Na podlagi 1. člena Zakona o arbitraži (Uradni list R.S. št. 45/2008) in 8. točke
19. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije, je Plenum Gasilske zveze Slovenije
na svojem zasedanju dne 30.05.2009 sprejel in dne 29.05.2010 dopolnil

PRAVILNIK
o Stalni arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina urejanja
S tem pravilnikom se ureja organizacija, sestava in postopek pred Stalno
arbitražo pri Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: Arbitraža).
2. člen
Sedež in pečat
Sedež Arbitraže je v Ljubljani, Tržaška cesta 221.
Arbitraža ima pečat, ki ima okroglo obliko, s premerom 30 mm, z gasilskim
znakom v sredini, ob robu zgoraj z napisom »GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE« in
spodaj v sredini »STALNA ARBITRAŽA«, pod tem pa »LJUBLJANA«.
3. člen
Pogoji delovanja
Pogoje za delo Arbitraže zagotavlja Gasilska zveza Slovenije, ki zagotavlja za
njeno delovanje potrebna finančna sredstva in zanjo opravlja strokovne,
administrativne in finančno-računovodske storitve.
Arbitraža je pri svojem delu samostojna ter neodvisna.
4. člen
Pristojnost
Arbitraža odloča:
 v premoženjskopravnih sporih med Gasilsko zvezo Slovenije, gasilskimi
zvezami, prostovoljnimi gasilskimi društvi, prostovoljnimi industrijskimi
gasilskimi društvi in občinami;
 v odškodninskih sporih gasilcev, članov prostovoljnih gasilskih društev in
prostovoljnih industrijskih društev ter drugih fizičnih oseb z gasilskimi
organizacijami;
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 v delovnih sporih med pri njih zaposlenimi in gasilskimi organizacijami;
 v drugih sporih z zahtevki, s katerimi stranke prosto razpolagajo, če se za
pristojnost te Arbitraže pisno dogovorijo in ni določena izključna pristojnost
sodišča.
Z dogovorom strank o pristojnosti arbitraže stranke pristanejo na uporabo določb
tega pravilnika.
5. člen
Splošno o postopku odločanja
Ta pravilnik se uporablja kot obvezna postopkovna pravila pri reševanju vseh
sporov oziroma nesoglasij med strankami, skupaj z določbami Zakona o
Arbitraži, kadarkoli je za reševanje spornih razmerij pristojna Arbitraža.
Če določbe tega pravilnika ne urejajo kakšnega posameznega vprašanja, se
uporabljajo določbe Zakona o arbitraži.
Postopek odločanja pred Arbitražo je enostopenjski.
6. člen
Odločanje po načelu pravičnosti
Arbitraža odloča po načelu pravičnosti, če so jo stranke za to izrecno pooblastile.

II. ORGANIZACIJA IN SESTAVA
7. člen
Sestava stalne Arbitraže
Arbitraža ima šest članov, od katerih je eden predsednik. Predsednika in člane
izvoli Kongres Gasilske zveze Slovenije izmed članov prostovoljnih gasilskih
društev za dobo 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za predsednika Arbitraže je lahko imenovana oseba, ki ima opravljen pravniški
državni izpit.
Za člana Arbitraže je lahko imenovana oseba, ki ima potrebno znanje in izkušnje
s pravnega in gasilskega področja.
Člani Arbitraže izvolijo izmed sebe namestnika predsednika, ki nadomešča
predsednika v primerih, ko ta ne more opravljati svojih nalog.
Za namestnika predsednika Arbitraže je lahko izvoljen le član, ki ima opravljen
pravniški državni izpit.
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8. člen
Odločanje
Arbitraža odloča v senatu. Senat sestavljajo predsednik Arbitraže, ki je hkrati
predsednik senata in dva člana. V primerih, ko ne more opravljati funkcije
predsednika senata zaradi osebnih ali objektivnih okoliščin, ga nadomešča njegov
namestnik.
9. člen
Razrešitev člana Arbitraže
Predsednik ali posamezen član Arbitraže je lahko razrešen pred potekom
mandata samo, če to zahteva sam ali če razrešitev za člana predlaga predsednik
Arbitraže, za predsednika pa vsi člani Arbitraže. O razrešitvi odloča Plenum GZS.

III. ARBITRAŽNI SPORAZUM
10. člen
Opredelitev in oblika Arbitražnega sporazuma
Kot sporazum strank, da predložijo posamezen spor ali vse posamezne vrste
medsebojnih sporov ali vse medsebojne spore v reševanje Stalni arbitraži pri
Gasilski zvezi Slovenije, se šteje:
1. Pisni sporazum Gasilske zveze Slovenije, gasilskih zvez, prostovoljnih
gasilskih društev in prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, da
predložijo Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije v reševanje vse spore, ki
so med njimi že nastali oz. utegnejo nastati v zvezi z njihovimi
medsebojnimi pogodbenimi in nepogodbenimi pravnimi razmerji.
Tak sporazum pripravi Gasilska zveza Slovenije in ga posreduje v podpis
vsem svojim članicam.
2. Pisna pogodba, ki jo prostovoljne gasilske organizacije sklenejo med
seboj, z občinami ali drugimi pogodbenimi partnerji, če je vanjo vključena
naslednja tipizirana Arbitražna klavzula:
»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 Arbitražni senat, sestavljen iz treh arbitrov, imenovan na podlagi
Pravilnika o Stalni arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije«.
3. Pisna pogodba o zaposlitvi, pisna avtorska pogodba ali podjemna pogodba,
ki jih gasilska organizacija sklene z zaposlenimi ali drugimi pogodbenimi
partnerji, če je vanjo vključena tipizirana Arbitražna klavzula, v besedilu
iz predhodne točke tega člena.
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4. Pisna izjava strank, da prepuščata reševanje odškodninskega spora, med
gasilsko organizacijo in drugim udeležencem v reševanje Stalni arbitraži
pri Gasilski zvezi Slovenije.
Arbitražni sporazum nadomešča vložitev tožbe pri Stalni arbitraži pri Gasilski
zvezi Slovenije, če tožena stranka pristojnosti Arbitraže ne ugovarja najkasneje v
odgovoru na tožbo.

IV. POSTOPEK ODLOČANJA
1. Načela postopka

11. člen
Načelo dispozitivnosti
Arbitraža odloča v mejah postavljenih zahtevkov.
Stranke prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v postopku.

12. člen
Načelo kontradiktornosti
Vsaki stranki mora biti dana možnost, izjaviti se o zahtevkih, predlogih in
navedbah nasprotne stranke.
Pisanja se strankam praviloma vročajo po pošti na njihov naslov s priporočenim
pismom, pri čemer se jim vabila na ustno obravnavo ter pisni odpravki
Arbitražnih odločb in sklepov vročajo s priporočenim pismom s povratnico.
13. člen
Načelo ustnosti in neposrednosti
O zahtevku se odloči na podlagi neposrednega ustnega obravnavanja.
14. člen
Načelo materialne resnice
Sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka, se ugotavljajo
popolnoma in po resnici.
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Arbitraža sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če so ti dokazi
pomembni za odločitev, vendar svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede
katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo.
15. člen
Načelo proste presoje dokazov
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči Arbitraža po svojem prepričanju na
podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj
ter na podlagi uspeha celotnega postopka.
16. člen
Načelo prepovedi zlorabe pravic
Stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci so dolžni pred Arbitražo
govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki jih imajo v postopku.
17.člen
Načelo javnosti
Obravnava pred arbitražo ni javna, če se stranki ne sporazumeta drugače.
18. člen
Načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka
Arbitraža opravi postopek čim hitreje in brez zavlačevanja
stroški.

ter s čim manjšimi

2. Potek postopka

19. člen
Splošno o vodenju postopka
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, lahko senat vodi postopek tako, kot
šteje za primerno. Pri tem mora obravnavati obe strani enako in jima v vseh
fazah postopka omogočati uveljavljanje pravic in navajanje njihovih stališč.
Arbitražni senat praviloma odloči na podlagi ustne obravnave. Kadar nobena
stranka ne zahteva ustne obravnave, lahko Arbitražni senat izda Arbitražno
odločbo brez nje, če oceni, da je mogoče odločiti na podlagi listin in drugega
pisnega gradiva.
20.člen
Vloge
Pravilnik o Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije

Stran 5 od 11

Z vlogo po tem pravilniku so mišljeni tožba, odgovor na tožbo in druge izjave,
predlogi ali sporočila, ki se vlagajo zunaj obravnave.
Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je treba, da se lahko
obravnavajo. Predvsem morajo obsegati: navedbo Arbitraže, ime ter stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež stranke, morebitnih njihovih zakonitih
zastopnikov in pooblaščencev, sporni predmet in vsebino izjave.
Vložnik mora vlogo podpisati.
Če vsebuje izjava kakšno zahtevo, mora stranka v vlogi navesti dejstva, na
katera jo opira, in dokaze, kadar je to potrebno.
Vloge in priloge, ki jih je potrebno vročiti nasprotni stranki, se morajo izročiti
Arbitraži v tolikih izvodih, kolikor jih je treba za Arbitražo in nasprotno stranko,
ter v taki obliki, da jih Arbitraža lahko vroči.
Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge in prilog, mu Arbitraža
naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik ne ravna po tem nalogu,
Arbitraža vlogo zavrže.
Če je vloga
obravnavala,
dopolni. Če
obravnavo in

nerazumljiva in ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko
zahteva Arbitraža od vložnika, da jo naj v roku 15 dni popravi in
vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za
v določenem roku, jo Arbitraža zavrže.

V zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena mora Arbitraža vložnika opozoriti na
pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo Arbitraže.
21. člen
Začetek postopka
Arbitražni postopek se začne s tožbo.
Za začetek postopka pred Arbitražo se šteje dan, ko Arbitraža prejme tožbo.
22. člen
Vsebina tožbe
Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih dajatev,
dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta
dejstva ugotavljajo, in navedbo o pristojnosti Arbitraže.
Ob vložitvi tožbe, najkasneje pa v 8 dneh po pozivu predsednika Arbitraže, je
tožeča stranka dolžna imenovati arbitra - člana Arbitražnega senata. Arbitra
imenuje z liste članov Stalne arbitraže pri Gasilski zvezi Slovenije.
23. člen
Vročitev tožbe in odgovor na tožbo
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Predsednik Arbitraže pošlje tožbo toženi stranki in jo pozove, da v 15 dneh
nanjo odgovori. Na predlog stranke lahko predsednik Arbitraže ta rok podaljša,
največ za 15 dni.
Odgovor na tožbo mora biti obrazložen. Tožena stranka mora odgovoru na tožbo
priložiti listine in predlagati dokaze za ugotavljanje dejstev, navedenih v
odgovoru.
Skupaj z odgovorom na tožbo oziroma v roku, ki je zanj določen, je tožena
stranka dolžna imenovati arbitra z liste članov Stalne arbitraže pri Gasilski zvezi
Slovenije.
Če stranka arbitra – člana Arbitražnega senata ne imenuje pravočasno, ga
imenuje predsednik Arbitraže.
24.člen
Obvestilo o imenovanju arbitrov
Pred razpisom ustne obravnave predsednik Arbitraže obvesti stranke in arbitre o
sestavi Arbitražnega senata.
25. člen
Ustna obravnava
O datumu, času in kraju obravnave morata biti stranki obveščeni pravočasno,
najmanj pa 8 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 predlagala.
Če se stranki ne dogovorita drugače, Arbitražni 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.
Arbitražni senat presoja dopustnost, relevantnost, pomembnost in prepričljivost
ponujenih dokazov, pri čemer upošteva, katera stranka nosi dokazno breme
glede posameznega spornega dejstva.
O ustni obravnavi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo stranke, vsi člani
Arbitražnega senata in zapisnikar.
26. člen
Izdaja odločbe in konec postopka
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Glede odločanja Arbitražnega senata, poravnave, oblike in vsebine odločbe,
zaključka postopka, dopolnitve Arbitražne odločbe in pravnega učinka Arbitražne
odločbe se neposredno uporabljajo določbe Zakona o arbitraži.

3. Stroški postopka
27. člen
Obseg stroškov 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 odvetnikom, nagrade in stroški izvedencev ter prič, ne
predstavljajo pa jih
nagrade in stroški arbitrov ter administrativni stroški
Arbitraže, ki se krijejo iz sredstev Arbitraže.
28. člen
Predujem za stroške dokazovanja
Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalogu Arbitražnega senata
založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo dokaza.
Arbitražni senat opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za stroške, ni
založen v roku, ki ga je določil. V tem primeru arbitražni senat glede na vse
okoliščine po svojem prepričanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v
roku založila zneska, potrebnega za stroške.
Če Arbitražni senat sam, brez predloga strank, odredi izvedbo dokaza, se stroški
za njegovo izvedbo založijo iz sredstev Arbitraže.
29. člen
Potrebni stroški postopka
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo strankam, se ob skrbni presoji
upoštevajo samo tisti stroški, ki so bili potrebni za vodenje in končanje
Arbitražnega postopka.
30. člen
Načelo uspeha strank v postopku
Stranka, ki v Arbitražnem postopku v celoti ne uspe, mora nasprotni stranki
povrniti vse njene stroške postopka.
Če stranka deloma uspe, mora nasprotni stranki povrniti sorazmerni del njenih
stroškov, glede na uspeh postopka.
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31. člen
Ločeni stroški postopka
Ne glede na izid Arbitražnega postopka mora stranka povrniti nasprotni stranki
stroške postopka, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se ji je
primerilo.
32. člen
Stroški postopka ob poravnavi
Če se Arbitražni postopek konča s poravnavo, trpi vsaka stranka svoje stroške,
razen če se stranke v poravnavi ne dogovorijo drugače.

V. POSREDOVALNI POSTOPEK
33. člen
Predlog za posredovanje
Na predlog strank se lahko pri Arbitraži v okviru njene pristojnosti, ne glede na
obstoj Arbitražnega dogovora, izpelje posredovalni postopek.
Predlog za posredovanje pošlje predsednik Arbitraže nasprotni stranki in jo
pozove, da se v 15 dneh o njem izjavi.
Če nasprotna stranka nasprotuje posredovalnemu postopku ali se v roku iz
prejšnjega odstavka o njem ne izjavi, se šteje, da posredovalni postopek ni
uspel.
34. člen
Imenovanje in naloga posrednika
Če se nasprotna stranka s predlogom posredovanja strinja, imenuje predsednik
Arbitraže primerno osebo za posrednika.
Naloga posrednika je, da po proučitvi navedb, predlogov strank ter drugih
okoliščin primera sestavi in posreduje strankam pisni predlog poravnave.
35. člen
Značaj posredovalnega postopka
Stranke lahko vsak čas
posredovalnem postopku.

enostransko
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36. člen
Poravnava in njen učinek
Če se stranki ne uspeta poravnati v 30 dneh od prejema pisnega predloga
poravnave, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel. Posrednik je dolžan
ugotoviti neuspeh posredovalnega postopka in o tem sestaviti zapisnik.
Če stranke poravnavo sprejmejo, se njena vsebina vpiše v zapisnik, ki ga
podpišejo stranke in posrednik.
Poravnava iz prejšnjega odstavka ima učinke izvensodne poravnave.
Če stranke želijo, da ima poravnava iz posredovalnega postopka učinek
Arbitražne odločbe, morajo predložiti veljaven Arbitražni dogovor in poravnavo
ponoviti pred Arbitražnim senatom, ki ga v ta namen imenuje predsednik
Arbitraže.
37. člen
Obvestilo o neuspelem posredovanju
O tem, da posredovalni postopek ni uspel, obvesti stranke posrednik ali
predsednik Arbitraže.
38. člen
Neodvisnost posredovalnega postopka
Izjave strank v neuspelem posredovalnem postopku nimajo nobenega učinka za
morebitni Arbitražni postopek o isti stvari.
Posrednik ne more biti imenovan v Arbitražni senat in ne more biti priča v
morebitnem Arbitražnem postopku o isti stvari.
39. člen
Stroški posredovalnega postopka
V posredovalnem postopku krije vsaka stranka svoje stroške.
Glede obsega stroškov posredovalnega postopka se smiselno uporabljajo določila
tega pravilnika o stroških Arbitražnega postopka.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Obveznost dajanja podatkov in obvestil
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Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije je dolžna dajati Arbitraži podatke in
druga obvestila, ki so pomembna za postopek pred Arbitražo.
Članice gasilske zveze Slovenije so dolžne, na zahtevo Arbitraže, dajati podatke
in druga obvestila, ki so pomembna za postopek pred Arbitražo.
41. člen
Imenovanje članov Arbitraže
Določila 7. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za člane Stalne arbitraže pri
GZS, ki so bili izvoljeni na XV. Kongresu GZS.
42. člen
Začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. Na dan uveljavite se objavi
na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
Gasilska zveza Slovenije pripravi arbitražni sporazum v skladu z 10. členom tega
pravilnika in ga posreduje svojim članicam v podpis v roku enega meseca od
njegove uveljavitve.
Ta pravilnik se uporablja tudi za reševanje sporov, ki so nastali pred njegovo
uveljavitvijo.
V Kočevju, dne 30.05.2009
V Semiču, dne 29.05.2010
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Reg. štev. člana:

Na podlagi 10. člena Zakona o arbitraži (ZArbit), Uradni list RS št. 45/2008 in 10.
člena Pravilnika o Stalni arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije, sklenejo
• Gasilska zveza Slovenije,
• Gasilske zveze — članice Gasilske zveze Slovenije,
• Prostovoljna gasilska društva — člani Gasilske zveze Slovenije in
• Prostovoljna industrijska gasilska društva — člani Gasilske zveze Slovenije
naslednji

ARBITRAŽNI SPORAZUM
I.
Gasilska zveza Slovenije, gasilske zveze, prostovoljna gasilska društva in
prostovoljna industrijska gasilska društva se sporazumejo, da Stalni arbitraži pri
Gasilski zvezi Slovenije predložijo v reševanje spore, ki so med njimi že nastali
ali ki med njimi utegnejo nastati v zvezi s pogodbenimi in nepogodbenimi
pravnimi razmerji.
II.
Stalna arbitraža pri Gasilski zvezi Slovenije rešuje spore na podlagi Pravilnika o
stalni arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije.
III.
Arbitražni sporazum postane veljaven z dnem, ko ga podpišeta v sporu udeleženi
stranki.
V/na

, dne

PODPISNIK:
Ime člana:
Sedež:
Pošta:
Priimek in ime zastopnika:
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