Akt o ustanovitvi in organizaciji
Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov -GIZ

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina akta
1. člen
Ta akt ureja delovanje in financiranje stalne in neodvisne Arbitraže Združenja družb
za upravljanje investicijskih skladov – GIZ

Uskladitev Arbitraže s področno zakonodajo
2. člen
S tem aktom se usklajuje delovanje Arbitraže z določbami Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS št. 81/2015) ter Zakonom o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS št. 81/2015).
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Naziv in sedež arbitraže
3. člen
(1) Naziv arbitraže je: Arbitraža Združenja družb za upravljanje investicijskih
skladov - GIZ (Arbitraža).
(2) Sedež Arbitraže je na sedežu Združenja družb za upravljanje investicijskih
skladov – GIZ (v nadaljevanju ZDU).

Namen Arbitraže
4. člen
Arbitraža je ustanovljena z namenom izvensodnega reševanja domačih in
čezmejnih sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v
investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi
je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi
instrumenti in pomožnimi storitvami, na drugi strani.

2. ORGANI ARBITRAŽE IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
Organi Arbitraže
5. člen
Arbitražo sestavljajo:
-

svet,

-

arbitri,

-

sekretar.
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Svet Arbitraže
6. člen
(1) Svet Arbitraže (v nadaljevanju Svet) sestavljajo: predstavnik Agencije za trg
vrednostnih papirjev, predstavnik vlagateljev ter zunanji strokovnjak.
(2) Svet je imenovan za dobo petih let.

Pristojnosti in odločanje Sveta
7. člen
(1) Svet Arbitraže:
-

odloča o pritožbah zoper delo arbitra,

-

odloča o kršitvah Pravil Arbitraže,

-

odloča o kršitvah Kodeksa Arbitraže,

-

upravnemu odboru ZDU predlaga imenovanje oziroma odpoklic arbitrov,

-

zavzema stališča o temeljnih vprašanjih delovanja Arbitraže,

-

oblikuje predloge morebitnih sprememb tega akta, Pravil Arbitraže in
Kodeksa Arbitraže,

-

sprejema letno poročilo o delu Arbitraže,

-

sprejema finančno poročilo o delu Arbitraže,

-

predlaga letni finančni načrt za kritje stroškov Arbitraže,

-

odloča v drugih ostalih primerih, če to utemeljuje narava oziroma vsebina
zadeve in se nanašajo na delovanje Arbitraže.

(2) Svet Arbitraže sprejema svoje odločitve na sejah. Odločitev je sprejeta, če
zanjo glasuje večina članov Sveta.
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Arbitri
8. člen
(1) Za arbitra je lahko imenovana fizična oseba, ki ima pravna znanja, pridobljena z
veljavnimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje
pravne smeri, oziroma raven izobrazbe pravne smeri, pridobljene po študijskih
programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni
izobrazbe najmanj druge stopnje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora imeti delovne izkušnje s področja
investicijskih skladov oziroma finančnih instrumentov.
(3) Oseba iz prvega ostavka tega člena mora imeti opravljen pravniški državni izpit
ali drug izpit, ki je po zakonu izenačen s pravniškim državnim izpitom.

Imenovanje in odpoklic arbitrov
9. člen
(1) Arbitre imenuje in odpokliče upravni odbor ZDU na predlog Sveta arbitraže.
(2) Mandat arbitrov traja štiri leta.
(3) Svet predlaga le imenovanje arbitrov, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena
ter:
- so podali soglasje za opravljanje funkcije arbitra pri arbitraži ZDU,
- v preteklosti niso bili odstranjeni z liste arbitrov zaradi kršitev.
(4) Imenovani arbitri se uvrstijo na seznam arbitrov, ki je objavljen na spletni
strani Arbitraže.
(5) Arbitra se s seznama arbitrov umakne:
- če to sami zahtevajo,
- če po poteku mandata niso bili ponovno imenovani,
- zaradi odpoklica.
-
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10. člen
(1) Svet obravnava pritožbe zoper delo arbitra in sekretarja, o kršitvah Pravil in
Kodeksa. V primeru ugotovljenih lažjih kršitev jima lahko izreče opozorilo, v
primeru težjih kršitev pa predlaga odpoklic.
(2) Pri odločanju Svet upošteva ta Akt, Pravila, Kodeks, Zakon o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov ter splošna pravila stroke in etike in morale.

Sekretar arbitraže
11. člen
(1) Arbitraža ima sekretarja, ki nudi administrativno pomoč arbitrom in Svetu
ter skrbi za nemoteno in tekoče delo arbitraže v skladu s Pravili Arbitraže,
Kodeksom Arbitraže ter tem aktom.
(2) Sekretarja imenuje upravni odbor ZDU.

3. STROŠKI ARBITRAŽNEGA POSTOPKA
Stroški arbitražnega postopka
12. člen
Stroški arbitražnega postopka so:
- nagrada arbitra,
- administrativni stroški,
- stroški izvedbe dokazov.
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Nagrada arbitra
13. člen
Nagrada arbitru obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek
postopka in vodenje postopka, pisanje odločbe ter druga procesna opravila, za
katera je arbiter zadolžen. Nagrada arbitru znaša:
Vrednost spora v EUR
od

Višina nagrade v EUR bruto

do
5.000
50.000

5.001
50.001

500
1.000
2.000

Če se arbitražni postopek ustavi zaradi izločitve arbitra mu pripada 30 % zgornje
nagrade, vendar le v primeru, ko je razlog za izločitev arbitra nastal po prevzemu
zadeve oziroma če arbiter ob prevzemu zadeve ni vedel in ni mogel vedeti za razlog
izločitve.
Arbiter je upravičen tudi do plačila potnih stroškov, vendar največ v davčno
priznani višini.

Administrativni stroški
14. člen
Administrativni stroški so:
- organizacija procesnih dejanj v postopku arbitraže,
- vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem vlog in drugega gradiva
udeležencem postopka in arbitrom,
- prostori za izvedbo arbitraže,
- obveščanje med Arbitražo, arbitri in udeleženci postopka,
- vodenje arbitražnega spisa in evidenc,
- letna nagrada članom Sveta v višini 250 EUR bruto,
- vsa druga opravila in materialni stroški, iz pristojnosti Arbitraže, ki so povezana z
arbitražnim postopkom.
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Stroški izvedbe dokazov
15. člen
Stroški izvedbe dokazov so stroški v zvezi s prevajanjem listin oziroma
tolmačenjem, stroški za priče in stroški izdelave izvedenskih mnenj oziroma
izvedencev ali drugih strokovnjakov.

Vodenje stroškov arbitražnega postopka
16. člen
(1) Stroški arbitražnega postopka se vodijo in financirajo ločeno od ostale
dejavnosti ZDU-GIZ.
(2) Sredstva za kritje stroškov arbitražnega postopka se vodijo na posebnih za ta
namen ločenih kontih in kot posebno stroškovno mesto.

Kritje stroškov postopka
17. člen
(1) Za kritje administrativnih stroškov Arbitraže se ob sprejemu tega akta iz
sredstev ZDU nameni 1.000 EUR.
(2) Strošek nagrade arbitrov ter njihove potne stroške krijejo ponudniki za vsako
zadevo posebej.
(3) Stroške izvedbe dokazov krijejo udeleženci postopka arbitraže skladno z
določbami Pravil arbitraže.
(4) Svet Arbitraže redno spremlja delovanje Arbitraže ter v primeru, da namenska
sredstva skupaj s sredstvi, ki so zbrana iz pristojbin pobudnikov, ne zadoščajo
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za kritje administrativnih stroškov, družbe za upravljanje, ki so pristopile k
arbitraži, pozove k plačilu prispevka v znesku, ki ga predlaga Svet.
(5) Neporabljena sredstva za kritje administrativnih stroškov ob zaključku
koledarskega leta se prenesejo v naslednje koledarsko leto ter se porabijo
izključno za kritje administrativnih stroškov.

4. ARBITRAŽNI SPISI IN HRAMBA
Arbitražni spisi
18. člen
(1) Vsaka pobuda za začetek postopka pred Arbitražo se vodi kot poseben spis in
se vpisuje v poseben vpisnik Arbitraže.
(2) Arbitražna dokumentacija se hrani ločeno od ostale dokumentacije ZDU.

Arhiviranje spisov
19. člen
(1) Po končanem postopku sekretar pregleda in uredi spis.
(2) Arbitražna dokumentacija se hrani v skladu s področno zakonodajo.

5. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Arbitri, ki so nastopili štiriletni mandat 15.5.2016 ter izpolnjujejo pogoje iz 8.
člena tega akta se uvrstijo na listo arbitrov do izteka štiriletnega mandata.
(2) Upravni odbor ZDU člane Sveta imenuje najkasneje do 30.10. 2016.
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Veljavnost akta
21. člen
Ta akt priče veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se za pobude, ki so
vložene po 10.11.2016.

V Ljubljani, dne 20. 7. 2016

mag. Kruno Abramovič l.r.
predsednik skupščine ZDU – GIZ
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