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1

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Predmet navodil
Ta navodila urejajo organizacijo in poslovanje stalne arbitraže iz 131. člena pravil KDD
ter pravila postopkov, ki jih vodi ta stalna arbitraža (v nadaljevanju: arbitraža).

2. člen

Arbitraža
(1) Arbitraža je pristojna za reševanje nesoglasij, sporov ali zahtevkov, ki izvirajo iz
oziroma so v zvezi s pravnoposlovnim razmerjem med KDD in uporabniki storitev
KDD ali ki izvirajo iz kršitve obveznosti v tem razmerju ali prenehanja ali
neveljavnosti tega razmerja, če vrednost spornega predmeta dosega ali presega
15.000,00 EUR in če za te spore ni določena izključna pristojnost sodišča.
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(2) Odločitev arbitraže je dokončna.
(3) Sedež arbitraže je v Ljubljani, Tivolska 48.
3. člen

Pasivnost stranke
Če katera od strank noče sodelovati v postopku pred arbitražo, izpolnjeni pa so vsi
pogoji, ki jih določajo ta navodila, se arbitražni postopek nadaljuje brez njenega
sodelovanja.

4. člen

Povezava z drugimi arbitražami
Za urejanje in vodenje administrativnih zadev arbitraže se arbitraža lahko poveže z
drugimi arbitražami.
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ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA ARBITRAŽE
2.1 ARBITRI

5. člen

Stalna lista arbitrov
(1) Arbitraža ima stalno listo najmanj 10 arbitrov, ki jih na predlog uprave KDD in po
posvetovanju s člani KDD imenuje nadzorni svet KDD (v nadaljevanju: stalna lista
arbitrov).
(2) Za arbitra je lahko imenovana oseba, ki ima posebno znanje in izkušnje s pravnega,
ekonomskega ali finančnega področja.
(3) Mandat arbitrov traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.

6. člen

Sestava senata
(1) Spore lahko rešuje arbiter posameznik ali arbitražni senat, sestavljen iz dveh arbitrov
– članov in arbitra – predsednika senata.
(2) Za arbitra posameznika, arbitra – člana senata in arbitra - predsednika senata je
mogoče izbrati samo arbitra, imenovanega v stalno listo arbitrov, razen če se stranki
v konkretnem primeru dogovorita drugače.
(3) Izbrani arbiter mora v roku 10 dni od prejema obvestila o izbiri posredovati arbitraži
pisno izjavo, da sprejema funkcijo arbitra.

7. člen

Arbiter posameznik in senat
(1) Arbiter posameznik je pristojen za reševanje sporov, če se stranki v konkretnem
primeru sporazumeta o tem ter ga obenem tudi izbereta. V nasprotnem primeru
spore rešuje arbitražni senat.
(2) Arbitražni senat se oblikuje tako, da vsaka stranka izbere svojega arbitra – člana
senata, ta dva pa izbereta arbitra – predsednika senata.
(3) Določbe teh navodil o arbitražnem senatu se smiselno uporabljajo tudi za arbitra
posameznika, če iz same določbe ne izhaja kaj drugega.
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ORGANIZACIJA IN NAČI N DELA ARBITRAŽE

8. člen

Arbitri
(1) Arbiter, ki je izbran v senat, mora v arbitražnem postopku delovati in odločati
neodvisno in nepristransko.
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(2) Vsak arbiter mora od obvestila o izbiri do konca arbitražnega postopka o vsaki
okoliščini oziroma dejstvu, ki bi lahko vplivala na njegovo neodvisnost in
nepristranskost odločanja, nemudoma obvestiti sekretarja arbitraže. Sekretar
arbitraže o tem nemudoma obvesti stranke postopka in določi rok za posredovanje
pripomb.
9. člen

Izločitev arbitra
(1) Izločitev arbitra je mogoče zahtevati, če obstajajo okoliščine, ki povzročajo
upravičen dvom o njegovi nepristranosti ali neodvisnosti. Stranka lahko zahteva
izločitev arbitra, ki ga je sama izbrala, samo iz razlogov, za katere je izvedela po
opravljeni izbiri.
(2) Zahtevo za izločitev arbitra mora stranka poslati sekretarju arbitraže v 15 dneh od
dneva, ko je prejela obvestilo o izbiri, oziroma od dneva, ko je izvedela za razlog za
izločitev.
(3) Sekretar arbitraže mora o zahtevi za izločitev obvestiti obe stranki in arbitra, ki naj se
izloči, in jih pozvati, naj se o njej izjavijo.
(4) Če se druga stranka z izločitvijo ne strinja ali če arbiter, katerega izločitev se zahteva,
ne odstopi s svojega položaja, o izločitvi odloči sekretar arbitraže.
(5) Če arbiter odstopi s svojega položaja ali če se druga stranka strinja z njegovo
izločitvijo, to ne pomeni priznanja obstoja razlogov za izločitev.

10. člen

Neopravljanje ali nezmožnost opravljanja nalog arbitra
(1) Sekretar arbitraže lahko na predlog stranke odloči o prenehanju mandata arbitru, če
arbiter ne opravlja svoje dolžnosti ali če arbiter zaradi pravnih ali dejanskih razlogov
ne more opravljati svoje funkcije.
(2) Šteje se, da arbiter ne opravlja svoje dolžnosti:
/ če je arbiter kršil svoje dolžnosti ali s svojim ravnanjem škodil ugledu arbitraže,
/ če je s svojim delom pri reševanju zadevnega spora pokazal, da ni sposoben
opravljati funkcije arbitra,
/ če ni izpolnjeval svojih dolžnosti v skladu s temi navodili oziroma se ni držal s
temi navodili določenih rokov in je s tem nepotrebno zavlačeval postopek.
(3) Za odločanje o prenehanju mandata arbitru se smiselno uporabljajo določbe
postopka za izločitev iz 9. člena, razen določbe o roku za vložitev zahteve za
izločitev.

11. člen

Nadomestni arbiter
(1) Nadomestni arbiter se imenuje v naslednjih primerih:
/ če izbrani arbiter med arbitražnim postopkom umre;
/ če izbrani arbiter poda pisno izjavo o odstopu;
/ če je izbrani arbiter izločen na podlagi 9. člena teh navodil,
/ če izbranemu arbitru mandat preneha na podlagi 10. člena teh navodil;
/ če arbitru mandat preneha na kakšen drug način.
(2) Za postopek izbire nadomestnega arbitra se uporabljajo določbe 6., 7. in 8. člena teh
navodil.
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6

12. člen

Ponovitev obravnave ob zamenjavi arbitra
Če se zamenja arbiter posameznik oziroma spremeni sestava arbitražnega senata, se mora
obravanava začeti znova. Arbiter posameznik oziroma arbitražni senat lahko, potem ko
so se stranke o tem izjavile, odloči, da se posamezna procesna dejanja ne opravijo znova,
temveč se preberejo zapisniki o njihovem poteku.

2.2 ORGANI ARBITRAŽE
13. člen

Sekretar arbitraže
(1) Sekretar arbitraže predstavlja in zastopa arbitražo.
(2) Sekretar arbitraže:
/ organizira, pripravlja ter vodi delo, ki je potrebno za nemoteno delovanje
arbitraže,
/ spremlja potek posameznih postopkov pred arbitažo in v okviru svojih nalog
sodeluje z arbitri,
/ imenuje arbitre v primerih, določenih s temi navodili,
/ določi predujem za stroške postopka,
/ opravlja strokovne in druge naloge, določene s temi navodili.
(3) Sekretar arbitraže je v posameznih arbitražnih postopkih pristojen:
/ odločiti o zahtevi za izločitev arbitrov,
/ odločiti o prenehanju mandata arbitru zaradi neopravljanja dolžnosti.

14. člen

Namestnik sekretarja arbitraže
Sekretar ima namestnika, ki ga nadomešča v primerih odsotnosti ali nastopa kakšnih
drugih okoliščin, ki mu onemogočajo opravljanje njegove funkcije.

15. člen

Imenovanje in razrešitev sekretarja arbitraže in namestnika sekretarja arbitraže
(1) Sekretarja arbitraže in njegovega namestnika imenuje in razreši nadzorni svet KDD
na predlog uprave in po posvetovanju s člani KDD. Za sekretarja arbitraže in
njegovega namestnika so lahko imenovane samo osebe, ki imajo opravljen pravniški
državni izpit.
(2) Mandat sekretarja arbitraže in njegovega namestnika traja 4 leta in sta lahko
ponovno imenovana.
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ARBITRAŽNI POSTOPEK

16. člen

Splošno
(1) Če s temi navodili ni določeno drugače, lahko arbiter posameznik oziroma arbitražni
senat vodi postopek tako, kot šteje za primerno. Pri tem mora obravnavati obe
stranki enako in jima dati v vseh fazah postopka vse možnosti uveljavljati svoje
pravice in navajati svoja stališča.
(2) Arbiter posameznik oziroma arbitražni senat odloči praviloma na podlagi ustne
obravnave. Kadar nobena stranka ne zahteva obravnave, lahko arbiter posameznik
oziroma arbitražni senat izda arbitražno odločbo brez nje, če oceni, da je mogoče
odločiti na podlagi listin in drugega pisnega gradiva.
(3) Arbitražni postopek je do izdaje končne odločbe zaupne narave, kar je dolžan
spoštovati vsakdo, ki v njem kakorkoli sodeluje.

17. člen

Vložitev tožbe
(1) Arbitražni postopek se začne s tožbo.
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(2) Za začetek arbitražnega postopka se šteje dan, ko arbitraža prejme tožbo.
18. člen

Vsebina tožbe
(1) Tožba mora vsebovati:
/ imena in naslove strank in njihovih morebitnih pooblaščencev,
/ določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev,
/ vrednost spornega predmeta,
/ dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek, in dokaze za ugotovitev teh
dejstev,
/ izjavo o izbiri arbitra (priimek, ime in naslov arbitra) oziroma predlog o izbiri
arbitra posameznika.
(2) Tožbo in vse druge vloge, listine in dopise je treba arbitraži dostaviti v potrebnem
številu izvodov za arbitražo, nasprotno stranko in vsakega arbitra.
(3) Če je tožba nepopolna, sekretar arbitraže pozove tožečo stranko, naj jo v roku 15
dni dopolni ali popravi.

19. člen

Vročitev tožbe in odgovor na tožbo
(1) Sekretar arbitraže vroči popolno tožbo toženi stranki in jo pozove, naj v 15 dneh od
njenega prejema nanjo odgovori in predlaga arbitra posameznika oziroma izbere
arbitra – člana senata. Na predlog tožene stranke lahko sekretar arbitraže ta rok
podaljša, če so za to upravičeni razlogi.
(2) Pristojnosti arbitraže lahko tožena stranka ugovarja samo v roku iz prvega odstavka.

20. člen

Izbira senata
(1) Če stranka v vlogi ne izbere arbitra, jo sekretar arbitraže pozove, naj ga izbere v roku
15 dni. Če stranka niti v roku iz prejšnjega stavka ne izbere arbitra, ga izbere sekretar
arbitraže.
(2) Če v arbitražnem postopku odloča arbitražni senat, morata izbrana arbitra – člana
senata izbrati arbitra – predsednika senata v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri.

21. člen

Nasprotna tožba
(1) Tožena stranka lahko vloži nasprotno tožbo ali uveljavlja ugovor zaradi pobotanja,
če je arbitraža pristojna tudi za reševanje nesoglasja, spora ali zahtevka, na katerem
temelji nasprotna tožba ali ugovor zaradi pobotanja.
(2) Za nasprotno tožbo se smiselno uporablja 18. člen teh navodil.
(3) Tožena stranka po nasprotni tožbi ima pravice tožene stranke iz 19. člena teh
navodil.

22. člen

Združitev postopkov
Če stranki na arbitražo vložita ena proti drugi samostojni tožbi iz različnih pravnih
razmerij, odloča o združitvi do konstituiranja senata sekretar arbitraže, po konstituiranju
pa senat.

23. člen

Sprememba tožbe
(1) Tožeča stranka lahko do konca ustne obravnave tožbo spremeni, če tako
spremenjena ostaja v mejah pristojnosti arbitraže, razen če sta stranki možnost
spremembe tožbe izključili z dogovorom po 25. členu teh navodil.
(2) Senat ne dovoli spremembe tožbe, če oceni, da bi se zaradi spremembe postopek
preveč zavlekel, ali če so za to drugi utemeljeni razlogi.
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24. člen

Pripravljalni postopek
Senat lahko stranki pozove, naj predložita listine ali druge dokaze, in določi rok za
njihovo predložitev, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.

25. člen

Dogovor o poteku arbitražnega postopka
(1) Preden senat začne obravnavati vsebino spora, lahko strankama predlaga pisni
dogovor o poteku postopka in ga z njunim sodelovanjem oblikuje.
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(2) Dogovor iz prvega odstavka lahko poleg temeljnih podatkov o sporu (imena strank
in arbitrov) vsebuje katerakoli vprašanja, o katerih se stranki lahko sporazumeta,
zlasti pa vsa ali nekatera od naslednjih vprašanj:
/ opredelitev spornih vprašanj in dejstev, ki jih je treba v postopku ugotoviti,
/ določitev pravil postopka (način vodenja obravnave in pisanja zapisnika, način
zaslišanja prič in morebitnih izvedencev, kraj in jezik postopka in izvedbe
posameznih dokazov in podobno),
/ dogovor o uporabi materialnega prava oziroma morebitno pooblastilo za
razsojanje po pravičnosti.
(3) Če med strankama ni bilo mogoče doseči soglasja o eni ali več točkah predlaganega
dogovora, to ne vpliva na nadaljnji postopek.
(4) Dogovor podpišeta stranki in senat.
26. člen

Ustna obravnava
(1) Obravnava ni javna, razen če se stranki sporazumeta drugače.
(2) O datumu, času in kraju obravnave morata biti stranki pravočasno obveščeni,
najmanj pa 15 dni pred obravnavo. Vsaka stranka je dolžna storiti vse potrebno, da
bo na obravnavi mogoče izvesti vse dokaze, ki jih je predlagala, ter zagotoviti
prisotnost prič in izvedencev, ki jih je sama predlagala.
(3) Če se stranki ne dogovorita drugače, senat določi potek obravnave, način
zasliševanja prič in izvedencev ter način pisanja zapisnika. Dokazi s pričanjem se
lahko predložijo tudi v obliki podpisanih pisnih izjav.
(4) Senat presoja dopustnost, relevantnost, pomembnost in prepričljivost ponujenih
dokazov, pri čemer upošteva, katera stranka nosi dokazno breme glede posameznega
spornega dejstva.

27. člen

Sredstva zavarovanja
(1) Na predlog tožeče stranke lahko senat s sklepom naloži toženi stranki izvedbo
ustreznega ukrepa v zavarovanje izvršitve bodoče arbitražne odločbe.
(2) Če stranka zahteva izdajo začasne odredbe ali drugega sredstva zavarovanja po
pravilih zakona o izvršbi in zavarovanju pred sodiščem, to ni nezdružljivo s
pristojnostjo arbitraže glede odločitve v sporu.
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ARBITRAŽNA ODLOČBA

28. člen

Arbitražna odločba in sklepi
(1) O glavni stvari odloča senat z arbitražno odločbo, ki se sprejme z večino glasov.
(2) O procesnih vprašanjih in o stroških postopka odloča senat s sklepom.

29. člen

Oblika in učinek arbitražne odločbe
(1) Odločba mora biti izdana v pisni obliki.
(2) Senat mora navesti razloge, na katerih temelji arbitražna odločba, razen če sta se
stranki sporazumeli, da je ni potrebno obrazložiti.
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(3) Arbitri podpišejo izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise ter navedejo datum in
kraj izdaje. Arbitražna odločba velja tudi tedaj, kadar je kakšen arbiter noče
podpisati, če jo je podpisala večina arbitrov senata in je na odločbi ugotovila, da je
arbiter zavrnil podpis.
(4) Senat mora strankama poslati arbitražno odločbo, ki so jo arbitri podpisali,
najpozneje v 60 dneh po končani obravnavi. Če senat odloči, da bo arbitražno
odločbo izdal brez obravnave, jo mora izdati v treh mesecih od vložitve tožbe.
(5) Arbitražna odločba je dokončna in proti njej ni pritožbe. Arbitražno odločbo je
mogoče izpodbijati pred sodiščem le v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja
arbitražo.
(6) Stranki morata arbitražno odločbo izvršiti brez odlašanja.
(7) Arbitražna odločba je izvršljiva, ko jo za izvršljivo razglasi Okrožno sodišče v
Ljubljani.
30. člen

Poravnava in drugi razlogi za končanje arbitražnega postopka
(1) Če se stranki pred sprejetjem arbitražne odločbe poravnata, izda senat sklep o
končanju arbitražnega postopka in zapiše poravnavo v obliki arbitražne odločbe.
Take arbitražne odločbe senat ni dolžan obrazložiti, sicer pa zanjo veljajo določbe
teh navodil o arbitražni odločbi. Senat lahko odkloni zapis poravnave v obliki
arbitražne odločbe, če oceni, da je poravnava v nasprotju z javnim redom Republike
Slovenije.
(2) Če tožnik tožbo umakne ali če postane pred sprejetjem arbitražne odločbe
nadaljevanje postopka nepotrebno ali nemogoče zaradi kateregakoli razloga, ki ni
omenjen v prvem odstavku tega člena, arbiter posameznik ali arbitražni senat o tem
obvesti stranki in ju pozove, naj se v roku 15 dni o tem izrečeta. Po poteku tega roka
senat izda sklep o ustavitvi postopka, razen če katera od strank temu ugovarja iz
upravičenih razlogov.
(3) Če se tožeča stranka do konca glavne obravnave odpove tožbenemu zahtevku, izda
senat arbitražno odločbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.
(4) Sklep o ustavitvi arbitražnega postopka oziroma arbitražno odločbo na podlagi
poravnave ali na podlagi odpovedi zahtevka senat pošlje strankama.

31. člen

Dopolnilna arbitražna odločba
(1) Vsaka stranka lahko v 15 dneh po prejemu arbitražne odločbe zahteva, naj senat izda
dopolnilno arbitražno odločbo o zahtevkih, ki so bili v arbitražnem postopku
postavljeni, pa so bili v arbitražni odločbi izpuščeni.
(2) Če senat ugotovi, da je zahteva po dopolnilni arbitražni odločbi utemeljena in je
pomanjkljivost mogoče popraviti, ne da bi nadaljevali obravnavo ali dokazovanje,
mora arbitražno odločbo dopolniti v 30 dneh po prejemu zahteve.
(3) Za dopolnilno arbitražno odločbo veljajo določbe 29. člena teh navodil.
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STROŠKI ARBITRAŽNEGA POSTOPKA

32. člen

Stroški arbitražnega postopka
(1) Stroški postopka so stroški strank in stroški arbitraže.
(2) Vsaka stranka predhodno sama trpi svoje stroške, ki jih ima zaradi arbitražnega
postopka.
(3) Stranke morajo pokriti stroške arbitraže, ki obsegajo:
/ nagrade za člane senata, določene za vsakega arbitra posebej,
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/ potne in druge razumne stroške arbitrov,
/ stroške, potrebne za izvedbo dokazov.
33. člen

Vpisna taksa
(1) Stranka mora ob vložitvi tožbe, nasprotne tožbe, odgovora na tožbo ali odgovora na
nasprotno tožbo plačati vpisno takso, določeno v tarifi.
(2) Če stranka tudi po dodatnem pozivu vpisne takse ne plača, velja, da je tožbo ali
nasprotno tožbo umaknila oziroma da odgovora na tožbo ali odgovora na nasprotno
tožbo ni vložila.
(3) Plačana vpisna taksa se ne vrača, temveč se uporabi za delovanje arbitraže, pri čemer
ne gre za stroške arbitraže iz tretjega odstavka 32. člena teh navodil (temveč za
materialne stroške delovanja arbitraže, stroške v zvezi s sekretarjem ipd.).
(4) Znesek sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti za delovanje arbitraže, pri čemer ne gre
za stroške arbitraže iz tretjega odstavka 32. člena teh navodil, in ki presega plačane
vpisne takse, zagotavlja KDD.

34. člen

Predujem
(1) Ko je znano število arbitrov, stranki v roku 30 dni od prejema poziva položita
predujem za kritje stroškov arbitraže v znesku, ki ga v skladu s temi navodili določi
sekretar arbitraže. Predujem za kritje stroškov arbitraže iz 3. alineje tretjega odstavka
32. člena teh navodil se odmeri za vsako stranko upoštevaje dokaze, ki jih je ta
stranka predlagala, predujem za kritje ostalih stroškov arbitraže pa v enakih zneskih
za obe stranki.
(2) Dokler stranki ne položita predujma, se arbitražni postopek ne nadaljuje.
(3) Če predujma ne položi tožeča stranka ali če ga ne položi nobena stranka, velja, da je
tožeča stranka tožbo umaknila. Če predujma ne položi samo tožena stranka, velja, da
odgovora na tožbo ni vložila.

35. člen

Dodatni predujem
(1) Če se med arbitražnim postopkom poveča vrednost spora, senat pozove stranki k
plačilu dodatnega predujma v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Za primer
neplačila dodatnega predujma se smiselno uporablja tretji odstavek 34. člena teh
navodil. Negativne posledice neplačila predujma za stranko se pri tem omeji samo na
povečani del spora, če je glede na naravo stvari to mogoče.
(2) Če predujem, določen v skladu s prvim odstavkom 34. člena teh navodil, ne zadošča
za izvedbo posameznega dokaza, senat pozove stranko, ki je predlagala izvedbo tega
dokaza, da plača dodatni predujem v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če dodatni
predujem ni plačan, se dokaz ne izvede.

36. člen

Predujem za nasprotno tožbo
Če je poleg tožbe vložena nasprotna tožba, lahko sekretar arbitraže oziroma predsednik
senata, če je že imenovan, določi ločene predujme za stroške za tožbo in nasprotno
tožbo. Določbe teh navodil o plačilu predujma za tožbo se smiselno uporabljajo tudi za
nasprotno tožbo.

37. člen

Odločitev o povrnitvi stroškov
(1) Senat z arbitražno odločbo odloči:
/ katera stranka mora drugi povrniti stroške arbitražnega postopka in v kakšnem
obsegu, ter
/ katera stranka mora pokriti morebitni presežek stroškov arbitraže iz tretjega
odstavka 32. člena teh navodil nad plačanimi predujmi,
pri čemer upošteva načelo uspeha strank v postopku in druge bistvene okoliščine.
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(2) Če ne pride do meritornega odločanja, senat določi primerno višino stroškov
arbitraže upoštevajoč fazo, v kateri se je končal arbitražni postopek, in druge
relevantne okoliščine.
38. člen

Neporabljeni predujem
Sekretar arbitraže v roku 30 dni po izdaji arbitražne odločbe oziroma sklepa, s katerim se
arbitražni postopek konča, strankama pošlje obračun prejetih predujmov in jima vrne
morebitni neporabljeni del.
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TARIFA

39. člen

Splošno
(1) Vse obračunane nagrade in drugi stroški arbitražnega postopka se sproti vpisujejo v
stroškovnik, ki je v spisu.
(2) Vsi zneski v tarifi so navedeni brez davka na dodano vrednost, ki se ga zaračuna
posebej v skladu z veljavno zakonodajo. Posebej se obračunajo tudi morebitne
dajatve, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno obračunati na zneske
izplačil arbitrom.
(3) Vpisne takse in predujmi se plačujejo na transakcijski račun KDD.
(4) Vsi poslovni dogodki, povezani s stroški arbitražnega postopka iz tretjega odstavka
32. člena teh navodil, se v poslovnih knjigah KDD evidentirajo in vodijo ločeno od
ostalih poslovnih dogodkov KDD.

40. člen

Nagrade in stroški arbitrov ter plačilo za izvedbo dokazov
(1) Nagrada arbitru posamezniku v domačih sporih in v sporih z mednarodnim
elementom se določi po sledečih razpredelnicah v odvisnosti od vrednosti spornega
predmeta:
DOMAČI SPORI
Vrednost spornega predmeta

od vključno(a)

Višina bruto nagrade za posamezni spor

do vključno (b)

osnova (c)

odstotek (d)
za vsoto nad (a)

15.000,00 EUR

50.000,00 EUR

780,00 EUR

1,8

50.001,00 EUR

100.000,00 EUR

1.230,00 EUR

1,0

100.001,00 EUR

250.000,00 EUR

1.730,00 EUR

0,6

250.001,00 EUR

500.000,00 EUR

2.630,00 EUR

0,5

500.001,00 EUR

1.000.000,00 EUR

3.880,00 EUR

0,3

1.000.001,00 EUR

2.000.000,00 EUR

5.380,00 EUR

0,2

2.000.001,00 EUR

20.000.000,00 EUR

7.380,00 EUR

0,03

20.000.001,00 EUR

in več

12.780,00 EUR

0,02

SPORI Z MEDNARODNIM ELEMENTOM
Vrednost spornega predmeta
od vključno(a)

do vključno (b)

Višina bruto nagrade za posamezni spor
osnova (c)

odstotek (d)
za vsoto nad (a)

15.000,00 EUR

50.000,00 EUR

1.200,00 EUR

2,8

50.001,00 EUR

100.000,00 EUR

1.900,00 EUR

2,2

100.001,00 EUR

250.000,00 EUR

3.000,00 EUR

1,0

250.001,00 EUR

500.000,00 EUR

4.500,00 EUR

0,7

500.001,00 EUR

1.000.000,00 EUR

6.250,00 EUR

0,4
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1.000.001,00 EUR

2.000.000,00 EUR

8.250,00 EUR

0,2

2.000.001,00 EUR

20.000.000,00 EUR

10.250,00 EUR

0,05

20.000.001,00 EUR

in več

19.250,00 EUR

0,02

(2) Nagrada arbitražnemu senatu znaša dvakratnik nagrade arbitru posamezniku iz
prvega odstavka.
(3) Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno zadevo, pri kateri so potrebna
posebna strokovna znanja, dodatno zbiranje informacij, proučevanje tujih pravnih
ureditev ali posebej obsežnih dokazov, se lahko zneski iz prvega odstavka povečajo
do 100%.
(4) Arbiter je upravičen do povračila izkazanih izdatkov za potne in druge stroške, ki jih
ima v zvezi z arbitražnim postopkom
(5) Nagrada iz 1. alineje in stroški iz 2. alineje tretjega odstavka 32. člena teh navodil se
arbitrom izplačajo v 30 dneh po izdaji arbitražne odločbe oziroma sklepa, s katerim
se arbitražni postopek konča.
(6) Plačilo stroškov, potrebnih za izvedbo dokaza, se opravi v 30 dneh od izvedbe
dokaza. Višina plačila se določi po kriterijih, ki se uporabljajo za izvedbo dokazov v
pravdnih postopkih.
(7) O višini nagrad in stroškov odloča senat.
41. člen

Vpisna taksa
(1) Vpisna taksa v domačih sporih znaša:
/ če je imenovan arbiter posameznik: 15% višine nagrade arbitra posameznika,
vendar ne manj kot 300,00 EUR;
/ če je imenovan arbitražni senat: 10% višine nagrade arbitranega senata, vendar
ne manj kot 500,00 EUR.
(2) Vpisna taksa v sporu z mednarodnim elementom znaša:
/ če je imenovan arbiter posameznik: 15% višine nagrade arbitra posameznika,
vendar ne manj kot 600,00 EUR;
/ če je imenovan arbitražni senat: 10% višine nagrade arbitražnega senata, vendar
ne manj kot 1.000,00 EUR.
(3) Vpisna taksa se ne poveča, če je nagrada arbitru oziroma arbitražnemu senatu
nazadnje določena v večjem znesku, kot je bil ob začetku postopka upoštevan pri
izračunu vpisne takse.
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42. člen

Končna določba
Ta navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh, uporabljati pa se
začnejo z dnem, ki ga določi uprava KDD.

