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III 

POVZETEK 

Pojem delitvena ekonomija označuje nove modele poslovanja, ki temeljijo na dostopu do 

dobrin oziroma storitev le takrat, ko jih potrebujemo. V teoretičnem delu smo se osredotočili 

na ključne značilnosti delitvene ekonomije in pojasnili njen pojav v kontekstu digitalnih ter 

socioekonomskih dejavnikov. Čeprav pozitivno učinkuje na okolje z boljšim izkoriščanjem 

sredstev, povzroča veliko negotovosti na področju dela in socialne varnosti. Slovenija se z 

negativnimi vplivi delitvene ekonomije za zdaj sooča v glavnem zaradi platforme Airbnb, ki 

omogoča oddajanje nastanitvenih kapacitet v turistične namene. V empiričnem delu smo s 

pomočjo spletnega vprašalnika opravili raziskavo, s katero smo ugotovili, da je med 

slovenskimi porabniki močno razširjena še spletna stran Prevoz.org za deljenje prevozov 

oziroma prostih sedežev v avtomobilih. Z analizo rezultatov smo ugotovili tudi, da je izraz 

»delitvena ekonomija« dokaj nepoznan. Kar se tiče primerjave generacij X in Y, pa smo 

potrdili spoznanje iz teorije, da je delitveni ekonomiji najbolj naklonjena generacija Y. 

Ključne besede: delitvena ekonomija, slabo izkoriščena sredstva, prevozi, P2P, Airbnb, 

generacija Y. 

SUMMARY  

The term sharing economy defines new business models that are based on access to goods or 

services only when we need them. In the theoretical part, we focused on key characteristics of 

the sharing economy and explained its occurrence in the context of digital and socio-

economic factors. Although, it has positive influence on environment by better utilization of 

means, it causes a lot of uncertainties in the field of work and social security. Slovenia faces 

negative influences of sharing economy mainly due to the Airbnb platform that enables 

renting accommodations for tourist purposes. In the empirical part, we used web 

questionnaire in order to perform a research based on which we established that the website 

Prevoz.org for sharing transports or free seats in cars is widespread among Slovenian users. 

Based on the analysis, we also established that the term “sharing economy” is rather 

unknown. Regarding the X and Y generations, we confirmed a finding from theory that Y 

generation is the most inclined to the sharing economy. 

Key words: sharing economy, poorly utilized means, transports, P2P, Airbnb, Y generation. 

UDK: 339.187.6(043.2) 

 





V 

VSEBINA  

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč ..................................... 2 

1.2 Namen in cilji ............................................................................................................... 3 

1.3 Metode za doseganje ciljev .......................................................................................... 3 

1.4 Predpostavke in omejitve ............................................................................................. 4 

2 Opredelitev delitvene ekonomije in njena kritika ........................................................... 5 

2.1 Ključne značilnosti ....................................................................................................... 6 

2.1.1 Dostop namesto lastništva ............................................................................... 9 

2.1.2 Načelo enak z enakim (peer-to-peer) ............................................................. 10 

2.2 Digitalni dejavniki pojava delitvene ekonomije ........................................................ 11 

2.2.1 Razvoj pametnih mobilnih naprav ................................................................. 11 

2.2.2 Digitalizacija zaupanja................................................................................... 12 

2.3 Globalne okoliščine v prid delitveni ekonomiji ......................................................... 14 

2.3.1 Finančna in gospodarska kriza 2008.............................................................. 14 

2.3.2 Okoljska problematika ................................................................................... 14 

2.3.3 Nadaljujoča se urbanizacija ........................................................................... 15 

2.4 Pozitivni vplivi na varstvo okolja in trajnostni razvoj ............................................... 15 

2.4.1 Slabo izkoriščena sredstva ............................................................................. 15 

2.4.2 Novo obdobje oblikovanja izdelkov .............................................................. 16 

2.5 Kritika delitvene ekonomije ....................................................................................... 17 

2.5.1 Težave z regulacijo ........................................................................................ 17 

2.5.2 Negotova prihodnost dela .............................................................................. 19 

2.6 Sodelovanje v delitveni ekonomiji ............................................................................. 20 

2.6.1 Vpliv milenijcev ali generacije Y .................................................................. 20 

2.6.2 Motivi za sodelovanje .................................................................................... 21 

3 Raziskava o delitveni ekonomiji med slovenskimi porabniki ....................................... 22 

3.1 Cilji raziskave ............................................................................................................ 22 

3.2 Analiza in interpretacija podatkov ............................................................................. 22 

4 Ugotovitve .......................................................................................................................... 33 

5 Sklep ................................................................................................................................... 35 

Literatura in viri ..................................................................................................................... 37 

Priloga ..................................................................................................................................... 41 

 



VI 

SLIKE 

Slika 1:  Sistem Avant2go ........................................................................................................ 7 

Slika 2:  Zaupanje do člana s polnim profilom BlaBlaCar v primerjavi z drugimi znanci .... 13 

Slika 3:  Struktura glede na spol ............................................................................................. 22 

Slika 4:  Starostna struktura glede na generacijo .................................................................... 23 

Slika 5:  Status anketiranih oseb ............................................................................................. 24 

Slika 6:  Seznanjenost z izrazom »delitvena ekonomija« ...................................................... 24 

Slika 7:  Uporaba storitev na področju prevoza oseb ............................................................. 25 

Slika 8:  Glavni razlogi za uporabo storitev na področju prevoza.......................................... 26 

Slika 9:  Seznanjenost s tujimi storitvami na področju prevoza ............................................. 27 

Slika 10:  Glavni razlogi za rezervacijo namestitev prek Airbnb ............................................. 29 

Slika 11:  Predlogi za omejitev oddajanja prek platforme Airbnb ........................................... 30 

Slika 12:  Zaupanje v ocene in mnenja drugih uporabnikov spleta .......................................... 32 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Starostna struktura anketiranih oseb ............................................................ 23 

Preglednica 2:  Načini rezervacij namestitev na potovanjih glede na generaciji X in Y ...... 28 

Preglednica 3:  Strinjanje generacij X in Y s podanimi trditvami ........................................ 31 

 



VII 

KRAJŠAVE 

B2C  poslovanje podjetja s potrošniki 

FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 

MOSS  merjenje obiskanosti spletnih strani 

P2P  peer-to-peer 

 

 





1 

1 UVOD 

V zadnjih letih skoraj ne mine dan, da ne bi v domačih ali tujih medijih zasledili kakšne 

novice v zvezi s podjetjem Uber, ki je znano po tem, da na spletni platformi omogoča 

ponujanje prevoza na zahtevo. Čeprav Uber na slovenskem trgu še ni prisoten, posebej 

študentje v Sloveniji vedno pogosteje uporabljajo platformo za deljenje prevozov Prevoz.org, 

ki predstavlja hitrejšo in predvsem cenejšo alternativo drugim oblikam prevoza v naši državi.  

Na področju turizma je pravo revolucijo sprožil spletni portal Airbnb, na katerem lahko gostje 

namesto hotelske sobe najamejo zasebno hišo, apartma ali pa le sobo. Za goste ponavadi 

predstavlja cenovno ugodnejšo nastanitev in možnost bolj pristnega doživetja obiskanega 

kraja, gostitelj pa si z oddajanjem odvečnega prostora zagotovi dodaten vir zaslužka. 

Do očitnih sprememb pa ne prihaja samo v sektorju prevoza oseb in pri nastanitvah. Shared 

Earth je primer platforme v ZDA, ki povezuje ljudi, ki si lastijo zemljo, s tistimi, ki bi radi 

vrtnarili ali kmetovali. Na portalu thredUP, kjer se prodajajo in kupujejo rabljena oblačila, se 

je samo v prvih osmih dneh od lansiranja portala v aprilu leta 2010 izmenjalo približno 

dvanajst tisoč paketov z rabljenimi oblačili (Botsman in Rogers 2010, 16). Britanska spletna 

platforma RateSetter, ki deluje po načelu enak z enakim ali vsak z vsakim (ang. peer-to-peer, 

P2P), združuje ljudi, ki želijo vlagati svoj preseženi denar, s tistimi, ki potrebujejo posojilo. 

Investitorji lahko na ta način vsak mesec zaslužijo z obrestmi, ki so donosnejše od večine 

varčevalnih računov in predstavljajo tudi varnejšo alternativo naložbam v delnice ali 

obveznice. Od oktobra leta 2010, ko je bil RateSetter lansiran, do meseca septembra tega leta 

(2019), je bilo prek te platforme izposojenih skupno že več kot 3,5 milijarde angleških funtov. 

Statistični podatki do tega meseca kažejo še, da si je posojilo na RateSetter-ju do septembra 

2019 pridobilo nekaj več kot 610 tisoč posojilojemalcev, več kot 82 tisoč vlagateljem pa se je 

v obliki obresti povrnilo več kot 145 milijonov funtov (RateSetter 2020). Pojav spletnih tržišč 

za občasna dela, kot so Handy, TaskRabbit, Freelancer ali PeoplePerHour, na katerih lahko 

posamezniki iščejo ali ponujajo svoje znanje in veščine, že nakazuje nov trend v prihodnosti, 

ko morda ne bo več veljala tradicionalna definicija dela s 40-urnim delovnim tednom, kot jo 

poznamo do zdaj. 

Skupna točka omenjenih podjetij oziroma platform je ta, da vse delujejo s pomočjo interneta. 

Beseda internet izhaja iz dveh angleških besed »inter« in »network«, v slovenščini se ustrezno 

prevede kot medmrežje (Online etymology dictionary b. l.). 

Medmrežje je torej skupek vzajemno povezanih omrežij, ki s pomočjo strojne in programske 

opreme omogoča izmenjevanje medijskih vsebin (Fran b. l.) in je, tako kot ga definira 

Stephany (2015, 21), že sam po sebi osnovan na deljenju, saj strežniki hranijo podatke, ki so 

potem s pomočjo programske opreme dostopni vsem ljudem na svetu hkrati. 

https://www.ratesetter.com/invest/statistics
https://www.etymonline.com/search?q=internet
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=internet&hs=1
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Internet je nedvomno eden izmed izumov, ki so najbolj korenito spremenili svet, v katerem 

živimo. Med drugim je omogočil tudi razvoj novih ekonomskih modelov, ki so jih skupaj 

začeli segmentirati v tako imenovano delitveno ekonomijo (ang. sharing economy), ki je 

predmet obravnave te diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Če je prva industrijska revolucija temeljila na ˝tehnologiji moči˝ (technology of power), bo druga 

industrijska revolucija temeljila na ˝tehnologiji informacije˝ (technology of information) (Cherry 

in Edmondson 1985, cit. po Kralj 2011, 21). 

Informacijska revolucija je do zdaj zajemala industrije in storitve, ki so lahko digitalne, kot so 

na primer številke, besedila, zvok, slike in videoposnetki. Sorodni sektorji, kot so bančništvo, 

založništvo, glasba, fotografija in film, so že bili podvrženi veliki spremembi. Zdaj pa 

mobilna omrežja hitro širijo te spremembe na fizične dobrine in mesta, vključno s hoteli, 

avtomobili, oblačili, orodji in opremo, kar je možno zaradi mobilnih naprav, ki se s sistemom 

GPS premikajo v realnem prostoru in času z nami. (Gansky 2012, 3–4) 

Pahor (2016) poudarja, da izvor pojma »delitvena ekonomija« ni popolnoma znan, sodeč po 

storitvi Google Trends pa je v obtoku že več kot 12 let. Na začetku se je izraz uporabljal za 

dejansko delitev intelektualne lastnine in programske opreme, kasneje, tj. od leta 2010, pa se 

je začel uporabljati tudi zunaj računalništva, in sicer s pojavom podjetij, ki so omogočila 

deljenje neuporabljenih sredstev z drugimi. Kot primera dodaja Airbnb in Couchsurfing. 

Delitvena ekonomija ali »omrežje« (the mesh), kot jo poimenuje avtorica Gansky (2012, 5–6), 

temelji na delitvi, osnovani na omrežju oziroma v dostopu namesto lastništva. S pomočjo 

sofisticiranih informacijskih sistemov pa tudi bolj učinkovito izkorišča fizična sredstva, kar 

poveča dobiček in hkrati zmanjšuje pritisk na naravne vire.  

Še posebej ekonomska učinkovitost je glavni razlog, da ljudje uporabljajo delitveno 

ekonomijo. Sundararajan (2016, 114–115) navaja primer namestitvene platforme Airbnb, 

preko katere lahko ljudje kratkoročno oddajajo prosto sobo, ki je sicer prazna in tako za 

gostitelja predstavlja neizkoriščeno sredstvo. S tem lahko gostitelj nekaj malo dodatnega 

prostora izkoristi za dodaten vir prihodka in v tem smislu kar se da najbolje izkoristi presežno 

zmogljivost prostora. Avtor še navaja, da sicer največji neizkoriščen kapital v ZDA obstaja v 

avtomobilih. Američani zapravijo približno en trilijon dolarjev na leto za nakup novih in 

rabljenih vozil, vendar je stopnja koriščenja teh avtomobilov pretresljivo nizka. Po podatkih 

raziskave za zvezno državo Kalifornijo večina prebivalcev aktivno uporablja avto manj kot 

10% časa, kar pomeni, da je velika večina avtomobilov parkiranih 90 % življenjske dobe. 

Sundararajan (2016, 116) naznanja še dejstvo, da nam za digitalno sproženo ekonomsko 

revolucijo najverjetneje ne bo treba čakati na samovozeče avtomobile v prevozniškem 
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sektorju, saj so novi modeli enak z enakim (peer-to-peer), kot so Uber, Lyft, Getaround ali 

BlaBlaCar, že začeli povečevati vpliv na globalne avtomobilske zaloge.  

V tem sektorju na slovenskem trgu na podoben način deluje spletna platforma za deljenje 

prevozov Prevoz.org. 

Eden izmed glavnih vzrokov za popularizacijo delitvene ekonomije je finančna in 

gospodarska kriza, ki je izbruhnila leta 2008 ter med drugim omajala naše vrednote in nas 

prisilila ponovno pretehtati, kaj je pomembno. 

Botsman in Rogers (2010, 44) ugotavljata, da prihajamo ven iz potrošniškega transa, v 

katerem smo živeli približno zadnjih petdeset let. V središču te transformacije sta dva 

medsebojno povezana pojava. Prvi pojav se nanaša na spremembo vrednot. Potrošniki se 

vedno bolj zavedajo, da neskončna rast in potrošnja z omejenimi naravnimi viri ne moreta biti 

uspešna kombinacija. Posledično pa zato iščemo načine, kako pridobiti čim več od tega, kar 

kupimo, in, še pomembneje, od tega, česar ne kupimo. 

1.2 Namen in cilji 

Na vidiku so torej širše gospodarske in družbene spremembe, v središču katerih je 

informacijska tehnologija. Slednja s seboj prinaša tudi nove načine organiziranja gospodarske 

aktivnosti, ki bodo postali dominantni v 21. stoletju.  

Namen diplomske naloge je bil s pomočjo obstoječe literature identificirati ključne značilnosti 

delitvene ekonomije in analizirati njen pojav v kontekstu digitalnih ter socioekonomskih 

dejavnikov, v empiričnem delu pa raziskati odnos in stališča slovenskih porabnikov do tega 

ekonomskega pojava. 

Cilji: 

 preučiti obstoječo literaturo na temo delitvene ekonomije in primerjati različne poglede 

nanjo, 

 predstaviti njen okoljevarstveni potencial, 

 ponazoriti pričakovane spremembe v načinu organiziranja in opravljanja dela ter 

regulaciji, 

 predstaviti glavne panoge delovanja delitvene ekonomije s praktičnimi primeri podjetij in 

platform ter 

 s pomočjo anketnega vprašalnika analizirati odnos in stališča slovenskih porabnikov do 

delitvene ekonomije. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 
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V teoretičnem delu diplomske naloge smo proučili relevantno domačo in tujo strokovno 

literaturo na temo delitvene ekonomije. Nekateri avtorji delitveno ekonomijo različno 

imenujejo in jo tudi različno široko dojemajo. S pomočjo pregleda literature smo opredelili 

ključne elemente delitvene ekonomije in njeno kritiko ter predstavili glavna področja njenega 

delovanja. 

V empiričnem delu naloge smo s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa analizirali 

odnos in stališča slovenskih porabnikov do delitvene ekonomije. Anketni vprašalnik je 

sestavljen iz dveh delov, in sicer: 

 prvi del: demografski podatki anketiranih (spol, starost, status), 

 drugi del: vprašanja s področja delitvene ekonomije. 

Vprašanja v drugem delu so zaprtega tipa, oblikovana so bila na način, da so podala odgovore 

v obliki izbirnih možnosti (en možen odgovor ali več možnih odgovorov), dihotomnih (da ali 

ne) in večstopenjskih odgovorov (5-stopenjska Likertova lestvica). 

Uporabili smo metodo snežne kepe. Na družbenem omrežju Facebook in po elektronski pošti 

smo razpošiljali povezavo do spletnega vprašalnika s prošnjo, da anketni vprašalnik izpolnijo 

in povezavo delijo dalje. V namenski vzorec smo vključili fizične osebe, stare med 18 in 55 

let (generacija Y in generacija X), ki so v času anketiranja imeli dostop do računalnika, 

telefona ali tablice z možnostjo internetne povezave in ki poznajo pojme v zvezi z delitveno 

ekonomijo ali pa so se z njo že srečali v praksi (npr. so že uporabljali storitve Airbnb, 

Avant2Go, Prevoz.org ipd.). Glede na to lahko vzorec opredelimo kot priložnostni. 

Analizirane podatke smo predstavili v obliki tabel in grafov. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Glede na analizirano literaturo smo predpostavljali, da je izraz delitvena ekonomija (ang. 

sharing economy) najbolj prepoznaven izraz za tovrsten ekonomski pojav in smo ga zaradi 

tega tudi uporabljali. Predpostavljali smo, da tisti, rojeni po letu 2000, tudi spadajo v 

generacijo Y. 

Poleg tega smo predpostavljali, da fizične osebe, stare med 18 in 55 let (generacija Y in 

generacija X), občasno uporabljajo storitve delitvene ekonomije. V kontekstu izvedene ankete 

smo predpostavljali še, da so anketiranci vprašanja pravilno razumeli in da so odgovori 

relevantni ter iskreni. 

Pri ugotavljanju sodelovanja v delitveni ekonomiji smo se omejili na področji namestitev in 

prevoza oseb, ker je v Sloveniji delitvena ekonomija na teh dveh področjih najbolj prisotna. 

Med omejitve smo šteli tudi, da smo se omejili na tiste fizične osebe, stare med 18 in 55 let, ki 

imajo odprt profil na Facebook-u in račun elektronske pošte. Raziskava je bila omejena na 

območje Slovenije v decembru 2019. 
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2 OPREDELITEV DELITVENE EKONOMIJE IN NJENA KRITIKA 

Stephany (2015, 9–11) definira delitveno ekonomijo kot vrednost, ki nastane, kadar se slabo 

izkoriščena sredstva naredi dostopna na spletu za skupnost ljudi, kar vodi k zmanjšani potrebi 

po lastništvu teh sredstev. Njegova definicija sestoji iz petih delov. To so: 

 vrednost,  

 slabo izkoriščena sredstva,  

 spletni dostop,  

 skupnost in 

 zmanjšana potreba po lastništvu. 

Gansky (2012, 15–16) te nove načina poslovanja metaforično poimenuje kot omrežje (ang. 

the mesh), ki omogoča povezavo katerega koli vozlišča v katero koli smeri z drugimi vozlišči 

v sistemu. »Mesh« podjetja pa se sorazmerno povečujejo z razširjenostjo družabnih omrežij, 

interneta, brezžičnih omrežij in mobilnih telefonov. Za njihovo uspešnost je ključna velika 

količina podatkov, ki so tem podjetjem na voljo in s pomočjo katerih potem odjemalcem 

ponujajo visokokakovostne izdelke in storitve le, kadar jih ti potrebujejo. 

Sundararajan (2016, 27–28) navaja, da splošen konsenz o poimenovanju delitvene ekonomije 

še ni bil dosežen. Sam avtor sicer tovrstne družbenoekonomske modele poimenuje kot 

kapitalizem, ki temelji na množici, ker to po njegovem mnenju najbolj natančno opisuje 

vsebino delitvene ekonomije. Raziskava revije Fortune o rabi izrazov v New York Times-u, 

Wall Street Journal-u in Washington Post-u je pokazala, da se je v prvem polletju leta 2015 

izraz »sharing economy« (delitvena ekonomija) uporabljal petkrat pogosteje kot »on-demand 

economy« (ekonomija na zahtevo) in »gig economy« (ekonomija na poziv), vendar sta slednja 

pridobivala priljubljenost (Roberts 2015). Chase (2015), soustanoviteljica podjetja Zipcar, ki 

nudi storitve na področju skupne uporabe avtomobilov, uporablja izraz »collaborative 

economy« (sodelovalna ekonomija). Botsman in Rogers (2010), ki raziskujeta delitveno 

ekonomijo zlasti z vidika potrošnje, pa uporabljata termina »collaborative consumption« 

(sodelovalna potrošnja). 

Sundararajan (2016, 35) nam v naslednjih povedih utemeljuje priljubljenost pojma »delitvena 

ekonomija«: 

Poleg prizadevanj PR-ja platform, kot sta Uber in Airbnb, obstajajo še globlji razlogi, zakaj je 

izraz »delitvena ekonomija« tako priljubljen. Zajema namreč nekaj razmišljanja in idealizma 

zgodnjih zagovornikov skupnih ekonomskih pristopov in namiguje na izmenjavo, ki je nekako 

bolj povezana ter bolj vpeta v skupnost. 

Vsekakor se torej poraja veliko dvomov o tem, kaj točno spada pod delitveno ekonomijo in 

kaj lahko pričakujemo od nje v prihodnosti. Področja nastanitev, prevoza oseb in 

svobodnjaštva (freelance labor) so za zdaj najbolj izpostavljena spremembam, vendar v 
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prihodnje lahko sledijo novosti tudi v drugih sektorjih. Nedvomno obstaja velik 

okoljevarstveni potencial delitvene ekonomije, ampak hkrati odpira vrsto vprašanj v zvezi s 

prihodnostjo dela in regulacijo novih poslovnih modelov, ki že zdaj povzročajo velike težave 

na teh področjih. 

2.1 Ključne značilnosti 

Prevladujoči poslovni model današnjega časa sestavljajo podjetja, ki proizvajajo dobrine ali 

storitve, ki jih potem odjemalci, bodisi so to druga podjetja ali gospodinjstva, kupijo. V 

zadnjem času so ta tradicionalni način poslovanja začeli dopolnjevati neklasični poslovni 

modeli, ki se ne osredotočajo več na lastništvu, temveč na uporabi izdelka. Namesto 

kupovanja si odjemalci raje delijo ali oddajajo dobrine (Demary 2015, 4). 

Pri tem ne gre za čisto nov pojav, saj si zgodovinsko gledano ljudje že od nekdaj medsebojno 

delimo, vendar je bilo to deljenje do zdaj omejeno na ozek krog znancev. Današnje spletne 

platforme pa omogočajo deljenje tudi med popolnimi neznanci, kar posledično pomeni večjo 

stopnjo tveganja, vendar se je to tveganje uspelo skoraj popolnoma izničiti z zbiranjem 

podatkov o uporabnikih s pomočjo različnih sistemov ocenjevanj (Frenken in Schor 2017, 4). 

Podjetja delitvene ekonomije delimo v dva ključna modela. Nekatera so v razmerju podjetje-

potrošnik oziroma B2C (business-to-consumer), druga pa delujejo po načelu enak z enakim, 

znanim pod kratico P2P (peer-to-peer) (DIS slovarček, slovar računalniških izrazov b. l.). 

Stephany (2015, 12–13) utemeljuje razlike med njima na primeru dveh podjetij za souporabo 

avtomobilov, Zipcar in RelayRides. Slednje se je novembra leta 2015 preimenovalo v Turo. 

Zipcar je primer B2C–podjetja, ki kupuje in vzdržuje svojo floto avtomobilov, ki jih potem 

oddaja v najem svojim članom, ki odpirajo vozila brez ključev s pomočjo tako imenovane 

ZIP-kartice. RelayRides pa je po drugi strani primer P2P–tržišča, ki posameznikom omogoča 

oddajanje svojih avtomobilov v najem drugim voznikom. Pri tem sta vzdrževanje in 

servisiranje avtomobilov v odgovornosti voznikov in ne RelayRides-a, zato lahko te voznike 

štejemo kot ene vrste mikropodjetnike, ki namesto blagovne znamke podjetja, gradijo svojo 

osebno blagovno znamko s pomočjo osebnega profila na spletu. 

Če potegnemo vzporednico med ZDA in Slovenijo, najdemo tudi pri nas dva podobna 

primera B2C– in P2P–modelov souporabe avtomobilov.  

Slovensko podjetje Avant2Go, ki je trenutno aktivno v Ljubljani, Mariboru, Kranju, in Murski 

Soboti, omogoča souporabo električnih vozil nepretrgano, vse dni v letu ter ponazarja 

klasičen model B2C–poslovanja v delitveni ekonomiji. Njihovi člani izbirajo med petimi 

modeli električnih vozil, rezervacijo pa opravijo preko mobilne aplikacije Avant2Go z 

izborom lokacije in razpoložljivega vozila. Po prevzemu lahko vozilo vrnejo na različnih 

lokacijah Avant2Go. Vozila so v osnovi namenjena kratkoročnim vožnjam od nekaj minut do 

http://dis-slovarcek.ijs.si/search?text=P2P&x=42&y=29
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nekaj ur, strošek načrtovane vožnje pa je možno izračunati s pomočjo posebnega kalkulatorja 

v aplikaciji. Kot sami poudarjajo (Avant2go 2019) sistem Avant2Go  

predstavlja vzorčni primer delitvene ekonomije, kjer izhodiščno točko namesto lastništva 

predstavlja dostop do storitve, s čimer je deljeno sredstvo bolje izkoriščeno, njegova uporaba pa 

postane znatno cenejša in dostopnejša širšemu krogu ljudi.  

Podrobneje smo se dostopu namesto lastništva posvetili v podpoglavju 2.1.1. 

Na podoben način kot RelayRides (Turo) deluje v Slovenji spletni portal Prevoz.org. Oba 

predstavljata tipičen P2P–model delitvene ekonomije, osrednja razlika med njima je ta, da se 

pri RealyRides-u »deli« ves avtomobil, pri Prevoz.org pa se delijo samo prosti sedeži, saj je 

voznik vedno tudi lastnik avtomobila. Iskanje prevoza je popolnoma preprosto, po opravljeni 

registraciji z računom Google se preprosto vtipkata kraj, od koder se odpravljaš in željena 

destinacija. Iskalnik ti potem navrže vse ponudbe prevozov za izbrani dan s telefonsko 

številko, višino stroška ter s kakšno dodatno opombo ponudnika (Prevoz.org b. l.). P2P–

tržišča pritegnejo največ zanimanja in prinašajo pravo tiho revolucijo, kajti trgovanje na njih 

poteka brez posrednika oziroma centralne avtoritete, kot so banke, hoteli ali taksi službe. 

Natančneje smo peer-to-peer ali načelo »enak z enakim« obravnavali v podpoglavju 2.1.2. 

 

Slika 1: Sistem Avant2go  

Vir: YouTube 2016. 

Delitveno ekonomijo Sundararajan (2016, 38–39) deli še z enega drugega vidika. Nove oblike 

organiziranja ekonomske aktivnosti vidi kot kontinuum med darilno in tržno ekonomijo z 

nekaterimi primeri na obeh koncih spektra. Couchsurfing je primer namestitvene platforme, ki 

jo ima avtor za najbližji primer čiste darilne ekonomije. Po potrjenem članstvu lahko kot član 
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Couchurfing-a spite na kavčih drugih članov ali omogočite drugim članom, da prespijo na 

vašem kavču. Vse poteka brezplačno, gostitelj pa ti lahko poda nekaj koristnih nasvetov o 

mestu, ki si ga obiskal. To, kar loči Couchsurfing od neformalnega »kavčanja« prejšnjih dob, 

sta zanašanje na omrežne tehnologije in zmožnost zaupanja, zgrajenega prek platforme 

namesto skozi osebni stik. V nasprotju s socialnimi motivi gostitelja na Couchsurfing-u se 

gostitelji na Airbnb-ju običajno pridružijo platformi, ker imajo odvečen prostor, ki računajo 

oddajati za dobiček, vendar kljub temu Airbnb ni izključno tržno usmerjen. Gostje so navadno 

ob prihodu postreženi s kakšno malenkostjo, gostitelji pa lahko v zameno pričakujejo darilo 

gostov. Tudi ocene na platformi delujejo do neke mere kot »darila«, kajti pozitivne ocene 

gostiteljem pomagajo zagotoviti posel v prihodnje, gostje s pozitivnimi ocenami pa lažje 

pridobijo naslednjo nastanitev. 

Konkreten primer skoraj čiste tržne ekonomije je Uber, za katerega Pahor (2016) meni, da 

sploh ne spada v delitveno ekonomijo, saj je pri njem pobudnik prevoza potnik, ki naroči 

prevoz. Prevoznik sicer ponuja prevoz z lastnim vozilom, vendar ničesar dejansko ne deli, 

kajti brez naročila se prevoz ne bi zgodil. V tem smislu se storitev ne razlikuje od katerega 

koli drugega taksija na klic. Naročnik najprej plača za prevoz Uber-ju in ta nato prevozniku, 

zato nekatera sodišča po svetu že določajo, da imajo prevozi za Uber elemente delovnega 

razmerja, posledično pa je Uber dolžan zagotavljati prevoznikom vse ugodnosti, ki pripadajo 

zaposlenim, kot so plačan dopust ali plačano bolniško odsotnost. Po drugem principu pa 

recimo delujeta francoski BlaBlaCar in slovenski Prevoz.org. Pri obeh je pobudnik prevoza 

sam lastnik vozila, ki bi v vsakem primeru naredil načrtovano pot, drugi potniki samo gredo 

zraven in prispevajo nekaj za pokrivanje stroškov. To je torej delitvena ekonomija v pravem 

pomenu besede, saj prevozniki delijo proste sedeže v avtu, ki bi sicer ostali neizkoriščeni, 

prevoz pa bi se tako ali tako zgodil. 

Kapitalizem, ki temelji na množici, je s stališča Sundararajan-a (2016, 27) najnatančnejši izraz 

za delitveno ekonomijo, ki jo pojasnjuje kot ekonomski sistem, za katerega je značilno:  

 ustvarjanje trgov, ki omogočajo izmenjavo blaga in pojav novih storitev kar privede do 

potencialno višjih ravni gospodarske dejavnosti, 

 odpiranje novih priložnosti za učinkovitejšo uporabo vsega, od sredstev in znanja do časa 

in denarja, 

 da deluje na množici temelječih omrežij namesto prek centraliziranih ustanov ali 

hierarhij, 

 brisanje meja med zasebnim in poslovnim ter 

 brisanje meja med polno zaposlenostjo in občasnim delom, med neodvisnim in odvisnim 

delovnim razmerjem ter med delom in prostim časom. 

Chase (2015), soustanoviteljica podjetja Zipcar izpostavlja tri sestavne dele, na katerih sloni 

sodelovalno gospodarstvo (collaborative economy), kot avtorica sama poimenuje delitveno 

ekonomijo. Ti sestavni deli so: 
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 presežna zmogljivost, 

 platforme za sodelovanje in 

 moč enakovrednega sodelovanja udeleženih (peer power).  

2.1.1 Dostop namesto lastništva 

Zamisel o storitvi, ki bi omogočala skupno koriščenje izdelka, ni nova. O tem priča tudi 

Aristotelova navedba: »Na splošno najdeš veliko več bogastva v rabi kot v lastništvu«. Leta 

1984 je skupina arheologov med izkopavanjem antičnega sumerskega mesta Ur odkrila 

glinene tablice, na katerih je bila dokumentirana oddaja kmetijske opreme v najem že v letu 

2000 pr. n. št. (Botsman in Rogers 2010, 99). 

Dostop do sredstev, samo kadar jih potrebujemo, brez obremenjevanja z vzdrževanjem, 

zavarovanjem in shranjevanjem teh, je ena izmed vodilnih idej tudi moderne delitvene 

ekonomije (Gansky 2012, 5–19). Gansky (2012, 22–23) določa dva dejavnika, na podlagi 

katerih se ocenjuje potencial posameznega izdelka, da se zanj pojavi P2P–platforma za 

izposojanje. Prvi dejavnik je cenovna vrednost izdelka, drugi pa pogostost uporabe. Izdelki, ki 

niso intenzivno rabljeni in stanejo veliko, so tako najbolj podvrženi delitvenim platformam. 

Delitev oziroma souporaba avtomobilov postaja vse bolj popularna ideja ravno zato, ker so 

avtomobili v povprečju 90 % časa neuporabljeni, poleg tega si veliko družin lasti več kot 

enega. 

Prav vsega pa vendarle ni mogoče deliti. Nekateri predmeti imajo tako imenovano lastniško 

vrednost (ang. ownership value), pri kateri ima lastništvo samo po sebi neki čustven (zaročni 

prstan) ali kulturni pomen (Sundararajan 2016, 82). 

Pri B2C–modelu delitvene ekonomije je za podjetje najprej ključno, da oblikuje sodelovalno 

platformo ter nato ustvari informacijsko infrastrukturo z izkoriščanjem mobilnih omrežij, 

spleta in družabnih omrežij. Če to podjetje naprimer nudi storitev izposojanja koles, bo 

opravilo veliko več transakcij kot pa običajna prodajalna koles, ki je s stranko v stiku le za čas 

prodaje kolesa. Več transakcij prinaša za podjetje tudi več možnosti interakcije s strankami, 

kar omogoča zbiranje večjih količin podatkov za izboljšanje storitev in pripravo relevantnih 

ponudb za vsako stranko posebej (Gansky 2012, 34–35). 

Botsman in Rogers (2010, 97–98) navajata, da smo velik del naše svobode zgradili okrog 

svoje lastninske pravice, svojo samoidentiteto pa okrog tega, kar počnemo, toda z »digitalno« 

generacijo milenijcev se je ta močan odnos z lastništvom začel krhati. Prišlo je namreč do 

pojava novih komunikacijskih kanalov, ki ne zahtevajo v lasti nič drugega kot računalnik ali 

pametni telefon, da lahko na spletu delimo kaj počnemo (Twitter), kaj beremo (Shelfari), kaj 

nas zanima (Digg), katerim skupinam pripadamo (LinkedIn) in s kom se družimo (Facebook). 

V današnjem času lahko tako pokažemo status in pripadnost, ne da bi morali nujno kupovati 
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fizične predmete. Samoizražanje skozi predmete vseeno ne bo postalo popolnoma zastarelo, 

saj si bomo vedno želeli lastiti predmete, ki predstavljajo čustveno vrednost, kot so poročni 

prstan ali relikvije s potovanj, vendar je odnos milenijske generacije do izpolnjevanja svojih 

želja in prikazovanja identitete veliko bolj nematerialen kot pri prejšnjih generacijah. S 

prenosom pesmi iz programa iTunes ali s poslušanjem na Spotifyju v bistvu spreminjamo 

izdelke v storitve, čeprav se tega ne zavedamo. 

2.1.2 Načelo enak z enakim (peer-to-peer) 

»Peer-to-peer« (P2P) se v slovenščini ustrezno prevede kot »omrežje enakovrednih« (Glosbe 

b. l.). Angleški pojem »peer« izvira iz latinske besede »par«, kar pomeni enak (Sundararajan 

2016, 26).  

Že hiter pogled na razvoj gospodarske aktivnosti kaže na to, da je precejšnji delež 

gospodarske izmenjave pred industrijsko revolucijo potekal po načelu enak z enakim, 

današnje spletne izmenjave pa posnemajo tesne vezi, ki so jih nekdaj oblikovali z izmenjavo 

na štiri oči, ampak v veliko večjem obsegu (Le Jeune 2016; Demary 2015). Z drugimi 

besedami, tehnologija na novo odkriva stare oblike zaupanja. Soustanovitelj Airbnb-ja, Brian 

Chesky, predvideva, da bo P2P postal privzeti način izmenjevanja, naj si bodo to prostor, 

stvari, spretnosti ali storitve (Botsman in Rogers 2010, 13–14). 

V zadnjih letih, ko se je veliko govorilo o kriptovalutah in o tehnologiji veriženja blokov, je 

pravo finančno revolucijo povzročil sistem zunajbančnega posojanja, ki se izogne visokim 

transakcijskim stroškom posrednika, torej banke. Posojilne platforme po načelu P2P direktno 

povežejo vlagatelje in posojilojemalce, to so posamezniki ter zlasti manjša in srednja podjetja.  

P2P–vlagatelji, čeprav še vedno tvorijo majhen del finančnega trga, že konkurirajo 

tradicionalnim bankam, ko gre za kapital ali odnose s strankami. V ZDA sta med bolj znanimi 

platformami LendingClub in Prosper, v Veliki Britaniji deluje najstarejša posojilna platforma 

Zopa, ki je bila ustanovljena že leta 2005, med bolj priljubljenimi sta še RateSetter in Funding 

Circle. V Nemčiji ponuja podobne storitve Smava, ki načrtuje širitev še na druge evropske 

trge. Nekatera P2P–posojilna podjetja so našla in se tudi specializirala za slabo pokrite nišne 

trge, kot so mikroposojila in financiranje šolnin (Gansky 2012, 66–67). 

Ključni faktor uspeha podjetij delitvene ekonomije je njihova zmožnost prilagajanja, 

lokaliziranja in specializiranja storitev ob nižjih stroških. Tega so zmožna zaradi raznolikosti 

enakovrednih vrstnikov (ang. peers), ki sodelujejo v njihovih platformah. Chase (2015, 67) 

omenjeno trditev podrobneje obrazloži s primerom Lyft-a, ki prek spletne strani in mobilne 

aplikacije omogoča lastnikom, da svoja osebna vozila spremenijo v taksije. Lyft združuje 

prosto zmogljivost, ki je razpoložljiva v prostem času voznika in v njegovem praznem 

avtomobilu, ter tako ustvari storitev, ki ponuja vožnje sedem dni v tednu, 24 ur na dan. Le eno 



 

11 

leto po uvedbi platforme leta 2012 je Lyft na teden prevažal že več kot 30 tisoč ljudi. Lyft-ovi 

enakovredni vrstniki, v tem primeru vozniki, ki delujejo vsak po svojem urniku, tako na zelo 

hiter način zagotavljajo avtomobile, kot veleva povpraševanje na različnih trgih. Dve leti po 

ustanovitvi podjetja je Lyft izvedel že več kot 10 milijonov voženj v več kot 65 ameriških 

mestih. 

Pripravljenost članov spletne videoteke na zahtevo Netflix, da ocenjujejo ogledane filme in jih 

priporočijo drugim članom, je presenetila celo same ustanovitelje Netflixa. Rezultat več 

milijard ocen filmov je neprecenljiva kolektivna modrost, ki med drugim na podoben način 

poganja tudi spletno trgovino Amazon in spletno družabno omrežje za priporočila Yelp 

(Botsman in Rogers 2010, 104). O prepričanju, da lahko kolektivna inteligenca tisoče ali 

milijone ljudi ustvari učinek in znanje, ki ga manjše skupine ali posamezniki ne zmorejo, se 

že dolgo razpravlja. Surowiecki (2004, 22) poudarja tri pogoje, ki jih mora skupina ljudi 

izpolnjevati, da deluje pametno: raznolikost, neodvisnost in decentralizacija. 

Na kolektivnem povezovanju temelji tudi slovenski portal 1nadan.si. Na njem najdemo 

različne ponudbe s popusti za različne storitve, predvsem za potovanja in izlete. Da bi 

ponudba uspela, se mora za njen nakup odločiti zadostno število ljudi, preden ponudba 

poteče, v nasprotnem primeru se denar vrne v e-denarnico uporabnika (Media Lab 2018). 

2.2 Digitalni dejavniki pojava delitvene ekonomije 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je glavna gonilna sila delitvene ekonomije 

(Demary 2015, 7; Hojnik 2018, 15). Milijarde, porabljene za razvoj interneta, mobilne 

infrastrukture in nekaterih velikih platform, kot sta Google ali PayPal, so zmanjšale finančne 

in časovne ovire za zagon novih podjetij (Gansky 2012, 44).  

Čeprav je v razvitem svetu spletno nakupovanje postalo del vsakdanjika že na prehodu v 21. 

stoletje, se je delitvena ekonomija, kakršno poznamo danes, pojavila v le zadnjih nekaj letih. 

Za primerjavo je Amazon, največji spletni trgovec na svetu v letu 2015, ki je začel delovati 

kot spletna knjigarna leta 1995, do leta 2001 ustvaril že več kot 3 milijarde dolarjev 

prihodkov (Sundararajan 2016, 47). Razmeroma pozen pojav delitvene ekonomije 

Sundararajan (2016, 47) in Le Jeune (2016, 5) povezujeta z razvojem pametnih telefonov in 

vzpostavitvijo zaupanja na spletu prek različnih digitalnih orodij, ki omogočajo zaupanje med 

neznanci. 

2.2.1 Razvoj pametnih mobilnih naprav 

Po podatkih organizacije za merjenje obiskanosti spletnih strani (Merjenje obiskanosti 

spletnih strani 2018) se je v Sloveniji mobilni dostop (75 %) do interneta v letu 2018 skoraj 

izenačil z dostopom preko osebnega računalnika (76 %). Rezultati iste raziskave še kažejo, da 
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smo v obdobju od julija 2017 do istega meseca leta 2018 beležili 19-odstotno rast uporabe 

pametnih mobilnih naprav za iskanje po slovenskem spletu. 

S pametnimi mobilnimi napravami sta torej omogočena komunikacija in dostop do spleta od 

kjerkoli ter kadarkoli. Ključno vlogo pri tem ima vgrajeni sistem globalnega pozicioniranja – 

GPS, ki je pomemben pri lokacijsko odvisnih platformah, kot je Uber, ali na primer tistih, 

prek katerih se po načelu P2P delijo prosta parkirna mesta (JustPark, Parkgene itd.) (Stephany 

2015, 23). 

2.2.2 Digitalizacija zaupanja 

Uporabno definicijo zaupanja v kontekstu delitvene ekonomije je podal sociolog James 

Coleman, ki zaupanje opredeljuje kot: »pripravljenost izvesti neko sodelovalno dejanje, 

preden vemo, kako se bo druga oseba obnašala« (Mazzella idr. 2016, 25). 

Poleg razmaha pametnih mobilnih naprav lahko nenadno širitev delitvene ekonomije 

pripišemo drastičnim izboljšavam v zmožnosti prepričati ljudi, da zaupajo drugim, ki jih ne 

poznajo, s pomočjo različnih sistemov, ki jih lahko skupno imenujemo »digitalna 

infrastruktura zaupanja« (Sundararajan 2016, 60). 

Postopek vzpostavljanja zaupanja v virtualnih okoliščinah Sundararajan (2016, 61) opisuje v 

treh korakih: 

Prvi korak vključuje preverjanje identitete. (Ali je oseba res tista, ki pravi, da je?)  

Drugič, vključuje ugotavljanje namer. (Želi neka oseba res gostovati prek Airbnb-ja ali me 

želi oropati?) 

In tretjič, vključuje ugotavljanje sposobnosti in kakovosti. (Ali neki vodovodni inštalater res 

kakovostno opravlja svoje delo, kot se oglašuje na spletu?) 

Eno izmed prvih spletnih podjetij, ki je delovalo na zaupanju med neznanci, je spletna tržnica 

eBay. Ta je kot prva uvedla sistem medsebojnega ocenjevanja ponudnika in uporabnika, ki je 

tudi ključni mehanizem vzpostavljanja zaupanja v platformah, kot sta Uber in Airbnb 

(Lenarčič 2018). 

V napol anonimnih spletnih P2P–okoljih se zaupanje natančneje gradi na podlagi petih 

različnih mehanizmov (Mazzella idr. 2016, 28): 

 iz predhodne interakcije uporabnika, 

 z učenjem iz izkušenj drugih, 

 s certifikacijo blagovne znamke, 

 z zanašanjem na digitalizirani socialni kapital in 

 z zanašanjem na potrdila zunanjih institucij ali subjektov  
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Z namenom razumevanja stopnje zaupanja znotraj skupnosti BlaBlaCar, so avtorji Mazzella 

idr. (2016) izvedli raziskavo z udeleženci iz vse Evrope. BlaBlaCar je podjetje s sedežem v 

Parizu, ki nudi storitve na področju sopotništva z večjim poudarkom na daljših relacijah 

skoraj po vsej Evropi, med drugim delujejo tudi na sosednjem Hrvaškem.  

Na vprašanje, kakšna je po njihovem mnenju glavna vloga BlaBlaCar-ja, so udeleženci izmed 

osmih ponujenih možnosti najpogosteje izbrali povezovanje ljudi (74 %) in ustvarjanje 

zaupanja (63 %), kar pomeni, da sta to dva temeljna dejavnika pri izgradnji zanesljivega 

okolja za sodelovanje. Drugi del raziskave je primerjal zaupanje, ki ga ljudje gojijo do znanih 

oseb, v primerjavi z zaupanjem do članov s polnim profilom na BlaBlaCar-ju. Po 

pričakovanjih so najbolj zaupali družini in prijateljem, takoj za njimi pa nekomu s polnim 

profilom BlaBlaCar, ki mu zaupajo celo bolj kot kolegom ali sosedom (slika 2). To nakazuje 

na dejstvo, da lahko z ustreznim naborom orodij uporabniki spletnih platform ustvarijo 

občutek zaupanja, ki odpravi potrebo po srečanju v živo in je skoraj primerljiv z zaupanjem 

do prijateljev (Mazzella idr. 2016, 29–30). 

 

Slika 2: Zaupanje do člana s polnim profilom BlaBlaCar v primerjavi z drugimi znanci 

Vir: Mazzella idr. 2016, 29. 

Poln uporabniški profil na BlaBlaCar-ju sicer vključuje preverjeno osebno izkaznico, 

telefonsko številko in e-poštni naslov, profilno sliko, opis avtomobila s priloženo fotografijo 

in raven izkušenosti, ki se določi glede na to, koliko časa si že član, ter pozitivne ocene 

potnikov (BlaBlaCar b. l.). 
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2.3 Globalne okoliščine v prid delitveni ekonomiji 

Za popolno razumevanje pojava delitvene ekonomije v zadnjih letih je treba vzeti v obzir še 

nekatere nedigitalne dejavnike, ki so nedvomno pripomogli k njenemu nenadnemu porastu. 

Pri tem velja upoštevati v prvi vrsti svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki je izbruhnila 

leta 2008, vedno bolj aktualne okoljske težave in tudi proces nadaljnje urbanizacije po svetu. 

2.3.1 Finančna in gospodarska kriza 2008 

Med zadnjo gospodarsko krizo iz leta 2008, največjo po veliki depresiji v prvi polovici 20. 

stoletja, so se začele glasneje izražati alternativne perspektive kapitalizma in potrošništva. 

Med poloma o popravljanju in izboljšanju regulacije obstoječega sistema ter radikalnih 

alternativah tržne družbe, je pozornost pridobila tretja perspektiva. Koncept in praksa 

delitvene ekonomije ter sodelovalne potrošnje sugerirata uporabo tržnih informacij za 

spodbujanje bolj sodelovalne in trajnostno naravnane družbe. Najpomembnejši primeri v tem 

pogledu so sistemi za skupno uporabo koles in avtomobilov, prav tako tudi spletne P2P–

platforme, ki zajemajo široko paleto dejavnosti, od najema prostorov do delitve naprav in 

menjave oblačil (Heinrichs 2013, 229). 

Pri potrošnikih je gospodarska kriza povzročila nezaupanje do starejših blagovnih znamk in 

poslovnih modelov. Obstaja še veliko dokazov, da se kot odziv na krizo spreminja tudi 

vedenje potrošnikov, kar se zdaj odraža kot pripravljenost za poskus modelov delitvene 

ekonomije, ki prinašajo več vrednosti ob manjših stroških (Gansky 2012, 28). 

Nathan Blecharczyk, eden od treh ustanoviteljev Airbnb-ja, vidi uspeh te platforme ravno v 

dejstvu, da je v času recesije predstavljala eno izmed alternativnih rešitev, ki jih ljudje v 

takšnih časih nujno potrebujejo (Stephany 2015, 28). 

2.3.2 Okoljska problematika 

Velika pacifiška cona smeti je plavajoči otok plastičnih odpadkov v Tihem oceanu, ki že 

presega trikratno velikost Francije in služi za kruto ponazoritev tega, kako je človeštvo 

ignoriralo negativne posledice sodobnega potrošništva (Botsman in Rogers 2010, 5). 

Z vedno večjim številom prebivalstva in naraščajočimi pritiski na naravne vire, ki že močno 

presegajo stopnjo obnavljanja, se stroški in tveganja poslovanja na »stari« način hitro 

povečujejo. Do sredine stoletja se bo svetovno prebivalstvo povečalo na devet milijard ljudi, 

ob tem pa se hkrati zmanjšujejo ključni naravni viri, vključno s pitno vodo. Preprosta 

matematika kaže na to, da bomo morali, če želimo miren in trajnostni svet, biti bolj učinkoviti 

pri delitvi virov, ki so nam na razpolago. Podjetja, mesta in države, ki bodo temu primerno 
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preusmerile svoje delovanje, bodo tudi definirale poslovni uspeh na začetku 21. stoletja 

(Gansky 2012, 28). 

2.3.3 Nadaljujoča se urbanizacija 

Z razmahom industrijske revolucije so se ljudje začeli množično preseljevati v mesta, kar je 

popolnoma spremenilo način našega življenja. Po kratkem preobratu v drugi polovici 20. 

stoletja, ko smo v nekaterih državah zahodnega sveta bili priča preseljevanju iz mest v 

predmestja, se zdaj urbanizacija spet nadaljuje po vsem svetu. 

V letu 2014 je po poročanju Združenih narodov v urbanih območjih živelo 54% svetovnega 

prebivalstva, leta 1950 pa 30 %. Predvidevajo, da bo do leta 2050 kar 66% vsega prebivalstva 

osredotočena v urbanih območjih, vendar je naprimer v Evropi ta delež že zdaj presežen, saj v 

mestih prebiva 73 % Evropejcev (Sundararajan 2016, 65). 

Čeprav sta, kot smo videli, pojav in razvoj delitvene ekonomije v veliki meri slonela na 

digitalnih omogočevalcih, je tudi bližina ključni faktor. P2P–tržišča so namreč še posebej 

dinamična v gosto poseljenih mestnih območjih, saj so mestna okolja za tovrstne trge 

ugodnejša, ker delujejo učinkoviteje, ko njihovi udeleženci živijo v neposredni bližini. 

Storitev souporabe avtomobilov ali koles je naprimer stroškovno ugodnejša in bolj donosna, 

kadar je v bližini več ljudi, ki zlahka dostopajo do teh sredstev (Gansky 2012, 81). 

Mesta so sama po sebi neke vrste delitvena ekonomija, saj si ljudje v mestih delijo javne 

parke, prevoze opravljajo večinoma s taksiji, avtobusi ali ponekod s podzemno železnico, 

souporabljajo skupne površine v stanovanjskih blokih itd. Kot prebivalec mesta je nekdo tako 

že naravno navajen souporabe sredstev namesto izključno lastništva (Sundararajan 2016, 66). 

2.4 Pozitivni vplivi na varstvo okolja in trajnostni razvoj 

Okoljevarstveni potencial delitvene ekonomije ne izhaja samo iz bolj učinkovite rabe 

razpoložljivih sredstev, ampak tudi v spodbujanju k oblikovanju boljših in trajnostnejših 

izdelkov. 

2.4.1 Slabo izkoriščena sredstva 

Botsman in Rogers (2010, 86) v središče ideje »sodelovalnega potrošništva« postavljata 

neizkoriščeno zmogljivost tako fizičnih proizvodov (avtomobili, kolesa) kot tudi manj 

oprijemljivih sredstev (čas, spretnosti in prostor). 



 

16 

Učinkovitejša raba izdelkov med širšo skupino ljudi zmanjšuje ekološko škodo, povezano s 

proizvodnjo, pakiranjem in prevozom blaga, manj stvari pa konča v odlagališčih odpadkov 

(Sundararajan, 2016, 66). 

Ključna naloga delitvene ekonomije je identificirati izdelke in sredstva z neizkoriščeno 

zmogljivostjo ter jih prerazporediti drugam, kjer se lahko bolje izkoristijo. Dandanes nam 

moderna tehnologija vključno s prenosnimi napravami z GPS–sprejemniki ponuja številne 

načine za reševanje te težave (Botsman in Rogers 2010, 83). Platforme pa na drugi strani 

ponujajo sisteme, ki poenostavljajo, standardizirajo in lajšajo sodelovanje (Chase 2015, 46). 

2.4.2 Novo obdobje oblikovanja izdelkov 

Paul Hawken (2008, 111, cit. po Botsman in Rogers 2010, 187) v knjigi Naravni kapitalizem 

poudarja, da je  

80% učinka izdelka, storitve ali sistema na okolje določenega v fazi načrtovanja. Že na tej stopnji 

se določa potrebne surovine za proizvodnjo, način prevoza ter skladiščenja in tudi kaj se z 

izdelkom zgodi po dobi uporabe. 

Gansky (2012, 52) predvideva, da bo delitvena ekonomija zaznamovala tudi področje dizajna, 

saj spodbuja oblikovanje izdelkov, ki so bolj trpežni, funkcionalni in prilagodljivi. 

Statistike kažejo, da 99% materialne vsebine izdelkov v približno šestih tednih konča kot 

odpadek. Oblikovalci lahko z načrtovanjem izdelkov, ki jih je mogoče spet vrniti proizvajalcu 

ali jih posredovati drugim potrošnikom, prekinejo krog odpadnih materialov in preusmerijo 

dragocene vire (Botsman in Rogers 2010, 195). 

McDonough in Braungart (2002, 104) se pri svoji ideji o svetu brez odpadkov sklicujeta na 

naravo, ki deluje po sistemu hranil in metabolizmov, v katerem sam koncept odpadkov ne 

obstaja. Za odpravo te težave pa je treba stvari oblikovati na predpostavki, da odpadki ne 

obstajajo. Načrtovanje izdelkov mora torej slediti razvoju in ne le namenu.  

Do nedavnega je moral nekdo, ki je hotel začeti posel proizvajanja in prodajanja fizičnih 

predmetov, pridobiti proizvodne zmožnosti ter poiskati načine za distribucijo in prodajo teh 

predmetov. Zdaj vstopamo v svet, v katerem se za omenjeno ne potrebuje več tovarne, 

skladišča ali distribucijske mreže, ampak samo dober dizajn. 

Prelomno tehnologijo na tem področju predstavlja 3D–tiskanje. Industrijska proizvodnja 

deluje običajno subtraktivno (odstranjevalno). Začne se s fizičnim materialom (les, kovina), s 

katerih z uporabo različnih orodij, strojev in kalupov odstranjujejo delce, da ustvarijo sestavne 

dele končnega proizvoda. Aditivna proizvodnja poteka po ravno obratnem postopku. Začne se 

z dizajnom, potem pa se s pomočjo »tiskalnika« na aditiven način (nalaganje materialov) 

zgradi končni produkt. Če si še pred 20 leti hotel uspeti kot glasbenik, si moral biti eden 
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redkih, čigar glasba se je na CD–ploščah prodajala po fizičnih trgovinah. Za vodenje 

uspešnega časopisa si potreboval obsežno tiskarsko tehnologijo in distribucijsko 

infrastrukturo. Digitalizacija glasbe in založništva je torej korenito spremenila ekonomiko teh 

industrij, saj je podlago za konkurenčno prednost prenesla na subjekt, ki nadzoruje »vmesnik« 

(iTunes, Kindle, YouTube). Omogočila je tudi pojav različnih »nišnih« glasbenikov, avtorjev 

in blogerjev (Sundararajan 2016, 57). 

Aditivna proizvodnja bi lahko popolnoma preoblikovala ekonomiko različnih fizičnih 

industrij, podobno kot je digitalizacija spremenila založništvo in glasbeno industrijo. Če bi na 

primer iskali ovitek za telefon, smo danes še večinoma omejeni na ponudbo različnih trgovin. 

Z dostopom do 3D–tiskanja bi lahko namesto ovitka kupili le dizajn, torej namesto nakupa že 

izdelanega predmeta se kupi samo dizajn, ki se šele potem izdela. Nizozemski 3DHubs je 

primer platforme, na kateri se že lahko naročijo taki proizvodi na zahtevo (Sundararajan 2016, 

58). 

2.5 Kritika delitvene ekonomije  

Čeprav delitvena ekonomija vliva nekaj optimizma v okoljevarstvu in ponuja možnosti 

dodatnega zaslužka, je deležna vedno več kritik, saj stopnjuje negotovosti na področju dela ter 

socialne varnosti. Zaradi odsotnosti ustrezne regulacije pa nastajajo težave tudi pri obdavčitvi 

prihodkov in varstvu potrošnikov. 

2.5.1 Težave z regulacijo 

Za zdaj se Slovenija z negativnimi vplivi delitvene ekonomije sooča v glavnem zaradi 

platforme Airbnb, saj se število namestitev in s tem tudi nekateri negativni učinki iz leta v leto 

povečujejo. 

V drugih evropskih državah in mestih največ preglavic povzroča podjetje Uber, vendar ga v 

Sloveniji še ni. Njegov prihod v državo terja spremembo zakonodaje, toda za zdaj soglasja o 

primerni rešitvi za Uber ni bilo (Delo.si 2019). 

Hajibaba in Dolničar (2018) izpostavljata šest negativnih posledic, ki izhajajo iz prevelikega 

obsega rezervacij prek P2P–namestitvenih platform: 

 zmanjšanje števila razpoložljivih stanovanj za dolgoročen najem, 

 povišanje cen dolgoročnih najemnin, 

 spreminjanje demografske in socialne podobe krajev, 

 poslabšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, 

 nelojalna konkurenca tradicionalnim ponudnikom nastanitev in 

 večja varnostna tveganja za turiste. 
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Posledice prekomernega oddajanja čutijo predvsem v Ljubljani in na Bledu, kjer se v času 

turistične sezone stalno prebivalstvo izseljuje, svoje nepremičnine pa namenjajo 

kratkoročnemu oddajanju prek Airbnb. To za seboj povleče kup negativnih učinkov, zato so 

nekatera mesta po Evropi in drugod po svetu že uvedla omejitve. Pri nas občine nimajo 

pravne podlage za samostojno urejanje te dejavnosti, zato se o rešitvah razpravlja le na 

državni ravni (Prezelj 2019). 

V Parizu so kratkoročne oddaje celih domov omejeni na 120 dni na leto, v Londonu 90 dni, v 

Amsterdamu pa načrtujejo omejitev na 60 dni letno še dodatno razpoloviti. V Barceloni je 

potrebna registracija nepremičnin, ki so namenjene kratkoročnemu najemu, novih pa za zdaj 

ne bodo registrirali. V San Franciscu je kratkoročna oddaja omejena na 90 dni letno, zanjo pa 

morajo gostitelji pridobiti dovoljenje in dejavnost tudi registrirati. Župan izrazito turističnega 

španskega mesta Palma de Mallorca pa je napovedal popolno prepoved kratkoročnega 

oddajanja (Guttentag 2018). 

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za 

kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost v Republiki Sloveniji opravlja na dva načina, kot 

samostojni podjetnik in kot  

registrirani sobodajalec – fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet 

mesecev v koledarskem letu – pomeni, da sobodajalec čez koledarsko leto skupaj ne oddaja 

nepremičnine v turistični najem več kot pet mesecev, tj. 150 dni) in gostom nudi do 15 ležišč ter 

je vpisan v Poslovni register Slovenije (Finančna uprava b. l.). 

Za oddajanje sob preko posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh, kot 

sta Airbnb in Booking.com, ki imajo sedež izven Slovenije, je nekdo kot prejemnik storitev 

posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve primoran plačati 22% 

DDV v Sloveniji (Finančna uprava b. l.). 

Države z regulacijo delitvene ekonomije ne hitijo, ker gre za tako hitro razvijajoči in 

spreminjajoči se ekonomski fenomen, da zanj ne obstajata niti enotno poimenovanje niti 

enotna definicija. Na konferenci o delitveni ekonomiji, ki jo je leta 2017 organiziralo 

predstavništvo Evropske komisije, je tedanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar 

naznanil, da bo, ko se država loti regulacije delitvene ekonomije, primarni cilj zaščititi 

delavca, potrošnika in državo (Lončar 2017). 

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v zvezi z regulacijo poudaril, da bo država pri 

tem zasledovala štiri cilje (Lončar 2017): 

 enaki vstopni pogoji, kot jih imajo obstoječa podjetja, 

 varstvo potrošnikov, 

 spoštovanje davčne zakonodaje in 

 zagotoviti sorazmerno davčno obremenitev. 
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2.5.2 Negotova prihodnost dela 

Za številkami o gospodarski rasti in nižji brezposelnosti v EU se skriva precej drugačna 

resničnost. Čedalje več zaposlenih v nestandardnih oblikah dela povečujejo družbeno 

neenakost in ustvarjajo več milijonov slabo plačanih ter negotovih delovnih mest. V ozadju 

nestandardnih oblik zaposlovanja (samozaposlenost, pogodbeno in začasno delo itd.) pa so 

pogosto tehnološka in internetna podjetja, ki jih ponavadi ne povezujemo s slabimi plačami. 

Uber, Deliveroo, Foodora, Airbnb in podobna podjetja uporabljajo zmogljive računalniške 

programe, ki v realnem času povezujejo ponudnike ter uporabnike določene storitve, v tem 

primeru prevoza oseb, dostave hrane in oddaje stanovanja. Lastniki digitalne platforme samo 

skrbijo za delovanje sistema in zaračunajo provizijo po vsaki posredovani transakciji med 

ponudnikom in uporabnikom. Stranke plačajo storitev, delavci pa so plačani za vsako 

posamično opravilo in zaslužijo natanko toliko, kolikor naredijo. Raziskovalec evropskega 

inštituta za delavske študije ETUI (European Trade Union Institute) Kurt Vandaele raje kot o 

digitalni ali delitveni ekonomiji, govori o platformnem kapitalizmu. Takšno obliko 

kapitalizma so po njegovem mnenju omogočile informacijske in komunikacijske tehnologije 

skupaj z računalniškimi algoritmi, ki znajo razdeliti delo na poljubno majhne korake in ga 

razporediti med vse uporabnike platforme, kar bi lahko označili kot nekakšen »digitalni 

taylorizem« (Kučić 2017). 

Tudi Franca in Gliha Škrjanec (2017a, 13) izpostavljata t.i. drobitev dela (ang. fragmentation, 

casualisation) kot osrednjo značilnost dela v delitveni ekonomiji. Namesto opravljanja dela, 

kot ga poznamo v okviru klasične pogodbe o zaposlitvi, se delo »drobi« na posamezna 

opravila (ang. tasks), ki naj bi jih posameznik opravil po načelu »sam svoj šef«. Delo, ki ga je 

do zdaj opravil en posameznik na podlagi pogodbe o zaposlitvi, se tako »razdrobi« na manjša, 

preprostejša opravila, ki jih opravljajo posamezniki, ki niso v delovnem razmerju.  

Najbolj razširjena oblika dela prek spletnih platform je delo na zahtevo oziroma on-demand 

work. Kot že sam izraz nakazuje, gre pri tem za delo, ki naj bi se opravilo takrat, ko je to 

zahtevano. Za klasično delovno razmerje pa vemo, da je zanj značilna nepretrganost 

vključitve v delovni proces (Franca in Gliha Škrjanec 2017a, 13). 

Franca in Gliha Škrjanec (2017a, 14) opisujeta delovanje ameriške korporacije Uber, ki velja 

za najbolj znan in razvit primer dela na zahtevo in je udeležena v številnih pravnih sporih na 

različnih pravnih področjih, od konkurenčnega do delovnega prava. 

Spletna platforma omogoča uporabnikom naročilo prevoza za običajno krajše razdalje (kot 

alternativa taksijem), pri čemer prevoz opravi posameznik, ne da bi imel za to dejavnost ustrezno 

dovoljenje. Stranka prek spletne aplikacije plača podjetju, ki je lastnik spletne platforme (to je 

Uber); izvajalcu prevoza pa plača Uber, potem ko odšteje svojo provizijo. Uber deluje zgolj kot 

posrednik. Višina plačila je odvisna od uspešnosti posameznika. Denimo: če so uporabniki šoferja 

ocenili z nižjo oceno od vnaprej določene s strani Uberja, je tudi plačilo nižje. To je bil tudi 
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povod za nekatere tožbe zaradi diskriminacije v ZDA, ko se je izkazalo, da uporabniki storitve 

dejansko ocenjujejo osebne lastnosti voznikov (bolje so bili ocenjeni moški in belci), in ne toliko 

same storitve – vožnje. Da posameznik lahko izvaja prevoze, se mora prijaviti v aplikacijo in 

sprejeti Uberjeve pogoje poslovanja (ang. terms and conditions). Nato začne dobivati sporočila o 

tem, kje in kdaj kdo potrebuje prevoz. Če oceni, da lahko opravi prevoz, s klikom to potrdi in 

izvede prevoz. Ker sta se Uber in njegov način dela zelo razmahnila, nekateri celo govorijo o 

uberizaciji dela. 

Valerio De Stefano, pravnik z milanske univerze Bocconi, opozarja, da bi ob trenutnem 

trendu rasti, delitvena ekonomija lahko celo zamajala temelje socialne države, kot jo poznamo 

v Evropi. Če za socialno zaščito ne bo več poskrbljeno v delovnem razmerju, potem bo treba 

najti nove mehanizme, ki pa jih za zdaj še ni na vidiku (Hren 2016). 

Dejstvo je namreč, da dosedanji uveljavljeni instituti delovnega prava ne ustrezajo 

novodobnim oblikam dela. Ob vse večji in intenzivnejši digitalizaciji bo tega ujemanja vse 

manj, zato bo glavni izziv v prihodnosti zagotoviti delovnopravno varstvo za vse tiste, ki 

delajo na podlagi novih oblik dela kot proizvodov delitvene ekonomije, in vse drugih, ki so 

tesno povezane z digitalnim svetom (Franca in Gliha Škrjanec 2017b, 14). 

2.6 Sodelovanje v delitveni ekonomiji 

Velika večina izvedenih raziskav o sodelovanju v delitveni ekonomiji kažejo, da so glavni 

razlogi za sodelovanje popolnoma ekonomske narave, saj se lahko s tem privarčuje več 

denarja ali pa se dodatno zasluži. Kljub temu ne moremo prezreti še nekaterih socialnih 

faktorjev, ki so prav tako prisotni in delajo delitveno ekonomijo posebno (Grybaite in 

Stankevičiene 2017, 16). 

2.6.1 Vpliv milenijcev ali generacije Y 

Narava delitvene ekonomije, ki je bila prvotno usmerjena le v sodelovalno potrošnjo, in njena 

odvisnost od tehnologije sta botrovali k temu, da so jo tako mediji kot akademski svet že od 

začetka močno povezovali z milenijci oziroma pripadniki generacije Y (Anderson in Rainie 

2010, Belk 2014, Godelink 2017, po Ranzini idr. 2017, 3). 

Po mnenju večine strokovnjakov se med milenijce uvrščajo vsi, ki so rojeni med letom 1982 

in poznimi devetdesetimi leti. Kot generacija, ki je zadnjo gospodarsko krizo preživela v 

najstniški ali mlajši odrasli dobi, kažejo nekoliko spremenjene potrošniške navade v 

primerjavi s prejšnjimi generacijami. Raziskava o milenijcih v ZDA je pokazala na manjšo 

verjetnost, da si bodo lastili stanovanje, za prevoz pa si raje izberejo javne oziroma skupne 

načine prevoza namesto lastništva avtomobila (Ranzini idr. 2017, 3). 
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Stein (2013) poudarja, da so si milenijci po svetu zaradi globalizacije, družabnih medijev in 

izvoza zahodne kulture veliko bolj podobni med seboj kot pa s starejšimi generacijami znotraj 

lastnih kultur.  

Zasvojenost s tehnologijo in okoljska ozaveščenost kot ključni značilnosti milenijcev (Gansky 

2012, 71; Stein 2013) pojasnjujeta dejstvo, da se razmah delitvene ekonomije skoraj vedno 

povezuje prav s to generacijo. 

2.6.2 Motivi za sodelovanje 

Raziskovalni projekt EU o milenijcih in delitveni ekonomiji v sklopu programa Obzorje 2020, 

ki je vključeval milenijce iz šestih evropskih držav, je pokazal, da se milenijci odločajo za 

sodelovanje v delitveni ekonomiji predvsem zaradi (Ranzini idr. 2017, 10):  

 ekonomskih razlogov (znižanje stroškov in dodaten prihodek), 

 občutka ugodja (uporaba storitev, ki so jim že poznane) in 

 zabave oziroma družbene interakcije.  

Zanimivo je, da so anketiranci kot motiv za sodelovanje navedli trajnostni vidik samo, ko so 

bili z določenimi storitvami povezani v njenih zgodnjih fazah. S profesionalizacijo storitev se 

tudi neekonomski motivi počasi zamenjajo z ekonomskimi. (Ranzini idr. 2017, 54) 

Na splošno so največkrat ekonomski razlogi tisti glavni dejavnik, ki vpliva na sodelovanje v 

delitveni ekonomiji. Omenjajo pa se še socialni faktorji, kot so občutek koristnosti, skrb za 

okolje in spoznavanje novih ljudi. 
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3 RAZISKAVA O DELITVENI EKONOMIJI MED SLOVENSKIMI PORABNIKI 

V sklopu empiričnega dela diplomske naloge smo z namenom ugotoviti odnos in stališča 

slovenskih porabnikov do prvin delitvene ekonomije izvedli raziskavo s pomočjo spletnega 

anketnega vprašalnika. Pripravili smo ga na spletnem portalu 1KA, povezavo do ankete pa 

smo razpošiljali prek družabnega omrežja Facebook in po elektronski pošti. 

Anketiranje je potekalo v decembru 2019, prejeli smo 151 v celoti rešenih vprašalnikov.  

3.1 Cilji raziskave 

Z upoštevanjem dognanj, do katerih so prišli tuji avtorji in raziskave na temo delitvene 

ekonomije, smo s to raziskavo podrobneje zasledovali naslednje cilje: 

 ugotoviti, ali je sam termin »delitvena ekonomija« dovolj poznan; 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike v obsegu uporabe storitev delitvene ekonomije med 

generacijama X in Y; 

 ugotoviti naklonjenost posamezne generacije (X in Y) različnim trendom delitvene 

ekonomije, ki jih lahko pričakujemo ob njenem nadaljnjem razvoju. 

3.2 Analiza in interpretacija podatkov 

V uvodu spletnega anketnega vprašalnika smo anketiranim zastavili tri vprašanja 

demografskega tipa (spol, letnica rojstva in status).  

Spol 

 

Slika 3: Struktura glede na spol 
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V naši anketi je sodelovalo 151 anketirancev, 91 žensk in 60 moških. V odstotkih to pomeni 

60,3 % anketiranih ženskega spola in 39,7 % moškega spola. 

Za ugotavljanje starosti posameznega anketiranca, smo pri drugem koraku postavili vprašanje 

o letnici rojstva. S tem smo lahko razdelili anketirane v dve generaciji, in sicer v generacijo X 

(rojene med letoma 1965 in 1981) ter generacijo Y (rojene med letoma 1982 in 2000). 

Povprečna starost vseh 151 anketirancev znaša 28,7 leta. Polovica jih je mlajših od 25 let, pol 

izmed njih pa je starejših od 25 let. Najmlajši anketiranec šteje 20 let, najstarejši 47 let. 

Največ anketirancev pa je starih 24 let (36 anketiranih). 

Preglednica 1:  Starostna struktura anketiranih oseb 

Število odgovorov (N) 151 

Povprečna vrednost 28,7 

Mediana 25,0 

Najpogostejša vrednost 24 

Standardni odklon 7,77 

Minimalna vrednost 20 

Maksimalna vrednost 47 

Starost 

 

Slika 4: Starostna struktura glede na generacijo 

Ker je anketiranje potekalo izključno preko spleta, je pričakovano večina (124) anketiranih 

pripadnikov generacije Y oziroma milenijcev (82,1 %). Pod starejšo generacijo X, to so tisti 

rojeni med letoma 1965 in 1981, pa spada 27 anketiranih (17,9 %). 
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Glede na status je največ anketiranih študentov (51,7 %), sledijo jim zaposleni (45,7 %). 

Najmanjši delež predstavljajo samozaposleni in brezposelni, obe kategoriji zastopata samo po 

dva anketirana (1,3 %). 

Status 

 

Slika 5: Status anketiranih oseb 

Po kratkem nagovoru, s katerim smo udeleženim na kratko definirali delitveno ekonomijo, 

smo anketiranim zastavili še sedem vprašanj na to temo. 

Ali ste že kdaj prej slišali za izraz delitvena ekonomija (ang. sharing economy)? 

 

Slika 6: Seznanjenost z izrazom »delitvena ekonomija« 
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Z diagrama na sliki 6 lahko razberemo, da večina anketiranih, tako iz generacije X (55,6 %) 

kot iz generacije Y (46,0 %) še ni slišala za slovenski izraz delitvena ekonomija. Upoštevajoč 

dejstvo, da je za splet značilen močan vpliv angleščine kot globalnega jezika, je za angleški 

izraz »sharing economy« slišalo več milenijcev (29,8 %) kot pa starejših iz generacije X    

(7,4 %). 

Spodaj naštete slovenske storitve na področju prevoza oseb imajo prvine delitvene ekonomije. 

Katere izmed njih ste že uporabili za prevoz? (Možnih je več odgovorov.) 

 

Slika 7: Uporaba storitev na področju prevoza oseb 

Z grafičnega prikaza rezultatov na sliki 7 je razvidno, da več kot polovica anketiranih, ki 

pripadajo generaciji X, za prevoz ni uporabila nobene izmed naštetih možnosti (59,3 %), 

medtem ko je delež milenijcev, ki niso nikoli uporabili teh storitev precej nižji (15,3 %). 

Občutna razlika med generacijama je v uporabi storitev spletne platforme Prevoz.org, saj si je 

71 % pripadnikov generacije Y že uredilo prevoz prek omenjene platforme v primerjavi s 

starejšo generacijo, pri kateri znaša ta odstotek le 14,8. Za dokaj velik delež tistih, ki so 

uporabljali storitve Avant2Go, se lahko zahvalimo samemu podjetju, saj je njihova ekipa za 

pomoč uporabnikom razdelila povezavo do ankete med zaposlene v podjetju. 
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Kaj je bil vaš glavni razlog za izbiro te/h možnosti prevoza? 

 

Slika 8: Glavni razlogi za uporabo storitev na področju prevoza 

Prvo podvprašanje je spraševalo tiste, ki so že uporabili eno izmed podanih storitev za prevoz 

o glavnem motivu za izbiro te alternative. Prihranek časa je največkrat vodilni razlog X–

generacije anketiranih (36,4 %), medtem ko so milenijci te storitve uporabljali večinoma z 

namenom prihranka denarja (35,2 %). Skrb za okolje je bila izbrana kot glavni razlog le pri 

5,7 % milenijcev, kar je zanemarljiv odstotek, vendar vseeno potrjuje trditve tujih avtorjev 

(Gansky 2012; Stein 2013), da je ta generacija okoljsko najbolj ozaveščena doslej. 
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Za katere izmed navedenih tujih storitev na področju prevoza ste slišali ali ste jih že 

uporabili? (Možnih je več odgovorov.) 

 

Slika 9: Seznanjenost s tujimi storitvami na področju prevoza 

Ko je govor o tujih storitvah delitvene ekonomije na področju prevozov, jih je pričakovano 

največ uporabljalo oziroma slišalo za ameriški gigant Uber. Skupno je po pogostosti na 

drugem mestu francoski BlaBlaCar. Razmeroma znana sta bila našim anketiranim še ameriški 

Lyft in nemški MyTaxi. 

 

 

 



 

28 

Kako pogosto si namestitev na potovanjih uredite s spodaj podanimi možnostmi? (1 = nikoli, 

2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = vedno) 

Preglednica 2:  Načini rezervacij namestitev na potovanjih glede na generaciji X in Y 

Generacija N 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 

vrednost 

Standard

ni odklon 

G
en

er
ac

ij
a 

X
 (

1
9
6
5

–
1
9
8

1
) 

Prek turističnih 

agencij (Kompas, 

Sonček, Palma ipd.) 

27 

1 5 3,22 1,05 

Airbnb 1 4 1,67 1,04 

Booking.com 1 4 2,56 1,15 

Prek drugih spletnih 

platform (Trivago, 

HostelWorld ipd.) 

1 4 1,74 0,86 

G
en

er
ac

ij
a 

Y
 (

1
9
8
2
–
2
0
0

0
) 

Prek turističnih 

agencij (Kompas, 

Sonček, Palma ipd.) 

124 

1 5 2,02 0,93 

Airbnb 1 5 2,17 1,27 

Booking.com 1 5 3,14 1,18 

Prek drugih spletnih 

platform (Trivago, 

HostelWorld ipd.) 

1 4 1,76 0,84 

Četrto vprašanje se je nanašalo na nastanitve, ki je za prevozom oseb drugo najpomembnejše 

področje delovanje delitvene ekonomije. Najbolj znana spletna platforma na tem področju je 

Airbnb, prek katere se ponujajo zasebna domovanja po vsem svetu, vse bolj priljubljena pa je 

ravno tako v Sloveniji. O tem pričajo tudi odgovori na 4. vprašanje, ki so predstavljeni v 

preglednici 2. Večina anketiranih iz generacije X si namreč namestitev na potovanjih še 

vedno najraje uredi na klasičen način prek turističnih agencij. Airbnb je pri tej starostni 

skupini najredkeje izbrana možnost. Nasprotno je pri milenijcih Airbnb druga najljubša 

rešitev za namestitve na potovanjih, prvo mesto pri njih zaseda Booking.com, ki se za razliko 

od Airbnb osredotoča samo na profesionalne ponudnike nastanitev. 
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Za tiste, ki ste že kdaj rezervirali prek Airbnbja. Kaj je bil glavni razlog, da ste si namestitev 

uredili prek te platforme? Razvrstite po pomembnosti. Na prvo mesto postavite za vas 

najboljši razlog. 

 

Slika 10: Glavni razlogi za rezervacijo namestitev prek Airbnb 

Anketirani, ki so že kdaj namestitev na potovanjih rezervirali preko Airbnb-ja, so imeli 

zastavljeno podvprašanje, kjer so morali razvrstiti razloge za to odločitev. Z grafične 

ponazoritve rezultatov na sliki 10 lahko vidimo, da so anketirani iz obeh generacij rezervirali 

prek Airbnb, ker so želeli preizkusiti nekaj novega. Na drugem mestu pa zaradi tega, ker so 

želeli pridobiti nasvete in priporočila gostitelja o tistem kraju. Zanimivo, cenovna dostopnost 

naj pri tem ne bi igrala vidnejše vloge. Odgovori se glede na generaciji razlikujejo zelo malo. 
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Pojav Airbnbja je le še poglobil krizo najemniškega trga v Sloveniji, predvsem v prestolnici in 

na obali. Lastnikom se namreč bolj splača oddajati svoja stanovanja kratkoročno prek 

platforme Airbnb kot pa v dolgoročni najem. Kako bi po vašem mnenju morala država 

ukrepati? 

 

Slika 11: Predlogi za omejitev oddajanja prek platforme Airbnb 

Na vprašanje o tem, kako bi država morala drugače regulirati Airbnb, da se zmanjša problem 

pomanjkanja stanovanj za dolgoročni najem, je večina anketiranih generacije X mnenja, da bi 

bilo treba tovrstno oddajanje dovoliti le v točno določenem času (npr. v času poletne sezone). 

Skupno gledano je največ anketiranih izbralo predlog o zvišanju obdavčitev za oddajanja prek 

Airbnb in jih znižati za dolgoročni najem. Z nekoliko bolj netipično rešitvijo, da bi država 

samostojno urejanje te dejavnosti prepustila občinam, je soglašal precejšen delež milenijcev 

(30,6 %). Predstavniki generacije X so bili pri tej opciji bolj zadržani, izbralo jo je samo    

14,8 %. S popolno prepovedjo platforme Airbnb v Sloveniji se strinja le neznatno število 

anketiranih. 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? (1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam 

se, 3 = niti – niti, 4 = strinjam se, 5 = popolnoma se strinjam) 

Za lažjo ponazoritev smo trditve označili s črkami: 

a) V Sloveniji primanjkuje izposojevalnic oblek za posebne priložnosti. 
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b) Zaradi novih storitev v zvezi z naročanjem in izposojo vozil mi lastništvo avtomobila 

dandanes ne predstavlja nečesa nujnega. 

c) Za sedanje okoljske težave je kriva predvsem potrošniška miselnost 20. stoletja. 

d) Svoj avtomobil bi bil pripravljen oddajati (deliti) z neznanci v času, ko ga ne potrebujem. 

e) Finančna in gospodarska kriza iz leta 2008 je spremenila mišljenje in nakupne navade 

ljudi v smislu, da bolj varčno ravnajo z denarjem. 

f) Delitvena ekonomija spodbuja nelojalno konkurenco in sivo ekonomijo (Airbnb, Uber, 

Prevoz.org …). 

Preglednica 3:  Strinjanje generacij X in Y s podanimi trditvami 

Generacija Trditev N 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Generacija 

X (1965–

1981) 

a) 

27 

2 5 3,59 0,69 

b) 1 5 2,41 1,12 

c) 2 5 3,56 1,05 

d) 1 4 2,52 1,16 

e) 2 5 3,93 0,96 

f) 1 4 2,96 1,22 

Generacija 

Y (1982–

2000) 

a) 

124 

1 5 3,41 0,84 

b) 1 4 2,46 1,01 

c) 1 5 3,71 0,80 

d) 1 5 2,44 1,06 

e) 1 5 3,14 0,97 

f) 1 5 2,96 0,91 

Iz preglednice 3 je razvidno, da se anketirani generacije X v povprečju najbolj strinjajo s 

trditvijo, da je finančna in gospodarska kriza iz leta 2008 spremenila mišljenje in nakupne 

navade ljudi v smislu, da bolj varčno ravnajo z denarjem (pov. vr. = 3,93; SO = 0,96), 

pripadniki generacije Y pa se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da je za sedanje 

okoljske težave kriva predvsem potrošniška miselnost 20. stoletja (pov. vr. = 3,71; SO = 

0,80). Dejstvo, da se obe generaciji relativno malo strinjata s trditvijo, da bi bili pripravljeni 

svoj avtomobil oddajati (deliti) z neznanci v času, ko ga ne potrebujejo, kaže na to, da je 

delitvena ekonomija pri nas še v začetni fazi, saj naprimer v ZDA podjetje Turo (do novembra 

2015 znano pod imenom RelayRides) že omogoča posameznikom, da oddajajo svoje 

avtomobile neznancem. 
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Kaj vas najbolj prepriča v nakup izdelka ali storitve na spletu? 

 

Slika 12: Zaupanje v ocene in mnenja drugih uporabnikov spleta 

Z zadnjim, sedmim vprašanjem smo želeli ugotoviti predvsem, ali lahko tudi za porabnike v 

Sloveniji govorimo o tako imenovani digitizaciji zaupanja, za katero velja, da se zaupanje do 

neznancev lahko vzpostavi samo s pomočjo različnih sistemov zaupanja v spletni platformi, 

torej brez prvotnega srečanja v živo. Z diagrama na sliki 12 lahko razberemo, da se generacija 

X še vedno najraje zanaša na priporočila znancev ali prijateljev (55,6 %), kar pa ne velja tudi 

za mlajšo generacijo Y. Te v spletni nakup v povprečju največkrat prepričajo ocene (rating) in 

mnenja drugih uporabnikov spleta (48,4 %), zato lahko pri tej generaciji že govorimo o t. i. 

digitalizaciji zaupanja. 
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4 UGOTOVITVE 

Na podlagi teoretičnega in empiričnega dela raziskave podajamo ključne ugotovitve. Najprej 

ugotovitve, vezane na teoretični del naloge, in sicer po vrsti po posameznih ciljih, ki so 

navedeni v uvodnem poglavju. 

Po temeljitem pregledu literature o delitveni ekonomiji lahko ugotovimo, da na to temo v 

slovenščini ni veliko napisanega, zato smo diplomsko nalogo v veliki meri osnovali na 

pogledih tujih avtorjev. Večina obstoječe literature obravnava delitveno ekonomijo iz 

pozitivnega ali negativnega vidika. Njeni zagovorniki najpogosteje izpostavljajo učinkovitejše 

izkoriščanje sredstev, nižanje stroškov in s tem večjo dostopnost do različnih dobrin ter 

storitev, možnosti dodatnega zaslužka in fleksibilnost. Po drugi strani kritiki opozarjajo na 

nevarnosti, ki izhajajo iz neustrezne oziroma pomanjkljive regulacije delitvene ekonomije. 

Netipične oblike dela, med katere spada tudi delo v okviru delitvene ekonomije (vozniki 

Uber-ja, oddajalci prek Airbnb, različni freelancer-ji itd.), odpirajo vrsto novih vprašanj, na 

katera dosedanji uveljavljeni instituti delovnega prava nimajo odgovora. V diplomski nalogi 

smo skušali zajeti oba vidika in pojav predstaviti čim bolj objektivno. 

Kar se tiče okoljevarstvenega potenciala delitvene ekonomije, je neizpodbitno dejstvo, da 

pozitivno učinkuje na varstvo okolja z boljšim izkoriščanjem že obstoječih sredstev, hkrati pa 

bi se lahko ta učinek še dodatno povečal z nadaljnjim spodbujanjem k trajnostnemu 

oblikovanju izdelkov. 

Na področju načina organiziranja in opravljanja dela smo ugotovili, da razen povečane 

fleksibilnosti in povečanih možnosti dodatnega zaslužka o drugih pozitivnih učinkih delitvene 

ekonomije ne moremo govoriti. Poglavitna značilnost dela v delitveni ekonomiji je t. i. 

drobitev dela na posamezna opravila, kar omogočajo IKT–tehnologije skupaj z računalniškimi 

algoritmi. Zaradi povečanega nadzora in maksimizacije učinkovitosti dela nekateri ta 

postopek imenujejo digitalni taylorizem. Teh negativnih učinkov pri nas še ni veliko zaslediti, 

ker je delitvena ekonomija v Sloveniji šele v začetni fazi, zato se država z njeno regulacijo še 

ni intenzivno ukvarjala. 

V zvezi s ciljem; predstaviti glavne panoge delovanja delitvene ekonomije s praktičnimi 

primeri podjetij in platform, smo ugotovili, da ima delitvena ekonomija v Sloveniji največji 

vpliv v turizmu prek platforme Airbnb in na področju prevozov, čeprav Uber pri nas še ne 

deluje. Njegov prihod terja spremembo zakonodaje, ki za zdaj ni med prioritetami države. 

Kljub temu na področju prevoza oseb v Sloveniji uspešno deluje podjetje Avant2Go, ki 

predstavlja tipičen primer delitvene ekonomije v razmerju podjetje – potrošnik, bolj znanim 

pod angleško kratico B2C. Drugi poseben primer delitvene ekonomije predstavlja spletna 

stran Prevoz.org, ki deluje po načelu enak z enakim ali P2P (peer-to-peer). Pri tem modelu 

služi spletna stran samo kot virtualni prostor za ujemanje voznikov in potnikov, za vse ostalo 

se tako imenovani enakovredni vrstniki (ang. peers) dogovorijo sami. 
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V nadaljevanju podajamo še ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave po posameznih 

zastavljenih ciljih tega dela. 

V zvezi s slovenskim pojmom »delitvena ekonomija« lahko zaključimo, da je med 

slovenskimi porabniki nepoznan. Razlog za to lahko pripišemo dejstvu, da se v Sloveniji 

pogosto uporabljata izraza »platformna ekonomija« ter »ekonomija na zahtevo«.  

Za ugotavljanje obsega uporabe storitev delitvene ekonomije smo se v raziskavi osredotočili 

na prevoz oseb in namestitve. S tem smo želeli potrditi spoznanje iz teoretičnega dela, da je 

generacija Y veliko bolj naklonjena delitveni ekonomiji kot druge, starejše generacije. Iz 

rezultatov anketnega vprašalnika lahko potrdimo, da je res tako, saj je pri drugem vprašanju 

samo 15,3 % anketiranih milenijcev odgovorilo, da za prevoz še ni uporabilo nobene izmed 

treh podanih možnosti (Avant2Go, Prevoz.org, Bicikelj), medtem ko je ta odstotek pri 

generaciji X precej višji (59,3). 

Podobno tudi Airbnb kot alternativa za namestitev na potovanjih kotira višje med predstavniki 

milenijcev kot pa pri generaciji X, za pripadnike katere se je izkazalo, da pravzaprav izmed 

štirih ponujenih možnosti najmanj zaupajo platformi Airbnb. 

Glede različnih trendov delitvene ekonomije, kot je upadanje lastništva avtomobilov, ki se 

ponekod v tujini že omenja, pa lahko glede na rezultate raziskave trdimo, da se v Sloveniji še 

nismo pripravljeni odreči lastništvu avtomobila. Da smo kot družba zelo navezani na svoje 

avtomobile, kaže tudi dejstvo, da v povprečju nobena izmed generacij ni pripravljena deliti 

svojega avtomobila z neznanci v času, ko ga ne potrebujejo. So pa anketirani iz obeh 

generacij pokazali strinjanje s trditvijo, da nam v Sloveniji primanjkuje izposojevalnic oblek 

za posebne priložnosti. Kar se tiče zaupanja neznancem v virtualnih okoliščinah, je mogoče 

opaziti velik razkorak med generacijama X in Y. V digitaliziranem svetu rojenim 

pripadnikom Y–generacije so namreč mehanizmi vzpostavljanja zaupanja (sistem 

medsebojnega ocenjevanja) v virtualnih okoliščinah znatno bolj domači kot pa pripadnikom 

generacije X, ki tem sistemom, kot smo videli, ne zaupajo. 
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5 SKLEP 

Spoznali smo, da so pozitivni vplivi delitvene ekonomije na varstvo okolja zanemarjajoči, če 

države in mesta ne bodo ustrezno regulirali tega področja. V tem primeru lahko pričakujemo 

še več zaposlenih v nestandardnih oblikah dela, kar dodatno pospešuje spodkopavanje in 

izginjanje socialne države, ki smo je bili vajeni po drugi svetovni vojni v Evropi.  

Po tem, ko je v Sloveniji delitvena ekonomija vzcvetela predvsem v njenih dveh najbolj 

razvitih sektorjih (prevoz oseb in nastanitve), v kratkem predvidevamo še razmah finančnega 

sektorja. Zlasti v sedanjem času zaostrenih pogojev za pridobitev potrošniškega posojila lahko 

pričakujemo povečano priljubljenost posojilnih platform P2P (peer-to-peer), kot so Prosper, 

Zopa, Smava ali Mintos. 

V okviru nadaljnjih raziskav tega področja bi bilo v prihodnje zanimivo na področju 

nastanitev raziskovati, v kolikšni meri vpliva Airbnb na cene najemnin v Ljubljani, kjer je ta 

težava najbolj očitna. Z raziskavo najpogostejših relacij na spletni strani Prevoz.org pa bi 

država dobila natančnejši uvid v problematiko javnih prometnih povezav, ki je problem, ki ga 

v Sloveniji zagotovo najbolj občutimo študentje.  

 





37 

LITERATURA IN VIRI 

Anderson, Janna in Lee Rainie. 2010. Millennials will make online sharing in networks a 

lifelong habit. Https://www.pewresearch.org/internet/2010/07/09/millennials-will-make-

online-sharing-in-networks-a-lifelong-habit/ (20. 1. 2020). 

Avant2go. 2019. 1. Kaj je souporaba vozil (car sharing)? Https://help-

si.avant2go.com/help/kaj-je-car-sharing (11. 7. 2019). 

Belk, Russell. 2014. You are what you can access: sharing and collaborative consumption 

online. Journal of Business Research 67 (8): 1595–1600. 

BlaBlaCar. B. l. Profile & account. Https://www.blablacar.co.uk/faq/profile-account (11. 7. 

2019). 

Botsman, Rachel in Roo Rogers. 2010. What´s mine is yours: the rise of collaborative 

consumption. New York: HarperCollins Publishers. 

Chase, Robin. 2015. Peers Inc.: how people and platforms are inventing the collaborative 

economy and reinventing capitalism. New York: PublicAffairs. 

Cherry, Colin in William Edmondson. 1985. The age of access: information technology and 

social revolution. Abingdon: Taylor & Francis. 

Delo.si. 2019. Podružnica v Sloveniji za Uber ni prioriteta. 

Https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/podruznica-v-sloveniji-za-uber-ni-prioriteta-

214262.html (11. 7. 2019). 

Demary, Vera. 2015. Competition in the sharing economy. 

Https://www.econstor.eu/bitstream/10419/112778/1/830325093.pdf (11. 7. 2019). 

DIS slovarček, slovar računalniških izrazov. B. l. Peer-to-peer. Http://dis-

slovarcek.ijs.si/search?text=P2P&x=42&y=29 (11. 7. 2019). 

Finančna uprava. B. l. Oddajam stanovanje preko Airbnb in Bookinga. 

Https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/oddajam_stanovanje_preko_airbnb

_in_bookinga/ (11. 7. 2019). 

Fran. B. l. Internet. Https://fran.si/iskanje?View=1&Query=internet&hs=1 (11. 7. 2019). 

Franca, Valentina in Urška Gliha Škrjanec. 2017a. Delavec v delitveni ekonomiji (1): 

opravljanje dela ali storitev? Pravna praksa 36 (36-37): 13–15. 

Franca, Valentina in Urška Gliha Škrjanec. 2017b. Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno 

bo delovnopravno varstvo prihodnosti? Pravna praksa 36 (38): 12–14. 

Frenken, Koen in Juliet Schor. 2017. Putting the sharing economy into perspective. 

Https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422417300114 (9. 7. 2019). 

Gansky, Lisa. 2012. The mesh: why the future of business is sharing. New York: Portfolio 

Penguin. 

Glosbe. B. l. Peer-to-peer. Https://sl.glosbe.com/en/sl/Peer-to-Peer (11. 7. 2019). 

Godelink, Raz. 2017. Millennials and the sharing economy: lessons from a `buy nothing new, 

share everything month` project. Environmental Innovation and Societal Transitions 23 

(1): 40–52. 

Grybaite, Virginija in Jelena Stankevičiene. 2017. Motives for participation in the sharing 

economy – evidence from Lithuania. 

Https://content.sciendo.com/view/journals/emj/8/4/article-p7.xml?lang=en (11. 7. 2019). 

https://www.pewresearch.org/internet/2010/07/09/millennials-will-make-online-sharing-in-networks-a-lifelong-habit/
https://www.pewresearch.org/internet/2010/07/09/millennials-will-make-online-sharing-in-networks-a-lifelong-habit/
https://help-si.avant2go.com/help/kaj-je-car-sharing
https://help-si.avant2go.com/help/kaj-je-car-sharing
https://www.blablacar.co.uk/faq/profile-account
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/podruznica-v-sloveniji-za-uber-ni-prioriteta-214262.html
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/podruznica-v-sloveniji-za-uber-ni-prioriteta-214262.html
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/112778/1/830325093.pdf
http://dis-slovarcek.ijs.si/search?text=P2P&x=42&y=29
http://dis-slovarcek.ijs.si/search?text=P2P&x=42&y=29
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/oddajam_stanovanje_preko_airbnb_in_bookinga/
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/oddajam_stanovanje_preko_airbnb_in_bookinga/
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=internet&hs=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422417300114
https://sl.glosbe.com/en/sl/Peer-to-Peer
https://content.sciendo.com/view/journals/emj/8/4/article-p7.xml?lang=en


 

38 

Guttentag, Daniel. 2018. What Airbnb really does to a neighbourhood. 

Https://www.bbc.com/news/business-45083954 (11. 7. 2019). 

Hajibaba, Homa in Sara Dolnicar. 2018. Regulatory reactions around the world. V Peer-to-

Peer Accomodation Networks: Pushing the Boundaries, ur. Sara Dolnicar, 120–136. 

Oxford: Goodfellow Publishers. 

Hawken, Paul, Amory Lovins in Hunter L. Lovins. 2008. Natural capitalism: creating the 

next industrial revolution. London: Back Bay Books. 

Heinrichs, Harald. 2013. Sharing economy: a potential new pathway to sustainablity. 

Https://pdfs.semanticscholar.org/4e91/16758a648724c637597825af1065a8c50dbe.pdf 

(11. 7. 2019). 

Hojnik, Janja. 2018. Sharing economy in Europe – opportunities and challenges. 

Https://zavod14.si/wp-content/uploads/2018/11/Knjizica_Sharing-

Economy_A5_WEB.pdf (14. 7. 2019). 

Hren, Barbara. 2016. Kapitalizem 2.0 ali kdo se boji delitvene ekonomije. 

Https://www.dnevnik.si/1042748660/posel/novice/kapitalizem-20-ali-kdo-se-boji-

delitvene-ekonomije (11. 7. 2019). 

Kralj, Rok. 2011. Ekonomija delitve, pot do pravične in trajnostne družbe. 

Http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Knjiznica/Ekonomija_delitve.pdf (12. 7. 

2019). 

Kučić, Lenart J. 2017. Skriti obrazi delitvene ekonomije: lažje izkoriščanje, težji boj za 

pravice delavcev. Https://podcrto.si/skriti-obrazi-delitvene-ekonomije-lazje-izkoriscanje-

tezji-boj-za-pravice-delavcev/ (11. 7. 2019). 

Le Jeune, Solange. 2016. The sharing economy. 

Https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2016/pdfs/responsible-

investment/the-sharing-economy/the-sharing-economy-report-final.pdf (11. 7. 2019). 

Lenarčič, Blaž. 2018. Svetova nista dva, svet je eden. Http://revija.ognjisce.si/revija-

ognjisce/642-mp-ucinki-ikt/18612-svetova-nista-dva-svet-je-eden-7 (11. 7. 2019). 

Lončar, Andreja. 2017. Koprivnikar: Z regulacijo delitvene ekonomije ne hitimo, ker je ne 

razumemo. Https://siol.net/posel-danes/novice/koprivnikar-z-regulacijo-delitvene-

ekonomije-ne-hitimo-ker-je-ne-razumemo-438568 (11. 7. 2019). 

Mazzella, Frédéric, Arun Sundararajan, Verena Butt d´Espous in Mareike Möhlmann. 2016. 

How digital trust powers the sharing economy. 

Https://www.researchgate.net/publication/315483205_How_digital_trust_powers_the_sh

aring_ec nomy/link/58d1c184aca2720cd05ed163/download (15. 7. 2019). 

McDonough, William in Michael Braungart. 2002. Cradle to cradle. Remaking the way we 

make things. New York: North Point Press. 

Media Lab. 2018. Splošni pogoji poslovanja 1nadan.si. Https://1nadan.si/pogoji-poslovanja 

(11. 7. 2019). 

Merjenje obiskanosti spletnih strani. 2018. Pametne mobilne naprave skoraj izenačene z 

osebnimi računalniki. Http://www.moss-soz.si/2018/09/03/dostop-do-interneta-preko-

pametnih-mobilnih-naprav-skoraj-enak-stevilu-uporabnikom-osebnega-racunalnika/ (15. 

7. 2019). 

Online etymology dictionary. B. l. Internet. Https://www.etymonline.com/search?q=internet 

(11. 7. 2019). 

https://www.bbc.com/news/business-45083954
https://pdfs.semanticscholar.org/4e91/16758a648724c637597825af1065a8c50dbe.pdf
https://zavod14.si/wp-content/uploads/2018/11/Knjizica_Sharing-Economy_A5_WEB.pdf
https://zavod14.si/wp-content/uploads/2018/11/Knjizica_Sharing-Economy_A5_WEB.pdf
https://www.dnevnik.si/1042748660/posel/novice/kapitalizem-20-ali-kdo-se-boji-delitvene-ekonomije
https://www.dnevnik.si/1042748660/posel/novice/kapitalizem-20-ali-kdo-se-boji-delitvene-ekonomije
http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Knjiznica/Ekonomija_delitve.pdf
https://podcrto.si/skriti-obrazi-delitvene-ekonomije-lazje-izkoriscanje-tezji-boj-za-pravice-delavcev/
https://podcrto.si/skriti-obrazi-delitvene-ekonomije-lazje-izkoriscanje-tezji-boj-za-pravice-delavcev/
https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2016/pdfs/responsible-investment/the-sharing-economy/the-sharing-economy-report-final.pdf
https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2016/pdfs/responsible-investment/the-sharing-economy/the-sharing-economy-report-final.pdf
http://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/642-mp-ucinki-ikt/18612-svetova-nista-dva-svet-je-eden-7
http://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/642-mp-ucinki-ikt/18612-svetova-nista-dva-svet-je-eden-7
https://siol.net/posel-danes/novice/koprivnikar-z-regulacijo-delitvene-ekonomije-ne-hitimo-ker-je-ne-razumemo-438568
https://siol.net/posel-danes/novice/koprivnikar-z-regulacijo-delitvene-ekonomije-ne-hitimo-ker-je-ne-razumemo-438568
https://www.researchgate.net/publication/315483205_How_digital_trust_powers_the_sharing_ec%20nomy/link/58d1c184aca2720cd05ed163/download
https://www.researchgate.net/publication/315483205_How_digital_trust_powers_the_sharing_ec%20nomy/link/58d1c184aca2720cd05ed163/download
https://1nadan.si/pogoji-poslovanja
http://www.moss-soz.si/2018/09/03/dostop-do-interneta-preko-pametnih-mobilnih-naprav-skoraj-enak-stevilu-uporabnikom-osebnega-racunalnika/
http://www.moss-soz.si/2018/09/03/dostop-do-interneta-preko-pametnih-mobilnih-naprav-skoraj-enak-stevilu-uporabnikom-osebnega-racunalnika/
https://www.etymonline.com/search?q=internet


 

39 

Pahor, Marko. 2016. Zakaj Uber ni del delitvene ekonomije. 

Https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/zakaj-uber-ni-del-delitvene-ekonomije-125086 (11. 

7. 2019). 

Prevoz.org. B. l. Pogosta vprašanja. Https://prevoz.org/faq/ (11. 7. 2019). 

Prezelj, Metka. 2019. Učinki Airbnbja: prestolnice v omejitve, v Sloveniji država stori 

premalo. Https://siol.net/novice/slovenija/ucinki-airbnbja-prestolnice-v-omejitve-v-

sloveniji-drzava-stori-premalo-491995 (11. 7. 2019). 

Ranzini, Giulia, Gemma Newlands, Guido Anselmi, Alberta Andreotti, Thomas Eichhorn, 

Michael Etter, Christian Hoffmann, Sebastian Jürss in Christoph Lutz. 2017. Millennials 

and the sharing economy: European perspectives. 

Https://www.bi.edu/globalassets/forskning/h2020/focus-group-working-paper.pdf (12. 7. 

2019). 

RateSetter. 2020. RateSetter statistics. Https://www.ratesetter.com/invest/statistics (20. 1. 

2020). 

Roberts, Jeff John. 2015. As sharing economy fades, these 2 phrases are likely to replace it. 

Https://fortune.com/2015/07/29/sharing-economy-chart (20. 1. 2020). 

Stein, Joel. 2013. Millennials: the me me me generation. Https://time.com/247/millennials-

the-me-me-me-generation/ (9. 7. 2019). 

Stephany, Alex. 2015. The business of sharing: making it in the new sharing economy. 

Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Sundararajan, Arun. 2016. The sharing economy: the end of employment and the rise of 

crowd–based capitalism. Cambridge: The MIT Press. 

Surowiecki, James. 2004. The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and 

how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations. New York: 

Doubleday. 

YouTube. 2016. Avant2Go – Predstavitev. 

Https://www.youtube.com/watch?v=Dchzu_0L0oQ (11. 7. 2019). 

 

 

 

 

 

https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/zakaj-uber-ni-del-delitvene-ekonomije-125086
https://prevoz.org/faq/
https://siol.net/novice/slovenija/ucinki-airbnbja-prestolnice-v-omejitve-v-sloveniji-drzava-stori-premalo-491995
https://siol.net/novice/slovenija/ucinki-airbnbja-prestolnice-v-omejitve-v-sloveniji-drzava-stori-premalo-491995
https://www.bi.edu/globalassets/forskning/h2020/focus-group-working-paper.pdf
https://www.ratesetter.com/invest/statistics
https://fortune.com/2015/07/29/sharing-economy-chart
https://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation/
https://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation/
https://www.youtube.com/watch?v=Dchzu_0L0oQ




41 

PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni,  

sem absolvent dodiplomskega študija na Fakulteti za management v Kopru. Za potrebe 

diplomske naloge na temo delitvene ekonomije bi vas prosil, da mi pomagate in rešite anketni 

vprašalnik, ki je pred vami. Vaše sodelovanje je ključnega pomena za ugotovitev stališč in 

odnosa slovenskih porabnikov do prvin delitvene ekonomije.  

Anketa je anonimna, za odgovore pa se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Spol 

M/Ž 

Letnica rojstva 

__________ 

Status 

Študent/ka 

Zaposlen/a 

Samozaposlen/a 

Brezposeln/a 

Upokojenec/ka 

 

NAGOVOR 

Na splošno gre pri delitveni ekonomiji za ustvarjanje vrednosti s slabo izkoriščenimi 

sredstvi. Ključno vlogo ima pri tem internet (medmrežje), ki naredi ta sredstva oziroma 

dobrine dostopna širši skupnosti ljudi samo, kadar jih ti potrebujejo, kar postopoma 

vodi k zmanjšani potrebi po njihovem lastništvu. 

 

1. Ali ste že kdaj prej slišali za izraz delitvena ekonomija (ang. sharing economy)? 

Da 

Da, vendar samo izraz v angleščini 

Ne 

2. Spodaj naštete slovenske storitve na področju prevoza oseb imajo prvine delitvene 

ekonomije. Katero izmed njih ste že uporabili za prevoz? (Možnih je več odgovorov.) 

Avant2Go 



Priloga 1 

 

Prevoz.org 

Bicikelj 

Ničesar od naštetega 

2.a Kaj je bil vaš glavni razlog za izbiro te/h možnosti prevoza? 

Prihranek časa 

Prihranek denarja 

Udobnost 

Takojšnja dostopnost 

Skrb za okolje (manj emisij CO2) 

3. Za katere izmed navedenih tujih storitev na področju prevoza ste slišali ali ste jih že 

uporabili? (Možnih je več odgovorov.) 

BlaBlaCar 

Lyft 

Uber 

MyTaxi 

Flinc 

Drivy 

Getaround 

SnappCar 

Ničesar od naštetega 

4. Kako pogosto si namestitev na potovanjih uredite s spodaj podanimi možnostmi? (Nikoli, 

redko, včasih, pogosto, vedno.) 

Prek turističnih agencij (Kompas, Sonček, Palma ipd.) 

Airbnb 

Booking.com 

Prek drugih spletnih platform (Trivago, HostelWorld ipd.) 

4.a Za tiste, ki ste že kdaj rezervirali prek Airbnbja. Kaj je bil glavni razlog, da ste si 

namestitev uredili prek te platforme? Razvrstite po pomembnosti. Na prvo mesto 

postavite za vas najboljši razlog. 

Domače vzdušje in lokalna avtentičnost 

Cenovno mi je bilo bolj dostopno 

Želel sem preizkusiti nekaj novega 
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Želel sem pridobiti nasvete in priporočila gostitelja o tistem kraju 

5. Pojav Airbnbja je le še poglobil krizo najemniškega trga v Sloveniji, predvsem v 

prestolnici in na obali. Lastnikom se namreč bolj splača oddajati svoja stanovanja 

kratkoročno prek platforme Airbnb kot pa v dolgoročni najem. Kako bi po vašem mnenju 

morala država ukrepati? 

Zvišati bi morala obdavčitve za oddajanja prek Airbnb in jih znižati za dolgoročni najem 

Tovrstno oddajanje dovoliti le v točno določenem času (npr. v času poletne sezone) 

Tovrstno oddajanje omejiti na število dni v letu (npr. 90 dni v letu) 

Država bi morala samostojno urejanje te dejavnosti prepustiti občinam 

Popolnoma prepovedati oddajanja prek Airbnb in podobnih platform 

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? (1 = sploh se ne strinjam, … , 5 = 

popolnoma se strinjam) 

V Sloveniji primanjkuje izposojevalnic oblek za posebne priložnosti 

Zaradi novih storitev v zvezi z naročanjem prevoza in izposojo vozil mi lastništvo 

avtomobila dandanes ne predstavlja nečesa nujnega 

Za sedanje okoljske težave je kriva predvsem potrošniška miselnost 20. stoletja 

Svoj avtomobil bi bil pripravljen oddajati (deliti) z neznanci v času, ko ga ne potrebujem 

Finančna in gospodarska kriza iz leta 2008 je spremenila mišljenje in nakupne navade 

ljudi v smislu, da bolj varčno ravnajo z denarjem 

Delitvena ekonomija spodbuja nelojalno konkurenco in sivo ekonomijo (Airbnb, Uber, 

Prevoz.org …) 

7. Kaj vas najbolj prepriča v nakup izdelka ali storitve na spletu? 

Priporočila znancev ali prijateljev 

Spletni oglas ponudnika 

Ocena (rating) in mnenja drugih uporabnikov spleta 

Ne nakupujem na spletu 


