Na podlagi 1. člena Zakona o arbitraži (Ur. l. RS štev. 45/2008 in 17. člena statuta Ribiške
zveze Slovenije (RZS) je skupščina RZS na seji dne 20. junija 2009 sprejela

PRAVILNIK
O STALNI ARBITRAŽI RZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina urejanja)
S tem pravilnikom se ureja pristojnost, organizacijo, sestavo in postopek Stalne
arbitraže pri RZS (v nadaljevanju: Arbitraža).
2. člen
(sedež in pečat)
Arbitraža deluje na sedežu RZS v Ljubljani, Tržaška cesta 134.
Arbitraža ima pečat, ki ima okroglo obliko s premerom 30 mm, z ribiškim znakom, ob
robu zgoraj "RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE" in z napisom spodaj v sredini "STALNA
ARBITRAŽA", pod tem pa "LJUBLJANA".
3. člen
(pogoji delovanja)
Pogoje za delo Arbitraže zagotavlja RZS, ki zagotovi prostore, finančna sredstva in
opravljanje administrativnih ter finančno-knjigovodskih storitev.
Arbitraža je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
4. člen
(arbitražna pristojnost)
Arbitraža odloča, če se stranki pisno sporazumeta o takem načinu reševanja spora,
ali je tako pooblastilo v aktih posameznih RD.
Arbitraža odloča:
– o premoženjskih sporih med člani RZS, med RZS in njenim članom,
– o pritožbi v sporih med RD in njenim članom, če je tako določeno v aktu RD,
– o drugih zahtevkih, če je ta lahko predmet poravnave.
5. člen
(uporaba določil postopka)
Za postopek pred Arbitražo se uporabljajo določila tega Pravilnika, Zakona o arbitraži
in določila sporazuma o arbitraži, kolikor slednja niso v nasprotju z obveznimi določili

Zakona o arbitraži. Podredno in smiselno se uporabljajo tudi določila Zakona o
pravdnem postopku.
Postopek odločanja pred Arbitražo je enostopenjski.
II. ORGANIZACIJA IN SESTAVA
6. člen
(predsednik in število članov)
Arbitraža ima šest članov, od katerih je eden predsednik. Predsednika in člane izvoli
skupščina. Za predsednika je lahko izvoljena le oseba, ki ima opravljen pravniški
državni izpit.
7. člen
(odločanje)
Arbitraža odloča v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik
Arbitraže ali njegov namestnik je predsednik senata.
8. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Član Arbitraže je poleg primerov iz 2. odstavka 13. člena statuta RZS lahko razrešen
pred potekom mandata samo, če razrešitev predlaga predsednik Arbitraže.
9. člen
(izločitev)
Član Arbitraže ne more odločati v primeru, ko je sam stranka, ali v sorodstvenem ali
drugem razmerju s stranko, ko to razmerje vzbuja dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev lahko predlaga sam ali stranka takoj, ko zve za razlog izločitve. O izločitvi
odločajo ostali člani arbitraže s sklepom.
III. ARBITRAŽNI SPORAZUM
10. člen
(arbitražni sporazum)
Kot arbitražni sporazum šteje:
1. Pisni sporazum možnih udeležencev arbitražnega postopka iz 4. člena tega
Pravilnika (v nadaljevanju: možni udeleženci), o tem da predložijo Arbitraži v
reševanje določeni spor ali vse spore, ki so med njimi že nastali oziroma
utegnejo nastati v zvezi z njihovimi medsebojnimi pogodbenimi ali
nepogodbenimi odnosi.
2. Pisna pogodba med možnimi udeleženci v kateri je vključena klavzula o
reševanju spora pred Arbitražo.
3. Pisna avtorska pogodba ali podjemna pogodba, če je vanjo vključena klavzula o
reševanju spora pred Arbitražo.

IV. POTEK ARBITRAŽNEGA POSTOPKA
11. člen
(načela postopka)
Arbitraža odloča v mejah postavljenih zahtevkov.
Stranke prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v postopku.
V arbitražnem postopku veljajo načela kontradiktornosti, ustnosti in neposrednosti.
Sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka, se ugotavljajo
popolnoma in po resnici.
Arbitraža sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranki nista predlagali, če so ti dokazi
pomembni za odločitev.
V postopku veljajo načela proste presoje dokazov, prepoved zlorabe procesnih
pravic in načelo ekonomičnosti postopka.
12. člen
(tožba)
Arbitražni postopek se začne s tožbo.
Po sprejemu tožbe predsednik Arbitraže določi senat, o čemer obvesti toženo
stranko skupaj s tožbo in pozivom, da v določenem roku poda odgovor na tožbo,
tožečo stranko pa skupaj z odgovorom na tožbo.
13. člen
(vsebina tožbe)
Tožba mora obsegati imena in naslove strank, njihovih morebitnih pooblaščencev,
dejstva na katere stranka opira zahtevek s predlogom dokazov in določno
oblikovanim zahtevkom.
Tožba se vloži v zadostnem številu za Arbitražo, vsakega arbitra in nasprotno
stranko.
Če tožba ne vsebuje vseh sestavin iz 1. odstavka tega člena, ali ni vložena v
zadostnem številu, pa ni popravljena ali dopolnjena v postavljenem roku, se šteje, da
je umaknjena.
14. člen
(odgovor na tožbo)
Odgovor na tožbo mora vsebovati bistvene podatke in navedbe, ki omogočajo hitro in
popolno rešitev spora.
15. člen
(vabilo na obravnavo)
Vabilo na ustno obravnavo mora biti vročeno najmanj 8 dni pred narokom.

16. člen
(potek obravnave)
Obravnava ni javna, če se stranki ne sporazumeta drugače.
Arbitražni senat določi potek obravnave, način zaslišanja prič in izvedencev. Dokazi
se lahko predložijo tudi v obliki podpisanih pisnih izjav.
O ustni obravnavi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo stranke, vsi člani senata in
zapisnikar.
17. člen
(uporaba Zakona o arbitraži)
O odločanju senata, poravnavi, obliki in vsebini odločbe, zaključku postopka,
dopolnitvi odločbe in njenega pravnega učinka se neposredno uporabljajo določila
Zakona o arbitraži.
18. člen
(stroški postopka)
Stroški arbitražnega postopka so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi
postopka.
Za izdatke iz prejšnjega odstavka veljajo zlasti stroški strank in njihovih
pooblaščencev, nagrade odvetnikov, nagrade in stroški izvedencev ter prič.
Stroške arbitražnega postopka ne predstavljajo nagrade in stroški arbitrov ter
administrativni stroški Arbitraže, ki se krijejo iz sredstev RZS.
19. člen
(polog za stroške)
Kadar stranka predlaga izvedbo dokaza, mora založiti znesek za stroške izvedbe
dokaza. Znesek določi senat.
Arbitražni senat opusti izvedbo dokaza, če znesek, potreben za stroške, ni založen v
roku, ki ga je določil.
20. člen
(odmera stroškov)
Senat prizna stranki samo potrebne stroške in sicer v sorazmerju z uspehom.
Za stroške odvetnika se uporabi Zakon o odvetniški tarifi.
Ne glede na izid postopka mora stranka povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je
povzročila po svoji krivdi.
21. člen
(stroški ob poravnavi)

V arbitražnem postopku, ki se konča s poravnavo, trpi vsaka stranka svoje stroške,
razen če se stranki ne dogovorita drugače.
22. člen
(pravna pomoč Arbitraži)
Strokovna služba RZS in članice RZS so dolžne dati Arbitraži podatke in obvestila, ki
so pomembna za postopek pred Arbitražo.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(veljavnost Pravilnika)
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu in se uporablja tudi za spore
nastale pred njegovo uveljavitvijo.
Predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.

