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ARBITRAŽA IN JZP
JZP KOT SLOVENSKI “NEW DEAL”?

Ali je JZP lahko slovenski “New Deal”?



ARBITRAŽA IN JZP
ZNAČILNOSTI JZP

• zasebno vlaganje v javne projekte in/ali javno 

sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v 

javnem interesu

• Privatizacija javnih služb oz. dejavnosti v 

javnem interesu (npr. ceste, železnice, letališča, 

javni športni objekti, komunalna infrastruktura)

• Prenos upravičenj javnopravne narave / 

poslovnih tveganj na zasebni sektor:

- Iskanje finančnih virov, nadomeščanje JN

- Zasebni sektor “boljši gospodar”



ARBITRAŽA IN JZP
NAJPOGOSTEJŠI VIRI SPOROV

• Riziki povezani z izgradnjo, upravljanjem in 

izvajanjem dejavnosti

• Dolgoročna narava pogodbe (ekonomske, 

politične, zakonodajne, fiskalne, socialne, 

tehnološke spremembe)

• Divergenca / konfliktnost interesov partnerjev 

(“javni” vs. pridobitni interes)

• Obligacijski, stvarnopravni zahtevki, 

intelektualna lastnina, zaščita okolja…



ARBITRAŽA IN JZP
REŠEVANJE SPOROV IZ JZP

Kaj investitorji pričakujejo v primeru 

nastanka spora?

C + I + C + R 

(Competence Independence 

Confidentiality Responsibility)



ARBITRAŽA IN JZP
REŠEVANJE SPOROV IZ JZP

• Avtonomija strank

• Različni možni pristopi

– Državno sodišče? Ali zagotavljajo C + I + C + R???

– Arbitraža

– Kombinirani postopki (mediacija – Dispute Review 

Board – arbitraža)

– …

• Izkušnje iz tujine

• Izkušnje doma



ARBITRAŽA IN JZP
ARBITRAŽNO REŠEVANJE SPOROV IZ JZP

• Neposredna podlaga v 140. členu ZJZP

(1) Stranki razmerja javno-zasebnega partnerstva se smeta 

dogovoriti, da lahko spore, ki so neposredno povezani z 

razmerjem in ki niso v izključni pristojnosti sodišča v Republiki 

Sloveniji, rešujeta pred dogovorjeno arbitražo. […]

• Arbitražni sporazum lahko sklenejo tudi RS in 

druge osebe javnega prava (4. člen ZArbit)

[…] (2) Arbitražni sporazum lahko sklene vsaka fizična ali 

pravna oseba, vključno z Republiko Slovenijo in drugimi 

osebami javnega prava.



ARBITRAŽA IN JZP
ARBITRAŽNO REŠEVANJE SPOROV IZ JZP

• K uporabi arbitraže v JZP bi morali težiti 

predvsem tudi javni partnerji že v razpisnih 

dokumentacijah (osnutek pogodbe)

• Mednarodni investicijski projekti: “ zasebni 

investitor se praviloma lahko z dogovorom 

izogne reševanju sporov pred naročnikovim 

državnim sodiščem, ne pa tudi pred 

institucionalno arbitražo v njegovi državi”



ARBITRAŽA
POSLOVNI MODEL REŠEVANJA SPOROV

• Kaj gospodarski subjekti pričakujejo 

od arbitraže?

• Kakšne so prednosti arbitraže za 

poslovno prakso?

• Kako lahko Stalna arbitraža pri GZS 

izpolni pričakovanja gospodarskih 

subjektov?



ARBITRAŽA
POSLOVNI MODEL REŠEVANJA SPOROV

• hitrost in učinkovitost

• visoko strokovnost

• dokončnost in izvršljivost

• zaupnost

• fleksibilnost



KAKO SE DOGOVORITI ZA 
ARBITRAŽO?



www.sloarbitration.eu
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