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KODEKS  

Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ 

 

1. člen 

(Namen kodeksa) 

(1) S tem kodeksom se določajo  ukrepi za krepitev ugleda in integritete Arbitraže, arbitrov  in oseb, 

ki sodelujejo v postopkih pri Arbitraži pri Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov – 

GIZ (v nadaljevanju ZDU), ter pravila za preprečevanje navzkrižja interesov. 

 

(2) Ta kodeks zavezuje arbitre in vse osebe, ki kakorkoli sodelujejo v postopkih pri Arbitraži 

Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (v nadaljevanju Arbitraža). 

 

2. člen 

(Osebe, ki sodelujejo v postopkih) 

(1) Način imenovanja arbitrov in oseb, ki sodelujejo v postopkih,  je določen v Aktu o ustanovitvi in 

organizaciji Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ  

(2) Način izbire arbitrov je določen v Pravilih Arbitraže ZDU (v nadaljevanju Pravila). 

 

3. člen  

(Seznam arbitrov) 

(1) Seznam arbitrov vodi ZDU.  

(2) Arbitri, ki so vključeni na seznam arbitrov, so dolžni ravnati skladno s Pravili, tem Kodeksom ter 

splošnimi pravili stroke in etike. 
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4. člen  

(Nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost arbitrov) 

(1) Arbiter mora delovati nevtralno, neodvisno in nepristransko ter enako obravnavati vse stranke 

postopka. 

(2) Če obstajajo kakršnekoli okoliščine, ki bi lahko ali za katere se lahko zdi, da bi lahko vplivale na 

neodvisnost arbitra ali povzročile navzkrižje interesov, mora arbiter, preden začne z vodenjem 

arbitražnega postopka in ves čas arbitražnega postopka, o takšni okoliščini obvestiti sekretarja 

arbitraže, ta pa stranke postopka, da v postavljenem roku posredujejo morebitne pripombe. 

Takšne okoliščine so predvsem: 

• vsako osebno ali poslovno razmerje z eno ali več strank  postopka; 

• kakršenkoli posreden ali neposreden finančni ali drugačen interes glede izida arbitraže; 

(3) V zgornjih primerih lahko arbiter vodi postopek le ob izrecnem soglasju udeležencev postopka in 

če je prepričan da bo lahko  deloval in odločal nevtralno, neodvisno in nepristransko. 

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za ostale osebe, ki sodelujejo v postopku 

arbitraže. 

 

5. člen 

(Vloga arbitra pri vodenju postopka) 

(1) Arbiter mora zagotoviti, da  

• stranke postopka razumejo značilnosti in pravne posledice postopka. 

• se stranke postopka izrečejo o vseh relevantnih dejstvih in dokazih, da izrazijo svoja stališča 

ter da se izrečejo o navedbah, dokazih, dokumentih in dejstvih, ki jih je predložila nasprotna 

stranka. 

(2) Arbiter si mora prizadevati, da postopek teče čim hitreje in brez nepotrebnega zavlačevanja. 

 

6. člen  

(Usposobljenost) 

Arbitri morajo skrbeti za svojo strokovno usposobljenost. 
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7. člen  

(Zaupnost) 

Arbiter in vsi, ki so udeleženi v postopku, morajo ohraniti kot zaupno vse, kar izvedo med postopkom 

in v zvezi z njim. 

 

8. člen  

(Ugled) 

(1) Arbiter mora s svojim ravnanjem in obnašanjem varovati ugled Arbitraže. 

(2) Šteje se, da za arbitra ni primerna oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali 

obnašanja utemeljeno sklepati, da naloge ne bo opravljal strokovno, pošteno ali vestno ali da kot 

arbiter ne bo varoval ugleda Arbitraže,  njene nepristranskosti in neodvisnosti ali je bil 

pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je po določbah zakona, ki ureja 

sodniško službo, podan razlog za razrešitev sodnika.  

(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za ostale osebe, ki sodelujejo v postopku 

arbitraže. 

 

9.  člen 

(Končne določbe) 

(1) Ta Kodeks sprejme skupščina Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ.  

(2) Kodeks prične veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od 10.11.2016 dalje. 

 

 

 

Datum: 20. 7. 2016  mag. Kruno Abramovič l.r. 

predsednik skupščine ZDU - GIZ 
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