naziv družbe.  

32. Nepremičninska družba ne sme opravljati storitev izven svoje dejavnosti za katero je 
registrirana, razen v primerih, ko si nepremičninska družba pri tem zagotovi zunanjo strokovno 
pomoč in je stranka o tem obveščena.  

33. Nepremičninska družba ne sme svetovati ali pripravljati strokovnih poročil, ki presegajo 
področje njene strokovne kompetence in znanja, ne da bi si pri tem zagotovila pomoč 
strokovnjaka ustreznega področja  (davčno-pravnega svetovalca, sodnega cenilca ali ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin ipd.). 

34. Nepremičninska družba je dolžna naročitelja obvestiti, kdo opravlja zanjo pravne storitve, 
zlasti sestavo pogodb in dajanje pravnih nasvetov. Nepremičninska družba, ki nima lastne 
pravne službe (redno ali honorarno zaposlenega univerzitetnega diplomiranega pravnika) se 
zavezuje, da bo stranke po pravno varstvo napotila k pravnemu strokovnjaku za nepremičnine.  

35. Nepremičninska družba je dolžna voditi evidenco nepremičnin, za katere posreduje v 
prometu z nepremičninami. Vso dokumentacijo, ki ji jo zaupa stranka ali pa si jo pridobi sama, 
mora skrbno čuvati in hraniti s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika na primernem mestu. 

VI. UGOTAVLJANJE KRŠITEV KODEKSA 

36. Nepremičninska družba je dolžna po svojih najboljših močeh sodelovati z organom, ki je 
pristojen za ugotavljanje in sankcioniranje kršitev Kodeksa. 

37. Kršitve tega Kodeksa ugotavlja Častno sodišče pri Gospodarski zbornice Slovenije. Postopek 
presoje se začne na zahtevo tožilca Častnega sodišča pri GZS na podlagi prijave potrošnika oz. 
stranke ali druge osebe, ki meni, da je bil kršen Kodeks. 

38. Postopek pred Častnem sodišču pri GZS se vodi na podlagi Pravilnika o organizaciji in 
postopku pred Častnim sodiščem pri GZS.   

39. Postopek pred Častnim sodiščem pri GZS je brezplačen. 

40. Častno sodišče pri GZS v primeru ugotovljene kršitve Kodeksa izreče ukrepe v skladu s 
Pravilnikom o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri GZS.  

41. Častno sodišče pri GZS posreduje prijave kršitev pristojnim inšpekcijskim službam. 

VII. REŠEVANJE SPOROV 

41. V prepričanju, da hitri in učinkoviti postopki  vzpostavljajo zaupanje v poslovna razmerja,  
bodo nepremičninske družbe praviloma v posredniške pogodbe vključevale določbo o reševanju 
sporov z arbitražo, pomiritvijo in posredovanjem (konciliacijo in mediacijo) pri Stalni arbitraži 

http://www.sloarbitration.org/�
http://www.sloarbitration.org/�
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pri GZS.  

42. V ta namen bo nepremičninska družba svojim strankam že pri sklepanju pogodbe predlagala, 
da  v  posredniško pogodbo vključijo: 

 tipizirano arbitražno klavzulo in/ali  

 tipizirano klavzulo o posredovanju (mediacija in konciliacija). 

43. Tipizirana arbitražna klavzula, kjer se pogodbene stranke vnaprej dogovorijo, da bo za spore 
pristojna Stalna arbitraža pri GZS, se glasi: 

»Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene 
kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, bo dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, 
imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski 
zbornici Slovenije.« 

44. Tipizirana klavzula o posredovanju (mediaciji in konciliaciji), kjer se pogodbene stranke 
vnaprej dogovorijo, da želijo spor rešiti po mirni poti s posredovanjem pri Stalni arbitraži pri 
GZS se glasi: 

»Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene 
kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, se bo reševal s posredovanjem v skladu z določbami 
Pravilnika o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS.« 

45. Spore glede izvajanja Kodeksa dobrih poslovnih običajev med članicami rešuje z pomiritvijo 
in posredovanjem (mediacija – konciliacija) Komisija za mirno reševanje sporov pri ZDNP ZPN. 

46. Sodno pot in/ali izvensodno poravnavo bo nepremičninska družba v sporu s podpisnikom 
tega Kodeksa uporabila šele po roku 90 dni potem, ko znotraj ZDNP ZPN ni prišlo do ustrezne 
rešitve; npr. dogovora o pomiritvi, poravnavi ali drugega sporazuma o razrešitvi spora. 

47. Komisija za mirno reševanje sporov predvsem priporoča strankam v sporu, svetuje in 
napotuje. Komisija mora odgovoriti strankam v sporu v roku 60 dni od prejema pritožbe 
stranke.  Komisija je sestavljena iz petih članov,  od tega morajo biti vsaj trije pravniki. Vsak član 
komisije ima nadomestnega člana, tako da se zagotovi izločitev (povezanih) oseb, ki bi lahko 
zaradi interesa pristransko vplivale na odločanje komisije. 

VIII. POGOJI ZA PRISTOP IN IZLOČITEV IZ SEZNAMA PODPISNIKOV KODEKSA 

48. Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko 
sprejmejo izjavo o zavezi izvajanja Kodeksa na posebnem obrazcu, ki ga sprejme upravni odpor 
ZDNP (izjava s katero se zavezuje, da je zavezana upoštevati  Kodeks). Izjava se objavi na spletni 
strani ZPN. 

49. Nepremičninsko družbo UO ZDNP izloči s tega seznama  v primeru, če ji je s strani Častnega 
sodišča pri GZS dvakrat izrečena kazen kršitve dobrih poslovnih običajev v obdobju (zadnjih) 
dveh let. 
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50. Nepremičninska družba ima pravico ponovno podati izjavo o spoštovanju tega Kodeksa po 
enem letu od izločitve s seznama podpisnikov. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

51. Ta Kodeks stopi v veljavo, ko ga sprejme Upravni odbor GZS na predlog UO ZDNP. 

52. Kodeks se objavi na spletnih straneh GZS ZPN. 

53. Z dnem uveljavitve tega Kodeksa preneha veljati Kodeks o dobrih poslovnih običajih 
poslovanju z nepremičninami z dne 28. novembra 1996. 
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