
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBODANKA MARKOVIĆ 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

S
L

O
B

O
D

A
N

K
A

 M
A

R
K

O
V

IĆ
 

KOPER, 2020 

2
0
2
0
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Koper, 2020 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

VLOGA DIGITALIZACIJE PRI RAZVOJU NOVIH 

OBLIK DELA 

Slobodanka Marković 

Magistrska naloga 

Mentorica: doc. dr. Katarina Krapež 



 

 



III 

POVZETEK 

Digitalizacija oz. razvoj digitalnih tehnologij je vplivala na razvoj novih oblik dela, ki so 

vezane na uporabo spletnih aplikacij in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Aplikacije 

delujejo kot posredniki med delavcem oziroma izvajalcem storitev in delodajalcem oziroma 

naročnikom storitev in pomenijo odmik od klasične oblike zaposlitve. V nalogi je proučena 

ta, nova oblika razmerij med delavcem-izvajalcem in delodajalcem-naročnikom, ki jo deloma 

ureja civilno pravo. Analiza mednarodne ureditve in primerjava nacionalnih zakonodaj ter 

sodne prakse je pokazala na široko vrzel v normiranju novih oblik dela; opredeliti je treba 

pojem spletnih delavcev, določiti nove oblike dela nastale z uvedbo digitalnih tehnologij, 

opredeliti pojem spletnih aplikacij, na katerih potekajo nove oblike dela, analizirati delovanje 

spletne aplikacije Uber, kot predstavnika novih oblik dela, ter predstaviti posledice novih 

oblik dela na slovensko zakonodajo.  

Ključne besede: digitalizacija, nove oblike dela, spletna aplikacija, delavec, spletni delavec, 

delovno razmerje. 

SUMMARY 

Digitalization or introduction of digital technology has influenced the development of new 

forms of work related to the use of web aplikacijs and information and communication 

technology. Aplikacijs act as intermediaries between a worker or service provider and an 

employer or service contractor and represent a departure from the classical form of 

employment. The master's thesis examines this new form of relationships between worker-

contractor/service provider and employer-contracting authority, partly regulated by civil law. 

An analysis of international regulation and the comparison of national laws and case law has 

revealed a wide gap in the standardization of new forms of work; it is necessary to define the 

concept of online workers, to define new forms of work arising from introduction og digital 

technology, to define the concept of online aplikacijs where new forms of work are under 

way, to analyze the functioning of the online aplikacij Uber as a representative of new forms 

of work and to present the consequences of new forms of work on Slovenian legislation. 

Keywords: digitalization, new forms of work, web aplikacij, worker, web worker, 

employment relationship. 

UDK: 331.1:004(043.2) 
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1 UVOD 

Digitalizacija preko digitalnih tehnologij vstopa na trg dela z veliko hitrostjo in s tem prinaša 

obilico novosti v delovnem pravu. Tradicionalne oblike dela se digitalizirajo in s tem se 

spreminjajo delovna mesta ter potrebe po delovni sili. Nastajajo nove oblike dela, kjer 

opravljanje dela poteka prek spletne aplikacije in so deloma ali v celoti digitalizirane. Na 

podlagi raziskave Eurofounda (2015) nove oblike dela so: delitev zaposlenih, delitev dela, 

začasno upravljanje, priložnostno delo (delo na zahtevo), mobilno delo, delo na podlagi 

vavčerjev, portfeljsko delo, zaposlovanje množic in sodelovanje pri zaposlovanju. Skupna 

lastnost vsem novim oblikam dela je uporaba digitalnih tehnologij in interneta za združevanje 

ponudb in povpraševanj storitev (Bjelinski 2017, 885). Ob tem se postavljajo vprašanja o 

potrebnih delavčevih veščinah, kompetencah in znanjih.  

Prihod digitalnih tehnologij po mnenju Kowalskega (2015) predstavlja problem in grožnjo za 

obstoječe posle, medtem ko Počkar in Krajnc (2011) menita, da je razvoj digitalnih tehnologij 

pozitivno vplival na poslovanje podjetij, čeprav prinaša tudi veliko nevarnosti. Najnovejša 

raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) (2018) 

kaže, da se 32 % njihovih držav članic sooča z bistvenimi spremembami pri izvajanju 

delovnih mest s pojavom in razvojem digitalnih tehnologij. Raziskava, ki jo je izvedel 

McKinsey Global Institute (2016), je ugotovila, da v ZDA in Evropi 20 do 30 % aktivnega 

prebivalstva opravlja eno od novih oblik dela. Nadalje OECD (2018) navaja, da je v njihovih 

državah članicah 14 % delovnih mest zelo digitaliziranih, v Sloveniji pa 12, kar je relativno 

dosti v primerjavi s celotnim odstotkom držav članic OECD. S pojavom novih oblik dela se 

spreminja tudi odnos med delavcem in delodajalcem. Raziskava Eurofounda (2017) kaže, da 

delavci niso več odvisni od delodajalčevih prostorov in so povezani zgolj virtualno, pri čemer 

delo poteka preko spletne aplikacije, kjer naročnik storitev s »klikanjem« naloži določene 

storitve, ki jih opravi izvajalec storitev. Felstiner (2011) meni, da se z opravljanjem tega dela 

izgublja delovno mesto v fizičnem smislu in se ustvarja delovno mesto v nekakšnem oblaku. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč 

V magistrski nalogi smo obravnavali spremembe v delovnih razmerjih, ki so nastale s 

pojavom in uvedbo digitalnih tehnologij, kot posledica digitalizacije. Digitalna doba 

predstavlja časovno obdobje, ki se je začelo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z uvedbo 

osebnega računalnika in novih tehnologij, ki omogočajo prenos podatkov hitro in enostavno 

(McCormack 2017). Digitalna doba omogoča lažji dostop do svetovnega znanja ter 

mednarodnega prometa idej in informacij (Felstead in Jewson 1999, 45). Digitalizacija je 

proces pretvarjanja analognega signala v digitalno obliko z namenom elektronskega 

obdelovanja na računalnikih ali drugih napravah. Digitalne tehnologije in njihova uporaba so 

gonilo sodobnega družbenega in gospodarskega razvoja, zaradi katerih naj bi svet postal 

globalna vas.  
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Danes je prisotnost tehnologije zelo pomembna v sferah življenja, tudi na delovnih mestih. 

Informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) so znatno izboljšale 

življenje in delo v 21. stoletju, med drugim so omogočile lažje in enostavnejše povezovanje 

delodajalca in delavca ter opravljanje dela na daljavo (Eurofound 2017, 1).  

Digitalizacija oz. razvoj digitalnih tehnologij prinaša priložnosti in tudi veliko nevarnosti, s 

katerimi se moramo soočiti in jih raziskati (Počkar in Krajnc 2011, 163). Priložnosti so 

povezane z organizacijo dela, samostojnim razporejanjem delovnega časa in kraja opravljanja 

dela. Obenem lahko pride zaradi povečanega obsega novih oblik dela, ki so nastale z 

razvojem IKT in s tem izpostavljenosti stalni negotovosti zaposlitve, do resnih zdravstvenih 

težav delavcev. Problem predstavlja tudi zmanjšanje dostopov do sistemov socialne varnosti 

ter zmanjšanje pravnega varstva delavcev.  

Razvoj digitalnih tehnologij je prinesla spremembe na trgu dela tudi z zahtevami po nekaterih 

novih veščinah in znanjih. To lahko vpliva na tiste zaposlene in iskalce zaposlitve, ki teh 

osnovnih veščin nimajo, in v skrajnem primeru povzroči njihovo dolgotrajno brezposelnost. V 

Evropski uniji je okoli 17 milijonov ljudi, ki nimajo osnovnih veščin, kot so branje, računanje, 

delo z računalnikom in podobno, kar je nujno za opravljanje novih oblik dela (Franca 2016, 

7). Raziskava Nedelkoske in Quintini (2018), ki govori o avtomatizaciji, uporabi veščin in 

usposabljanju, kaže, da se bo v državah članicah OECD ter članicah Evropske unije (v 

nadaljevanju EU) avtomatiziralo 9 % delovnih mest, v Sloveniji pa je ogroženih zaradi 

avtomatizacije 25 %. Nadalje, najnovejša raziskava OECD, ki govori o prihodnosti dela in 

novih spretnostih, kaže, da je v državah članicah OECD 14 % delovnih mest zelo 

digitaliziranih, medtem ko se 32 % delovnih mest sooča z bistvenimi spremembami, ki jih 

prinaša razvoj digitalnih tehnologij (OECD 2018). 

Uvedba IKT prevzema delovna mesta, kar se vidi pri različnih delih, kot so prodaja hrane in 

pijač na avtomatih, spletna banka, spletna prodaja ipd. Vse pogosteje se srečujemo z delom na 

domu ali tele-delom, nastalim z razvojem IKT, zaradi česar navzočnost delavcev ni več nujno 

potrebna. Delavec ni več odvisen od prostora, v katerem opravlja delo, to pomeni, da lahko 

delo opravlja od doma ali na kakšnem drugem mestu, ki ni pisarna (Eurofound 2017, 1). Na ta 

način se izgublja stopnja zaupanja in spoštovanja med delavcem in delodajalcem, saj včasih 

odnos med delavcem in delodajalcem traja le nekaj minut. Poleg tega se delavec in 

delodajalec v večini primerov ne poznata, saj zaposlitveno razmerje poteka pogosto anonimno 

prek spletne aplikacije (Felstiner 2011, 145). McKinseyjeva raziskava (2016) je ugotovila, da 

okoli 126 milijonov posameznikov v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) in 

Evropi oziroma 20 do 30 % aktivnega prebivalstva opravlja eno od novih oblik dela. 

Raziskava je še pokazala, da so motivi za opravljanje takšnega dela različni. V večini 

primerov se delavci odločajo za opravljanje novih oblik dela predvsem zaradi dodatnega 

zaslužka in bolj fleksibilnega urnika. To je lahko tudi negativno, saj so delavci prisilno 

vključeni v opravljanje novih oblik dela, ker ne zaslužijo dovolj v rednih službah ali sploh 
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nimajo rednih služb. 

Nekatere nove oblike dela potekajo tudi preko spletne aplikacije, ki deluje kot posrednik med 

podjetji in posamezniki. Podjetje ali posameznik preko spletne aplikacije nalaga oziroma 

naroča določene storitve, ki jih določeni posameznik ali skupina posameznikov opravi ali 

zagotovi. Oseba, ki naroča storitve, je obenem ponudnik storitev, medtem ko so posamezniki 

ali skupina posameznikov osebe, ki so prijavljene na aplikacijo množičnega dela z namenom 

dodatnega zaslužka. Ta oblika dela je znana kot množično delo (angl. crowdworking), in sicer 

so delodajalci oziroma ponudniki storitev ali skrbniki aplikacije nosilci množičnega dela 

(angl. crowdsourcers), ki ga izvajajo delavci (angl. crowdworkers). Glavna lastnost 

množičnega dela je iskanje in opravljanje dela s pomočjo IKT, kar pomeni, da med osebama 

ni nobenega stika. Z opravljanjem takega dela se izgublja delovno mesto v fizičnem smislu in 

ustvarja delovno mestu v računalniškem oblaku, za katerim stoji anonimna oseba, ki z 

naročnikom s klikanjem ustvarja številne povezave (Felstiner 2011, 146). Ponudnik storitev 

se lahko odloči za katerega koli posameznika prijavljenega v sistem množičnega dela, pri 

čemer mu ni treba pojasnjevati svoje odločitve. To nam pove, da ta oblika dela zajema visoko 

raven prekarnosti, saj ponudnik storitev ni dolžan sprejeti opravljenega dela, pa tudi ni dolžan 

plačati za opravljeno delo, če mu to opravljeno delo ne ustreza. Plačilo za sprejeto nalogo je 

nizko in višina je odvisna od okoliščin in razlogov za vključevanje ljudi v množično delo 

(Felstiner 2011, 167). V nadaljevanju je predstavljeno nekaj primerov množičnega dela.  

Znan in uspešen ponudnik množičnega dela je podjetje Taskrabbit, ki upravlja aplikacijo, prek 

katere lahko ljudje izvajajo manjša opravila, kot so čiščenje, gibanje, dostava ali ročno delo. 

Drug primer takšnega dela je spletna aplikacija podjetja Uber, ki ponuja kratke (taksi) 

prevoze. Uber zagotavlja prevozne storitve med voznikom in kupcem, s pomočjo on-line 

aplikacije. Ta storitev omogoča uporabnikom in tudi voznikom velike ugodnosti, saj je vožnja 

z Uberjem na enaki razdalji za četrtino cenejša, kot bi bila vožnja s taksijem (Davidov 2017, 

1). V kategorijo ponudnikov novih oblik dela sodi tudi podjetje AirBnB, ki upravlja spletno 

tržnico in storitve gostinstva za najem ali kratkoročno izposojo nepremičnim med 

posamezniki. AirBnB daje na izbiro različne počitniške hiše, stanovanja, hotelske postelje, 

rezervacije v restavracijah in turistične oglede. Družba nima lastnih nepremičnim in ne 

organizira lastnih potovanj, je zgolj posrednik, ki prejme odstotke od stroškov storitev v 

povezavi z vsako rezervacijo (Degryse 2016, 27).  

Tretja oblika dela, ki poteka prek spletne aplikacije, je delo na zahtevo (angl. on demand 

work), kjer se iščejo delavci za opravljanje dela preko spletne aplikacije, medtem ko delo po 

svoji naravi ni digitalizirano. Delo na zahtevo se nanaša na tradicionalne delovne aktivnosti, 

kot so transport, čiščenje ali poslovne storitve, ki se opravljajo prek mobilnih aplikacij. 

Značilnost tega dela je, da se prek spletne aplikacije samo povezujeta ponudba in 

povpraševanje, medtem ko se sama storitev oz. delo kasneje zagotavlja lokalno (De Stefano 

2016).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_(remuneration)&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhxPuF65FtcGE3erom6vdyhbm8Mxw
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Nove oblike dela so prinesle spremembe v delovnopravnem položaju delavcev in 

delodajalcev, pri čemer poteka posredovanje ali opravljanje dela prek spletne aplikacije. V 

magistrski nalogi raziskujemo, kako pravno ovrednotiti take nove oblike dela glede na 

veljavno zakonodajo. V slovenski pravni ureditvi je odnos med delavcem in delodajalcem 

urejen s številnimi splošnimi in posebnimi pravili delovne in civilne zakonodaje. Delovno 

razmerje ureja krovni Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007, 

21/2013, 78/2013, popr. 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/2016 in 15/2017 – odl. US in 

22/19 – ZposS, v nadaljevanju ZDR-1), druge oblike dela pa so normirane v civilni 

zakonodaji, zlasti v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/2007, 64/2016 – odl. US 

in 20/2018 – OROZ631, v nadaljevanju OZ). Poleg zakonov je delovno razmerje urejeno s 

splošnimi akti delodajalca in avtonomnimi (dvostranskimi) pravnimi akti, kot so kolektivne 

pogodbe.  

ZDR-1 v 4. členu opredeljuje delovno razmerje kot »dvostranski pravni posel, med delavcem 

in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces 

delodajalca, na podlagi pogodbe o zaposlitvi in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano 

opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca«. Nove oblike dela se običajno ne 

opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma v okviru delovnega razmerja, pač pa v 

okviru drugih civilnih razmerij. Delavec–izvajalec del ne opravlja dela po navodilih in pod 

nadzorom delodajalca–naročnika, ker ni organiziranega delovnega procesa. Pri novih oblikah 

dela sta socialna zaščita in varnost pri delu relativno nizki, saj gre najpogosteje za pogodbena 

razmerja med naročnikom in samozaposlenim ali študentom. Nasprotno temu, v delovnem 

razmerju, imajo delavci relativno visoko stopnjo socialne zaščite in bistveno večjo 

zaposlitveno varnost. Izvajalci novih oblik dela prav tako nimajo pravic, ki pripadajo 

delavcem, kot so pravica do plačanega letnega dopusta, pravica do plačanih odsotnosti z dela 

(bolniških), plačani prispevki za socialna zavarovanja, urejen urnik in omejeno število ur, ki 

ga lahko delavec opravi v enem tednu (40 ur tedensko za polni delovni čas) ter plačano 

nadurno delo. Pri novih oblikah dela večinoma izvajalec nima opredeljenega kraja opravljanja 

dela, medtem ko se v delovnem razmerju delo opravlja v prostorih delodajalca. Prednosti 

novih oblik dela sta možnost opravljanja dela od doma in prožen urnik. Obenem lahko 

fleksibilen urnik pripelje do povečanja stresa in do zameglitve meja med delovnim in 

zasebnim življenjem. Delavec, zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi, svoje delo opravi v 

okviru delovnega časa, medtem ko izvajalec v okviru ene od novih oblik dela opravlja delo 

tudi zunaj delovnega časa oziroma dela od doma ali na daljavo.  

Raziskovalni problem, ki smo ga analizirali v nalogi, so spremembe, ki jih nove oblike dela 

kot posledica digitalnih tehnologij prinašajo na delovnopravno področje. Odnos delavca in 

delodajalca se spreminja in odstopa od klasične pogodbe o zaposlitvi. Pojavlja se vprašanje 

glede možnega obstoja prekarnega dela ter zmanjšanja dostopa do socialne in pravne varnosti 

delavcev. Na to, kako nove oblike dela, vplivajo na tradicionalni trg dela, nazorno pokaže 

primer podjetja Uber. Podjetje Uber opravlja storitve prevoza preko aplikacije, čeprav je 
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izvajalec storitev človek, kar pomeni, da delo ni digitalizirano v celoti (Slavulj, Kanižaj in 

Djurdjević 2016, 2-3). Uber je s svojim prihodom na trg dela sprožil obilico vprašanj glede 

statusa podjetja, pa tudi statusa delavcev. Uber deluje kot podjetje, ki opravlja storitev 

informacijske družbe, kar zakonodaje različnih držav ne sprejemajo. Zato je Uber naletel na 

veliko kritik in neodobravanj s strani voznikov obstoječih taksi služb, čemur bomo namenili 

več pozornosti v nadaljevanju magistrske naloge (De Masi 2017, 99). 

Glavni predmet obravnav držav v katerih Uber želi vstopiti je vprašanje statusa Uberja in 

njegovih voznikov. Namreč, Uber trdi, da opravlja storitev informacijske družbe, medtem ko 

teoretiki menijo, da opravlja storitev na področju prevoza. Države članice imajo svoja pravila 

in zakonodajo na področju prevoza, ki jim mora Uber spoštovati. Glede na to, da Uber 

opravlja storitev informacijske družbe, njegovo razmerje z vozniki ne bi smelo vsebovati 

elementov delovnega razmerja. Delavci–vozniki Uberja niso zaposleni pri Uberju, pač pa 

Uber sodeluje s samozaposlenimi vozniki. Podroben vpogled v pogoje dela voznika Uberja pa 

kaže na to, da to delo vsebuje večino elementov delovnega razmerja, kot ga opredeljuje 

slovenska zakonodaja (De Masi 2017, 100).  

Prav zaradi teh vprašanj je prihod Uberja v različne države sprožil številne sodne spore. Med 

najbolj odmevnimi so tisti iz Združenega kraljestva (sodba londonskega delovnega sodišča 

Central London Employment Tribunal v primeru Aslam, Ferrar in drugi proti Uberju, z dne 

28. oktober 2016 (številka zadeve 2202551/2015), iz Francije (sodna odločba Tribunal de 

Grande instance de Lille v zadevi proti Uber France SAS (številka zadeve C-320/16) z dne 

10. april 2018) in Španije (sodbi Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona v zadevi 

Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL (številka zadeve C-434/15) z 

dne 20. decembra 2017 in sodba Sodišča ES v primeru Asociacion Profesional Elite Taxi 

proti Uber Systems Spain SL (številka zadeve C-434/15).  

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je proučiti delovnopravni položaj delavcev na slovenskem trgu 

dela, ki opravljajo delo v eni izmed novih oblik, ki jih je omogočila digitalizacija.  

Cilji magistrske naloge so:  

 opredeliti pojem in pomen digitalizacije na trgu dela ter ugotoviti, kakšne spremembe 

prinaša digitalizacija in uporaba digitalnih tehnologij na področju delovnega prava;  

 analizirati domačo zakonodajo in literaturo s področja delovnega prava z vidika novih 

oblik dela; 

 analizirati mednarodne izkušnje s področja digitalizacije delovnega prava;  

 analizirati in opisati spletno aplikacijo z delovnopravnega vidika ter predstaviti primer 

spletne aplikacije (Uber) kot eno izmed novih oblik dela; 

 analizirati sodne odločbe britanskega in francoskega sodišča povezane z Uberjem; 
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 na podlagi pridobljenih podatkov podati smernice za spremembe delovnopravne 

zakonodaje na področju novih oblik dela kot posledico digitalizacije. 

V nalogi smo si zastavili tri ključna raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšne spremembe je prinesel razvoj digitalnih tehnologij na trgu dela z 

delovnopravnega vidika? 

2. Katere so nove oblike dela, ki so nastale predvsem kot posledica digitalnih tehnologij, ter 

kako jih je mogoče ovrednotiti z delovnopravnega vidika? 

3. Kako poteka opravljanje dela preko spletne aplikacije in kakšne so razlike v odnosu s 

klasično pogodbo o zaposlitvi? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju magistrske naloge smo se osredotočili na sekundarne podatke, saj smo proučili 

tako domačo kot tujo literaturo ter pravne vire s področja digitalizacije in delovnopravnega 

položaja delavcem s poudarkom na novih oblikah dela. V nalogi smo uporabili metode 

deskripcije, sinteze in kompilacije. Metodo deskripcije smo uporabili pri opisovanju pravne 

ureditve položaja delavcev s pojavom digitalizacije in uvedbo digitalnih tehnologij, medtem 

ko smo z metodo kompilacije raziskali mnenja, poglede in stališča različnih avtorjev. Tako 

smo na podlagi domače in tuje literature in virov oblikovali svoja stališča, opredelitve in 

predloge o delovnopravnem položaju delavcev in novih oblikah dela v dobi digitalne 

revolucije. Temeljna metoda, ki smo jo uporabili v magistrski nalogi, je analiza dokumentov, 

ki smo jo uporabili za primerjavo in analiziranje pravnih virov, ki urejajo nove oblike dela 

nastale z uvedbo digitalnih tehnologij.  

V drugem delu magistrske naloge smo predstavili organizacijo dela Uberja z delovnopravnega 

vidika, pri čemer smo analizirali način in potek dela prek spletne aplikacije, kar nam je 

izboljšalo sliko o novih oblikah dela. Analizo dokumentov smo uporabili tudi v drugem delu 

naloge, v katerem smo analizirali mednarodne izkušnje, ki so nam dale širši vpogled v 

omenjeno tematiko s pomočjo nekaterih glavnih publikacij, ki so bile objavljene v zadnjih 

dveh do treh letih v ZDA in Evropi. Poleg publikacij smo analizirali sodne odločbe 

britanskega in francoskega sodišča povezane z Uberjem.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitev obravnavanega problema 

Pri pisanju naloge smo izhajali iz predpostavke, da je uvedba digitalnih tehnologij prinesla 

spremembe v delovnopravnem položaju delavcev, ki delajo prek klasične pogodbe o 

zaposlitvi. Nadalje predpostavljamo, da bo razvoj digitalnih tehnologij povzročil večje število 

brezposelnih oseb in obenem zmanjšalo zaposljivost, zaradi velikega števila ljudi, ki ne bodo 

»informacijsko pismeni«. Predpostavljamo tudi, da bodo nove oblike dela, ki posledično 

nastanejo zaradi digitalizacije oz. razvoja digitalnih tehnologij, v veliki meri vplivale na 
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življenje delavcev in njihov socialni položaj, saj nam mednarodna praksa pove, da imajo 

delavci pri novih oblikah dela zmanjšan dostop do socialne varnosti in pravnega varstva.  

Glavna omejitev pri proučevanju digitalizacije na trgu dela v Sloveniji je dejstvo, da je to 

področje premalo raziskano in da na tem področju skoraj ni sodne prakse. V tujini je 

digitalizacija v delovnem pravu običajen pojav, zato obstaja veliko literature. Podjetja, ki 

ponujajo nove oblike dela, so aktivnejša v drugih državah članicah EU, zato so bili tam 

sproženi prvi sodni spori. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Uvodno poglavje magistrske naloge je namenjeno opredelitvi teoretičnih izhodišč, pri čemer 

se osredotočamo na spremembe v delovnem razmerju, ki so nastale s pojavom digitalizacije in 

razvojem digitalnih tehnologij. Nato sledijo namen, cilji, predvidene metode in načrt dela ter 

predvidene predpostavke in omejitve. V drugem poglavju je predstavljena mednarodna in 

domača pravna ureditev novih oblik dela. Tretje poglavje vsebuje opis pomena in lastnosti 

novih oblik dela. Predstavljen je pojem digitalizacije in njena vloga v razvoju novih oblik 

dela. Opredeljujemo tudi spletno aplikacijo kot glavno posrednico med delavcem in 

delodajalcem oziroma kot navidezni trg, na katerem potekajo nove oblike dela. Nadaljujemo s 

predstavitvijo nekaterih novih oblik dela, zlasti mobilnega dela, priložnostnega dela in 

skupinskega zaposlovanja. Četrto poglavje je namenjeno analizi primera spletne aplikacije 

Uber, kjer gre za ponudnika skupinskega zaposlovanja. Osredotočili se bomo na opis načina 

delovanja spletne aplikacije Uber, na problematiko klasifikacije voznikov Uberja v 

zakonodaji Republike Slovenije in ugotavljali, ali obstajajo med Uberjem in njegovimi 

vozniki elementi delovnega razmerja. Glede na neopredeljen status voznikov Uberja in za 

pomoč pri proučevanju problematike smo analizirali tudi sodne odločbe sodišč nekaterih 

drugih držav članic EU. Sodna praksa v teh državah je namreč pripomogla k spremembi 

delovne zakonodaje in prilagoditvi novim oblikam dela. V sklepnem delu so podani odgovori 

na raziskovalna vprašanja in priporočila za izboljšanje regulacije delovnih razmerij v 

Sloveniji z namenom prilagoditve novim oblikam dela.  



 

8 

2 PRAVNA UREDITEV NOVIH OBLIK DELA 

OECD (2017) v analizi Future of Work and Skills opozarja, da megatrendi in njihov 

pričakovani vpliv na trg dela sprožajo vprašanje o prihodnji vlogi in pokritosti institucij trga 

dela, kot so minimalna plača, zakonodaja o varstvu zaposlitve, predpisi o delovnem času ter 

predpisi za varovanje zdravja in varnosti pri delu. Obenem OECD (2017) poudarja, da našteta 

vprašanja veljajo za nove oblike zaposlitve, ki se ne ujemajo z običajno definicijo 

zaposlovanja, za katere so bile razvite številne institucije trga dela. Kot primer navaja 

minimalno plačo (OECD 2017, 16), ki po mnenju organizacije popolnoma ponazarja vrsto 

dilem, s katero se bodo spopadali oblikovalci nove zakonodaje, saj sedanja zakonodaja o 

minimalni plači ne velja za številne nove oblike zaposlite. Problem je, da v okviru novih oblik 

zaposlitev delavci postanejo samostojni izvajalci in so pogosto plačani po delih. Države bodo 

morale glede varstva zaposlitve urediti pravila o zaposlitvi in odpovedi delavcev, ki bodo 

podjetjem omogočile prilagoditev svoje delovne sile spreminjajočim se pogojem 

povpraševanja in tehnologij, še opominja OECD (2017, 3).  

Pomembno področje, povezano z novimi oblikami dela, je tudi zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu. Glede tega OECD (2017) izpostavlja, da prihod novih oblik dela pogosto 

pomeni, da se odgovornost za zdravje in varnost pri delu prenaša od delodajalca na 

posamezne delavce, ti pa niso dovolj usposobljeni, da bi sprejeli ustrezne ukrepe za 

zagotovitev varnih pogojev dela. Prav tako inšpektorati za delo pogosto niso pripravljeni in 

usposobljeni za obravnavo novih oblik zaposlitve, zato so potrebni prilagoditev in pojasnitev 

uredb ter okrepitev in izboljšanje nadzornih in kontrolnih mehanizmov za varnejše pogoje 

dela pri novih oblikah zaposlitve (OECD 2017). 

V nadaljevanju bomo predstavili pravni okvir, ki trenutno ureja nove oblike dela, in sicer na 

mednarodni in regionalni ter nacionalni ravni.  

2.1 Mednarodna pravna ureditev  

Mednarodno pravo predstavlja skupek pravnih norm, ki nastanejo s sodelovanjem različnih 

držav ter se njihova veljavnost razteza preko meja različnih držav. Viri mednarodnega prava 

so meddržavne pogodbe in akti mednarodnih organizacij, ki jih Slovenija upošteva pri 

ureditvi novih oblik dela, kot so konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) in 

zakonodaja Evropske Unije (v nadaljevanju EU) (Vodovnik 2006, 28). 

2.1.1 Mednarodna organizacija dela 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je bila ustanovljena leta 1919 z versajsko pogodbo in 

deluje kot specializirana agencija Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN). 

Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih 
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pravic s področja delovnega prava. Delovanje MOD zagotavlja sistematično in nepretrgano 

sprejemanje mednarodnih univerzalnih norm s področja delovnih razmerjih in socialne 

varnosti (Končar 1993, 78). Deluje na podlagi treh glavnih teles: mednarodne konference 

dela, izvršilnega odbora in mednarodnega urada za delo (sekretariat), sestavljenih iz 

predstavnikov vlad, delodajalcev in delojemalcev. MOD danes sestavlja 183 držav članic iz 

vsega sveta in se vsako leto srečajo v Ženevi na Mednarodni konferenci dela (ILO 2019). 

Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992 in se redno udeležuje vsakoletnih zasedanj 

(MZZ 2015).  

Dejavnosti MOD, ki se nanašajo na norme, pravila, zakone in druge pravne akte, zajemajo 

konvencije in priporočila, kot glavne oblike celovitega urejanja delovnega razmerja (Končar 

1993, 78). Konvencije nadomeščajo klasične meddržavne pogodbe z ožjim področjem 

urejanja, sistemom učinkovanja sprejetih norm, sistema nadzora in spodbujevalnih ukrepov. 

Predstavljajo odraz želja in izkušenj vseh ljudi, saj se sprejme z dvotretjinsko večino, pri tem 

sodelujejo tako predstavniki vlad kot predstavniki delodajalcev in delavcev (Končar idr. 2006, 

33). Države članice EU morajo preko pristojno zakonodajnega organa ratificirati konvencijo z 

aktom o ratifikaciji, nato pa sekretariat OZN registrira ratificirano konvencijo (Končar idr. 

2006, 35). Za razliko od konvencij se priporočila ne ratificirajo, ker ne obvezujejo držav 

članic. Obstajajo tri vrste priporočil: priporočila, ki urejajo vprašanja, ki še niso dozorela za 

sprejetje obvezne norme, priporočila, ki dopolnjujejo določeno konvencijo, in priporočila, ki 

urejajo vprašanja tehnične narave (Končar idr. 2006, 36).  

Države članice EU, med njimi tudi RS, so ratificirale številne konvencije MOD. S priporočili 

in konvencijami MOD postavlja mednarodne delovne standarde v državah članicah. MOD 

skozi številne konvencije in priporočila ureja tudi posamezne vidike novih oblik dela. Še pred 

leti so bile atipične oblike dela popolna neznanka za trg dela, pri čemer je MOD prilagodila 

delovno zakonodajo tedanjemu trgu dela. Zato podajamo nekatere konvencije MOD, ki so 

pomembne za našo tematiko, in jih je ratificirala RS. Na podlagi teh konvencij bomo 

primerjali nove oblike dela s sedanjo situacijo na trgu dela. Te konvencije so:  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 

175, Uradni list RS, št. 04/01, v nadaljevanju MKDKDČ), ki ga je sprejel Državni zbor 

RS na seji 31. januarja 2001. Ta konvencija ureja enake pogoje in socialno varnost 

delavcev, ki opravljajo delo za določen ter polni delovni čas. Z omenjeno konvencijo se 

zagotovi delavcem za določen čas: varstvo materinstva, prenehanje zaposlitve, plačani 

letni dopust, državni prazniki ter plačana odsotnost zaradi bolezni. Izvajalci novih oblik 

dela nimajo urejene socialne varnosti niti pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Ker 

so nove oblike dela prožne tudi v smislu časa, v katerem se opravlja delo, bi konvencija 

MKDKDČ lahko pozitivno vplivala na razvoj novih oblik dela in povečanje stopnje 

varnosti izvajalcev novih oblik dela.  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (Uradni list 

RS, št. 22/05, v nadaljevanju MKSKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
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na seji 20. decembra 2005. Ta konvencija ureja vsa pogajanja, ki potekajo med delavcem 

in delodajalcem ali skupino delodajalcev in skupino delavcev na drugi strani. Kolektivna 

pogajanja določajo delovne pogoje in pogoje zaposlitve, urejanje odnosov med 

delodajalci in delavci ter urejanje odnosov med delodajalci in njihovimi organizacijami. 

Glede na to, da so nove oblike relativno nov pojav na slovenskem trgu, bodo kolektivna 

pogajanja prispevala k hitrejšemu prilagajanju novemu trgu dela.  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o odpravi prisilnega dela (Uradni list RS, št. 10/97, v 

nadaljevanju MKOPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 

maja 1997. Ratifikacija te konvencije zavezuje države članice MOD, da bodo zatirale 

vsako obliko prisilnega ali obveznega dela. Konvencija MKOPD preprečuje uporabo 

prisilnega dela zaradi političnih stališč, kot sredstvo delovne discipline, kot kazen za 

sodelovanje v stavkah ali kot sredstvo rasnega, družbenega, nacionalnega pa tudi 

verskega razlikovanja. Zaradi fleksibilnosti in prožnosti novih oblik dela se izgublja meja 

med samozaposlenimi osebami–izvajalci del in prisilnim delom. Velikokrat so ljudje 

prisiljeni opravljati eno od novih oblik dela. 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi Konvencije o varstvu materinstva iz leta 

1952 (Konvencija MOD št. 183, Uradni list RS, št. 18/09, v nadaljevanju MKSKVM), ki 

ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 19. novembra 2009. Ta konvencija 

določa bolj ugodne pogoje za vse zaposlene ženske. Na podlagi konvencije MKSKVM 

imajo noseče ženske, ki so v delovnem razmerju, pravico do porodniškega dopusta. Prav 

tako zaradi zapletov ali bolezni, ki izhajajo iz nosečnosti ali poroda, se ženski dodeli 

dopust pred porodniškim ali po končanem porodniškem dopustu. Noseče ženske niso 

dolžne opravljati dela, ki škoduje zdravju matere ali otroku. Pri novih oblikah dela 

nosečnice niso posebej zaščitene in delo opravljajo kot vsi drugi delavci. Prav tako 

nimajo plačanega porodniškega dopusta niti boljših delovnih razmer.  

 Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2002 h Konvenciji o varstvu in zdravju pri delu, 

1981 (Uradni list RS, št. 21/09, v nadaljevanju MPVZD), sprejet na seji državnega zbora 

RS 17. decembra 2009. Ta konvencija je ustvarjena za redne preglede zahtev in 

postopkov glede poklicnih nesreč, nesreč na poti na delovno mesto in sum na primere 

poklicnih bolezni ter obveščanj o delovnih nesrečah. Nove oblike dela ne ponujajo 

varnosti glede poškodb na delu, saj delo opravljajo kot samozaposlene osebe in so sami 

odgovorni za svoje postopke.  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaščiti plač (Konvencija MOD št. 95, Uradni list RS, št. 

13/09, v nadaljevanju MKZP), ki je bil sprejet na seji Državnega zbora 16. junija 2009. 

Ta konvencija določa možnosti izplačila plač, ki je možno v denarni obliki ali z 

nakazilom na transakcijski račun in ne v obliki bonov, kuponov ali menic. Delavec mora 

s svojim plačilom svobodno razpolagati in odbitki od plače so dovoljeni le pod pogoji, ki 

jih določa nacionalna zakonodaja in kolektivna pogodba, o čemer se mora predhodno 

obvestiti delavca. V primeru stečaja podjetja se delavci oziroma zaposleni v tem podjetju 

obravnavajo kot privilegirani upniki glede plač, ki jim pripadajo. Izvajalci, ki delajo v 
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enih od novih oblik dela, nimajo rednih in varnih prihodkov, saj so večinoma plačani od 

učinka, kar vpliva tudi na psihično stanje delavcev–izvajalcev del.  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija 

MOD št. 187, Uradni list RS, št. 18/13, v nadaljevanju MKSVZD), ki ga je Državni zbor 

RS sprejel na seji 19. decembra 2013. Ta konvencija spodbuja nenehno izboljšanje 

varnosti in zdravja pri delu ter s tem ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja. 

Zaradi fleksibilnosti novih oblik dela delavci–izvajalci novih oblik dela nimajo zdravega 

okolja, ker delajo pod pritiskom in stresom. Plačani so na podlagi svoje produktivnosti, 

kar pomeni, da vsak delavec–izvajalec del poskuša narediti več, kot je zmožen, kar 

posledično pripelje do izčrpanosti ter manka koncentracije na delovnem mestu. 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171, Uradni list RS, 

št. 18/13, v nadaljevanju MKND), sprejet na seji Državnega zbora 19. decembra 2013. Za 

nočne delavce veljajo posebni ukrepi, ki jih zahteva narava nočnega dela. Delavci imajo 

pravico do brezplačnih zdravstvenih nasvetov, kako zmanjšati ali se izogniti 

zdravstvenim težavam, povezanimi z nočnim delom. Noseče ženske so zavarovane pred 

nočnim delom, saj lahko tako delo škoduje zdravju otroka. Nočni delavci prejmejo 

nadomestilo za nočno delo in se jim zagotovijo ustrezne socialne storitve. Delavci–

izvajalci novih oblik dela opravljajo nočno delo brez kakršnih koli nadomestil ali 

dodatnih pravic, kar vpliva na družabno življenje osebe.  

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja 

mednarodnih delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144, Uradni list RS, št. 05/11, v 

nadaljevanju MKSIMDS), sprejet na seji Državnega zbora RS 4. maja 2011.  

2.1.2 Ureditev novih oblik dela na ravni Evropske unije  

Evropska digitalna agenda (Uradni list EU, št C 54/58) je strateški dokument EU, s katerim se 

je EU leta 2010 odzvala na svetovno gospodarsko krizo. Osnovni cilj digitalne agende je 

utrditi pot izkoriščanja družbenih in gospodarskih potencialov IKT, zlasti interneta, ki je zelo 

pomemben v gospodarskih aktivnostih, predvsem sklepanja poslov. Evropska digitalna 

agenda je ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 (European Commission 2010), ki ima 

za cilj enotni digitalni trg, kjer bodo podjetja sodelovala pri vzajemno koristnih ciljih z 

izmenjavo informacij in znanj prek poslovnih procesov. 

V strategiji Evropa 2020 je med drugim zamišljena vizija doseganja visoke ravni zaposlenosti, 

ki naj bi bila uresničena z ukrepi agende na ravni EU in na nacionalnih ravneh. EU opozarja 

(Evropska digitalna agenda 2010, 4), da bo v ta namen potrebna mobilizacija po vsej Evropi, 

obenem z zavedanjem o visoki stopnji odgovornosti za večjo rast in nova delovna mesta. 

Sektor IKT predstavlja 5 % evropskega BDP-ja, ki ima tržno vrednost 660 milijard EUR na 

leto, pri čemer k celotni rasti produktivnosti prispeva 20 % neposredno iz sektorja IKT in 

30 % iz naložb v IKT (Evropska digitalna agenda 2010, 5). 
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V okviru Digitalne agende so bili sprejeti akti, ki prinašajo lažjo vzpostavitev in uveljavitev 

širokopasovnega dostopa do interneta visokih in ultravisokih hitrosti v EU, in sicer hitrosti od 

30 Mbps ali več. Visokohitrostna omrežja imajo revolucionaren učinek na razvoj tehnologij, 

saj so z neprekinjenim razvojem elektronike za masovno potrošnjo meje med digitalnimi 

napravami vedno bolj zabrisane. Zaradi tega prehajajo storitve iz fizičnega v digitalni svet 

prek različnih naprav od mobilnih telefonov do televizijskih sprejemnikov visoke ločljivosti. 

Razvoj IKT je pomemben tako za napredovanje in poslovanje med različnimi sektorji kot tudi 

v družbenem življenju posameznikov, saj 250 milijonov državljanov Evrope uporablja 

internet in skoraj vsak Evropejec ima svoj pametni telefon.  

Evropska komisija (2016) je na podlagi posvetovanj z zainteresiranimi stranmi ter spoznanj iz 

Granadske deklaracije in resolucije Evropskega parlamenta opredelila ovire, ki same po sebi 

ali druga z drugo slabijo napore za izkoriščanje IKT, kar nam pove, da zgoraj omenjeni 

podatki uporabe IKT v EU niso zadostni glede na uporabnost pri drugih industrijskih 

partnerjih. V ZDA je zabeleženo štirikrat več prenosov glasbe kot v EU in poraba za 

raziskave in razvoj na področju IKT dosega komaj 40 % ravni porabe v ZDA. Prav tako je 

stopnja uporabe visokohitrostnih omrežij v EU na osnovi vlaken 1-odstotna, medtem ko je na 

Japonskem ta stopnja drastično višja, in sicer znaša 12 % in v Južni Koreji 15 %. Evropska 

digitalna agenda (2010, 6) navaja ovire, ki se pojavljajo pri izkoriščanju IKT, in te so: 

razdrobljen enotni digitalni trg, pomanjkanje interoperabilnosti, naraščanje kibernetskega 

kriminala in tveganje nizkega zaupanja v omrežja, pomanjkanje naložb v omrežja, nezadostni 

napori pri raziskavah in inovacijah, pomanjkanje digitalne pismenosti in znanja ter zamujene 

priložnosti pri spopadanju z družbenimi izzivi. Odpravljanje omenjenih ovir zahteva potrebo 

po celovitem in združenem odzivu politike na evropski ravni ter sodelovanju vseh 

zainteresiranih, predvsem pa po prispevku »mlade digitalne« generacije (Evropska digitalna 

agenda 2010, 6). 

Na podlagi potreb po sistematičnem reševanju problemskih področij je Evropska digitalna 

agenda oblikovala svoje ukrepe, ki predstavljajo pozitivne načrte za izboljšanje družbenih in 

gospodarskih rezultatov v Evropi. Področja digitalne agende, ki temeljijo na sedmih 

pomembnih stebrih so:  

 dinamičen enotni digitalni trg (odpiranje do vstopa vsebin, poenostavljenje spletnih in 

čezmejnih transakcij, ustvarjanje zaupanja v digitalno okolje in krepitev enotnega trga in 

telekomunikacijskih storitev);  

 interoperabilnost in standardi (izboljšanje določanja standardov na področju IKT ter 

spodbujanje boljše rabe teh standardov in izboljšanje interoperabilnosti z usklajevanjem); 

 zaupanje in varnost; 

 hitri in ultrahitri dostop do interneta (zagotavljanje splošne pokritosti s širokopasovnimi 

povezavami z visokimi in ultra visokimi hitrostmi, spodbujanje vzpostavitve omrežja 

VGA ter odprt in nevtralen internet); 

 raziskave in inovacije (povečanje naporov in učinkovitosti, spodbujanje inovacij na 
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področju IKT z izkoriščanjem enotnega trga in pobude za inovacije pod okriljem 

industrije); 

 izboljšanje digitalne pismenosti, znanj in vključenosti (digitalna pismenost in znanja ter 

vključujoče digitalne storitve); 

 koristi za družbo EU, ki jih omogoča IKT (IKT za okolje, trajnostno zdravstvo ter 

podpora dostojanstvenemu in neodvisnemu življenju s pomočjo IKT, spodbujanje kulture 

raznolikosti in ustvarjalnih vsebin, e-uprava in inteligentni prometni sistem za učinkovit 

promet in boljšo mobilnost) (Evropska digitalna agenda 2010, 7–28). 

S pomočjo digitalne agende (2010) želi Evropa postati gonilo prometne, trajnostne in 

vključujoče rasti na svetovnem prizorišču. To ji bo uspelo s spodbujanjem internacionalizacije 

upravljanja interneta in globalnega sodelovanja, da se ohrani stabilnost na internetu, saj 

internet predstavlja svobodo govora po vsem svetu. Kot navaja Evropska digitalna agenda 

(2010, 3), na mednarodni ravni za spodbujanje inovacij se bo Evropska komisija (2010) 

prizadevala vzpostaviti ugodne pogoje zunanje trgovine z digitalnim blagom in storitvami 

oziroma bo sodelovala s tretjimi državami pri izboljšanju pogojev mednarodnega trgovanja z 

digitalnim blagom in storitvami, tudi kar zadeva pravice intelektualne lastnine. Poleg tega 

evropska komisija želi spodbuditi javne in zasebne naložbe v širokopasovna omrežja visokih 

in ultra visokih hitrosti, s čimer bo pospešila povpraševanje po storitvah in s tem ustvarila 

okolje za uspešno gospodarsko rast. Uspešna izvedba agende bo prinesla nove inovacije, 

gospodarsko rast in izboljšave v vsakdanjem življenju tako posameznikov kot tudi podjetij 

(Evropska digitalna agenda 2010, 3).  

V prvem delu drugega poglavja magistrske naloge smo predstavili delovanje MOD in 

ureditev novih oblik dela na ravni EU. Predstavili smo digitalno agendo in sporočilo Komisije 

Evropa 2020, ki ponuja rešitve za napredovanje EU. S temi priporočili poskuša Evropska 

komisija EU vrniti na pravo pot, ustvariti nova delovna mesta ter omogočiti možnost 

napredovanja. Glede na to, da so Digitalna agenda in priporočila Evropske komisije strateški 

dokumenti, se bomo v nadaljevanju osredotočili na direktive EU, ki imajo zakonodajni 

pomen.  

2.1.3 Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji 

Namen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2019/1152 z dne 20. junija 2019 o 

preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (Uradni list EU, št. L 186/105) 

je spodbujati čim bolj varno in predvidljivo zaposlitev z zagotavljanjem prilagodljivosti trgu 

dela ter izboljšati delovne in življenjske razmere delavcev. Cilj Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta 2019/1152 je univerzalno varstvo pri obstoječih in prihodnjih oblikah 

dela, kar bo privedlo do motiviranih in zadovoljnih delavcev zaradi občutka stabilnosti. 

Navedena direktiva je nadomestila in dopolnila Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. 

oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na 
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pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 288). Zaradi 

razvoja in uvedbe digitalnih tehnologij se hitreje ustvarjajo nove oblike dela: leta 2016 je bilo 

ustvarjenih okoli pet milijonov novih delovnih mest, od tega 20 % z novimi oblikami 

zaposlitve oziroma več kot polovica sklenjenih pogodb o zaposlitvi za nestandardna delovna 

mesta. Za delavce v prekarnih položajih so digitalne tehnologije prinesle nestabilnost in 

povečale nepredvidljivost v delovnem razmerju. Veliko število delavcev ima pogodbe o delu 

na zahtevo in priložnostnem delu, kjer delavci niso seznanjeni z osnovnimi pogoji dela. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2019/1152 naslavlja ta problem tako, da uvaja 

minimalne pravice za delavce, s katerimi zagotavlja večjo varnost in predvidljivost v 

delodajalčevih in delavčevih odnosih, obenem ohranja prilagodljivost trga dela. Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta 2019/1152 določa, da mora delodajalec obvestiti delavca o 

nepredvidljivi razporeditvi dela ter referenčnih urah in dnevih, kadar se od njih lahko zahteva 

takšno opravljanje dela. To pomeni, da se Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 

2019/1152 odziva na izzive nastale na trgu dela kot posledica digitalnih tehnologij in novih 

oblik dela.  

2.1.4 Direktiva o elektronskem poslovanju 

Namen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 

notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 

178/1), je zagotavljanje visoke stopnje pravne integracije v Skupnosti zaradi vzpostavitve 

območja brez notranjih meja za storitve informacijske družbe. To pomeni, da se Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31 prizadeva za popolnoma izrabljanje možnosti 

elektronskega poslovanja na območju Skupnosti, kjer bodo vsi državljani ali podjetja brez 

ovir uporabljali v celoti storitve informacijske družbe. Razvoj elektronskega poslovanja v 

informacijski družbi ponuja pomembne zaposlitvene možnosti ter spodbuja gospodarsko rast 

podjetij in njihovo vlaganje v inovacije, s tem da imajo zaposleni dostop do interneta. 

Opredelitve o storitvah informacijske družbe se nanašajo na vse storitve, ki se opravljajo za 

plačilo na daljavo ter na osebno zahtevo prejemnika storitev z uporabo naprav za elektronsko 

obdelavo in shranjevanje podatkov. To pomeni, da storitve informacijske družbe predstavljajo 

v prvi vrsti internetno prodajo blaga ter sklepanje pogodbe o internetnem poslovanju. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31 odpravlja pomanjkljivosti elektronskega 

poslovanja, tako da se prizadeva za vzpostavitev vezi med evropskimi državami, zaradi 

gospodarskega in socialnega napredka in delovanja na notranjem trgu brez notranjih meja. 

Obenem Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31 odpravlja ovire, ki ločujejo 

evropske narode ter zagotavlja prosti pretok blaga, storitev in svobodo ustanavljanja brez 

notranjih meja.  
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2.1.5 Predlog Direktive glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava 

družb 

Namen Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2018/0113 z dne 25. aprila 2018 

o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na 

področju prava družb (Uradni list EU, št. C 62/24) je zagotoviti čim več digitalnih rešitev za 

družbe na enotnem trgu. Cilji predloga so zagotoviti enake možnosti za vse države članice, 

hkrati pa pomagati državam članicam pri prilagoditvi nacionalnih sistemov svojim pravilom 

in potrebam ter svoji tradiciji.  

Za gospodarstvo EU so zelo pomembna zdrava in uspešna podjetja, ki prispevajo k večji 

gospodarski rasti, ustvarjanju delovnih mest in privabljanju naložb v Evropsko unijo. Vedno 

več družb pri poslovanju uporablja digitalna orodja ter sodelujejo z javnimi organi, kar v 

današnjem času ni vedno mogoče tega opraviti preko spleta. Dostopnost in uporaba digitalnih 

postopkov in orodij, kot je e-poslovanje, zelo pozitivno vpliva na širitev podjetja prek 

zunanjih meja, pa tudi omogoča izkoriščanje prednosti enotnega trga. Države članice EU 

ponujajo različne stopnje razvitosti e-uprave od najrazvitejših, ki ponujajo vse spletne rešitve 

na digitalnem trgu, do najnerazvitejših, kjer država nima možnosti registracije družbe kot 

pravne osebe, kar je življenjskega pomena za obstoj družbe. Trenutno pravo družb EU 

vključuje samo nekatere elemente digitalizacije, kot je obveznost držav članic, da objavijo 

informacije o družbah na spletu, kar je tudi vprašljivo, saj pravo EU ne velja na nacionalni 

ravni, zato jih države članice izvajajo različno. Države, ki so uvedle spletno registracijo, imajo 

cenejše in hitrejše postopke, medtem ko imajo države, ki ne ponujajo spletnih rešitev, višje 

stroške ter registracija traja več časa. Države, ki nimajo spletnih rešitev, so prikrajšane za 

učinkovitost, ki bi jih pridobile z njihovo uvedbo, imele pa bi tudi manj goljufij in zlorab. 

Prav zaradi tega predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2018/0113 naslavlja ta 

problem, tako da določa zaščitne ukrepe proti goljufijam in zlorabam, kot so obvezna 

identifikacija in si prizadeva za bolj poglobljen in pravičnejši enotni digitalni trg. Pobuda 

Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2018/0113 je zagotavljanje več digitalnih 

rešitev na enotnem trgu ter omogočiti enake digitalne možnosti za vse države članice EU. 

Analizirali smo pravno zavezujoče pravne akte oziroma direktive s področja novih oblik dela 

v povezavi z digitalizacijo. V nadaljevanju bomo analizirali resolucije Evropskega 

parlamenta, ki sicer ne vsebuje pravno zavezujočih norm, so pa pomembni strateški 

dokumenti. 

2.1.6 Evropska pobuda za računalništvo v oblaku 

Namen Resolucije Evropskega parlamenta 2016/2145(INI) z dne 16. februarja 2017 o 

evropski pobudi za računalništvo v oblaku (Uradni list EU, št. C 252/258) je zagotoviti bolj 

usklajeno delo pri razvoju infrastrukture oblaka ter zmanjšati omejitev krajev glede hranjenja 
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podatkov podjetij zaradi izkoriščanja vseh prednosti podatkovno vodene znanosti. Obenem si 

resolucija prizadeva za varovanje podatkov, da ne prihaja do zlorab v zvezi z evropskim 

oblakom za odprto znanost.  

Resolucija Evropskega parlamenta 2016/2145(INI) si prizadeva za rast evropskega 

digitalnega gospodarstva s poudarkom na računalništvo v oblaku. Pobuda izraža, da je le 12 

% sredstev, dodeljenih iz Evropskega sklada za strateške naložbe (v nadaljevanju EFSI) 

namenjenih za ukrepe na digitalnem trgu, kot so digitalna dostopnost, infrastrukturna in 

digitalna povezljivost v EU, pa tudi izobraževanje na digitalnem področju. Izrednega pomena 

predstavljajo ukrepi digitalnega izobraževanja za vse generacije, saj so računalniške spretnosti 

nujne za razvoj računalništva v oblaku in na splošno poslovanje na internetu. S pridobljenim 

znanjem bi odpravili pomanjkljivo tehnično znanje, s katerim bi dosegli digitalne cilje. 

Pobuda ugotavlja, da mora imeti v digitalni dobi pomembno vlogo industrija, ki bo 

ponudnikom storitev v oblaku dala zaupanje za nadaljevanje z inovacijami, uporabnikom pa 

za nadaljnje sprejemanje storitev v oblaku na ravni EU. Prosti pretok blaga pozitivno vpliva 

na gospodarstvo ter razvoj znanosti in raziskovanja, kar lahko evropski sektor računalništva v 

oblaku pripelje do svetovnega položaja v svetovni tekmi inovacij. Glede na navedeno ima 

Resolucija Evropskega parlamenta 2016/2145(INI) osnovni cilj pridobivanje računalniških 

spretnosti ter ukrepe za digitalno izobraževanje, ki je pomembno za razvoj računalništva v 

oblaku. 

2.1.7 Resolucija o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi  

Namen Resolucije Evropskega Parlamenta 2016/2221(INI) z dne 4. julija 2016 o delovnih 

pogojih in prekarni zaposlitvi (Uradni list EU, št. C 334/88) je zaščititi delavce pred prekarno 

zaposlitvijo in slabšimi pogoji dela zaradi prihoda digitalnih tehnlogij na trg dela in 

posledično pred ustvarjanjem novih oblik dela, ki so manj ugodne za delavca.  

Resolucija Evropskega Parlamenta 2016/2221(INI) omenja, da je v zadnjih petnajstih letih 

prišlo do povečanja števila delavcev za določen čas ter delavcev s krajšim delovnim časom, 

kar kaže na nastanek nestandardnih oziroma netipičnih oblik zaposlitve. Standardne oblike 

zaposlitve so se zmanjšale v zadnjih desetih letih, in sicer je delež standardnih zaposlitev 

padel z 62 % na 59 %, kar lahko pripelje do uporabe standardnih oblik zaposlitve samo za 

manjši del delavcev, če se bo trend nadaljeval. Zaradi digitalizacije in novih tehnologij so pri 

novih oblikah delovnih razmerij zbrisane meje med odvisno zaposlitvijo in samozaposlitvijo, 

kar lahko poslabša kakovost zaposlitve ter varnost delavcev. Nekatere nove oblike dela se 

razlikujejo od standardnih oblik dela, medtem ko nekatere spreminjajo odnos med delavcem 

in delodajalcem ali pa prinašajo spremembe v delovnem vzorcu ter organiziranosti dela zaradi 

robotizacije in avtomatizacije. V EU se je stopnja zaposlenosti od začetka krize povečala, 

čeprav je prišlo do povečanja števil atipičnih pogodb, kar pomeni večje tveganje prekarnosti 

kot pri standardnih oblikah dela. Zato je treba razlikovati obstoječe prekarne zaposlitve od 
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nastajajočih novih oblik zaposlitve, saj lahko EU sprejme minimalne zahteve glede razmer, 

vendar ne more sinhronizirati zakonov in predpisov držav članic. Standardne oblike 

zaposlitve niso jasno opredeljene, saj lahko pomenijo redno zaposlitev s polnim delovnim 

časom ali s prostovoljno izbranim krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 

To se dogaja, ker ima vsaka država članica svoje zakone in prakso z delovnimi pogoji, zato 

tudi ni opredeljena niti prekarna zaposlitev, čeprav predstavlja veliko nevarnost, saj povzroča 

razdrobljenost trga ter razliko v višini plač. Prekarno delo ogroža večinoma ženske ter mlade 

do 25 let zaradi negotovosti zaposlitve ter prikrajšanosti do različnih pravic ter socialnega 

varstva delavcev. Resolucija Evropskega parlamenta 2016/2221(INI) si prizadeva za dostojne 

pogoje zaposlovanja na novih delovnih mestih, ki so posledica razvoja digitalnih tehnologij, 

ter omogočanje socialne zaščite, da ne prihaja do revščine delavcev. Pri izpolnjevanju 

navedenega ima pomembno vlogo inšpektorat za delo, ki bi se moral osredotočiti na 

spremljanje in izboljšanje delovnih razmer.  

2.1.8 Resolucija Aktu za enotni digitalni trg naproti  

Namen Resolucije Evropskega Parlamenta 2015/2147(INI) z dne 19. januarja 2016 Aktu za 

enotni digitalni trg naproti (Uradni list EU, št. C 11/55) je vzpostavitev enotnega digitalnega 

trga, upoštevajoč novo tehnologijo in nove poslovne modele. 

Vzpostavitev enotnega digitalnega trga s skupnimi pravili bi spodbudila konkurenčnost EU, 

pozitivno vplivala na rast ter nova delovna mesta in razvoj podjetij z lažjo izmenjavo inovacij. 

Resolucija Evropskega Parlamenta 2015/2147(INI) navaja, da elektronsko poslovanje (v 

nadaljevanju e-poslovanje) v EU letno ustvari 500 milijard evrov, kar nam pove, da pozitivno 

dopolnjuje klasično trgovino ter predstavlja priložnost za srednja in majhna podjetja, vendar 

mora biti velika stopnja zaupanja do digitalnega trga s strani delavcev in podjetij. Pri e-

poslovanju potrošniki ne uživajo enakega pravnega varstva kot potrošniki, ki kupujejo 

vsebino na materialnih nosilcih, ker njihove pravice niso regulirane in jasno opredeljene. Ne 

glede na nakup preko spleta ali kakšen drugi nakup, morajo vsi potrošniki uživati enako 

pravno varstvo, da bomo kos izzivom prihodnosti. Enako pravno varstvo bo mogoče edino, ko 

se opredli nova zakonodaja, nastala zaradi robotizacije in avtomatizacije za spletno prodajo na 

digitalnem trgu. Pri prodaji na spletnih aplikacijah se mora upoštevati zakonodajo enako kot 

pri navadni prodaji ter tudi poskrbeti za varno spletno prodajo. Pri razvoju digitalnega trga 

imajo pomembno vlogo znanja in spretnosti oziroma internetna pismenost državljanov, kar 

pomeni, da je treba vlagati v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje v zvezi z 

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Resolucija Evropskega parlamenta 

2015/2147(INI) želi vzpostaviti enoten digitalni trg za vse države članice EU, zaradi lažjega 

povezovanja in pretoka blaga in informacij med državami članicami.  
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2.2 Domača pravna ureditev 

V nadaljevanju bomo predstavili slovenske pravne vire, s katerimi je urejen delovnopravni in 

socialni status delavcev – bodisi zaposlenih ali samozaposlenih, ki jih moramo upoštevati ne 

glede na prihod novih oblik dela.  

2.2.1 Ustava Republike Slovenije 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 

– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju Ustava RS) je temeljni in 

najvišji normativni akt države. Določba 66. člena Ustave pravi, da mora država ustvariti 

možnosti za zaposlovanje in delo ter zagotoviti njuno zakonsko varstvo. Ta člen nam pove, da 

mora država poskrbeti za večje možnosti zaposlovanja tudi v času digitalizacije, ko se trg dela 

razvija in zahteva nova znanja in kompetence. Vodovnik (2001, 349) izpostavlja, da se je zelo 

pomembno zavedati pomembnosti ravnotežja med varnostjo zaposlitve, ki jo želijo delavci ter 

fleksibilnostjo in prilagodljivostjo trgu dela, ki jo želijo delodajalci.  

Določba 49. člena Ustave zagotavlja svobodo dela, kar pomeni, da lahko vsak posameznik 

prosto izbere zaposlitev. To pomeni, da delovna mesta morajo biti dostopna vsem pod 

enakimi pogoji ter mora biti omogočena možnost izobraževanja, s katerim bi posamezniki 

pridobili ustrezno raven izobrazbe (57. člen Ustave RS). To se dogaja predvsem zaradi 

prihoda digitalizacije na trg dela in razvoja tehnologij, kar lahko predstavlja problem za 

starejše osebe, ki so celo življenje opravljali delo na enak način (Šturm, France in Zala 2002). 

Ustava RS v 1. členu pravi, da je Slovenija demokratična država, kar bi v našem primeru 

pomenilo, da imajo delavci vpliv na urejanje delovnega razmerja. Demokratičnost se izraža 

preko možnosti, da lahko socialni parterji in zavarovanci sodelujejo pri odločanju o ključnih 

vprašanjih urejanja delovnega razmerja (Vodovnik 2012, 268). Določba 2. člena Ustave RS 

pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Na področju delovnih in socialnih razmerij 

nam ta člen kaže, koliko je pomembno varovanje temeljnega pravnega položaja subjektov 

pogodbenih razmerij, s čimer tudi zagotavlja temelje za pogodbeno urejanje ter varovanje 

pravic zaposlenih (Vodovnik 2012, 270).  

Ustava v 5. členu določa, da mora država poskrbeti za kulturni in civilizacijski razvoj države. 

Pravno gledano, to lahko Slovenija doseže z upoštevanjem in sprejemanjem mednarodnega 

prava ter mednarodnih načel oziroma z ratifikacijo Konvencij MOD, specializirane 

organizacije iz Ženeve. Poleg tega so ratificirani akti Sveta Evrope, katerega je članica 

Slovenija, pa tudi veliko mednarodnih pogodb je sklenjenih s posameznimi državami 

(Vodovnik 2006. 16). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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2.2.2 Zakon o delovnih razmerjih 

ZDR-1 ureja delovna razmerja, ki so nastala s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi med delavcem 

in delodajalcem (prvi odstavek 1. člena ZDR-1). Glavni cilj ZDR-1 je aktivno vključevanje 

delavcev v delovni proces, zagotavljanje izvajanja delovnega procesa ter preprečevanje 

brezposelnosti (drugi odstavek 1. člena ZDR-1). ZDR-1 temelji na nekaterih človekovih 

pravicah in vrednotah, med katerimi so pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri 

delu ter varstva interesov delavcev v delovnem razmerju (drugi odstavek 1. člena ZDR-1). 

ZDR-1 zagotavlja minimalno varstvo delavcev, vendar s spodbujanjem sklenitve kolektivnih 

pogodb dejavnosti in socialnim partnerjem omogoča urejanje glede zvišanja pravic delavcev 

ter pogodbenega razmerja med delavcem in delodajalcem. 

ZDR-1 je preživel številne spremembe, in sicer je prvi ZDR začel veljati 01. 01. 2003, nato je 

sledil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list, št. 

103/07), ki mu rečemo novela ZDR-A, ki je stopila v veljavo 28. 11. 2007, razen določb 83. 

člena novele, ki so začele veljati 01. 01. 2009. Novela ZDR-A je prinesla novosti glede 

povečanja fleksibilnih oblik zaposlitve, zaposlovanja za določen čas ter dela na domu zaradi 

ustvarjanja prožnejšega trga dela. Poleg tega je prišlo do sprememb v jasnejši izvedbi 

postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter povečanju notranje mobilnosti zaposlenih z 

možno sistemizacijo del (Ekonomski izzivi 2008, 118).  

Naslednja sprememba ZDR-ja je prišla 13. 03. 2013, ko je nastal ZDR-1 (Uradni list RS, št. 

21/13), nato je sledil popravek tega zakona 20. 09. 2013 (Uradni list RS, št. 78/13), iz česar je 

29. 07. 2016 nastal Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1A (Uradni list 

RS, št. 52/16), ki velja še danes. Zadnja sprememba ZDR-1 je bila 31. 03. 2017, ko je bil 

razveljavljen četrti odstavek 88. člena tega zakona.  

Novela ZDR-1 je prinesla tudi novosti, ki so pomembne z vidika obravnavane tematike. Do 

sprejetja ZDR-1 zakon ni omogočal posebne ureditve delovnega časa za mobilne delavce, ki 

so imeli zelo neurejen položaj, kar se je spremenilo z novelo zakona, saj ta dopušča drugačno 

urejanje delovnega časa, odmorov in počitkov za mobilne delavce v posebnih zakonih (drugi 

odstavek 2. člena ZDR-1). S spremembami ZDR-1 je podrobneje urejena možnost zaposlitve 

delavca za delovno mesto oziroma vrsto delo, kar zagotavlja bolj prožno delovno razmerje in 

s tem se delo delavcev prilagaja za potrebe delovnega procesa (drugi odstavek 22. člena ZDR-

1). Pogodba za določen čas je zelo omejena, kar se spreminja z novelo ZDR-1, v kateri zakon 

širi možnosti zaposlovanja za določen čas, predvsem v primerih, ko nihče od prijavljenih 

kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za opravljanje dela, ter v primerih zaposlovanja 

vodilnih delavcev in zaposlitev za opravljanje dela na projektu (tretji odstavek 22. člena ZDR-

1). ZDR-1 je do spremembe zakona omogočal zaposlitev za določen čas samo za poslovodne 

osebe, kar se je spremenilo z novelo, kjer se lahko zaposli tudi vodilne delavce pri 

delodajalcu.  
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Ekonomsko odvisne osebe so samozaposlene osebe oziroma samostojni podjetniki, ki ne 

zaposlujejo delavcev ter na podlagi pogodb civilnega prava samostojno in dlje časa opravljajo 

delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti (Krašovec 2014, 326). V tem primeru gre za 

poslovanje med naročnikom in samozaposleno osebo, ki najmanj 80 % svojih letnih 

dohodkov pridobi pri istem naročniku. Ekonomsko odvisna oseba ima določene pravice kot 

navaden delavec, in sicer glede prepovedi diskriminacije, zagotavljanja minimalnih 

odpovednih rokov, prepovedi odpovedi brez utemeljenih razlogov, zagotavljanja plačila za 

pogodbeno dogovorjeno delo – primerljivo s plačilom delavca ter uveljavljanja odškodninske 

odgovornosti (214. člen ZDR-1). Zaradi prihoda fleksibilnih oblik dela na trg dela je veliko 

delavcev spreminjalo svoj status iz zaposlenega v samozaposleni status, pri čemer so za 

delodajalca opravljali skoraj enaka dela (Pirc 2013). 

Zakonodaja na področju delovnega prava se je v Sloveniji večkrat spremenila, te spremembe 

pa so prinesle nekoliko spremenjeno ravnovesje med pravicami in obveznostmi delavca in 

delodajalca. Kljub temu se trg dela še vedno spreminja z veliko hitrostjo in potrebe po novih 

osveženih znanjih in kompetencah rastejo. Nove oblike dela, nastale z razvojem digitalnih 

tehnologij, še vedno niso podrobneje urejene v slovenski zakonodaji, so pa do neke mere 

primerljive s fleksibilnimi oblikami dela, kar pomeni, da si stranke na trgu pomagajo s temi 

normami.  

2.2.3 Zakon o urejanju trga dela 

Stari Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 

107/06, v nadaljevanju ZZZPB) je nadomestil novi Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, 

št. 80/10, 21/13, 63/13 in 55/17, v nadaljevanju ZUTD), ki je začel veljati 01. 01. 2011. 

Namen ZUTD je povečati socialno varnost iskalcev zaposlitve ter povečanje stopnje 

zaposljivosti (prvi odstavek 3. člena ZUTD). Cilj ZUTD je povečanje varnosti brezposelnih 

oseb, ki so izgubile zaposlitev brez svoje krivde ali proti svoji volji, s povečanjem 

minimalnega zneska denarnega nadomestila, z vključevanjem brezposelnih oseb v druge 

oblike dela in z omogočanjem delne brezposelnosti (prvi in tretji odstavek 3. člena ZUTD).  

Povečanje varnosti iskalcev zaposlitve, pa tudi večja zaposljivost se uresničujeta z izvajanjem 

ukrepov države, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju 

Zavod). Ukrepi države na trgu dela so: storitve za trg, aktivna politika zaposlovanja (v 

nadaljevanju APZ), zavarovanje za primer brezposelnosti ter zagotavljanje pravic iz 

obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti (15. člen ZUTD). Eden od 

najbolj pomembnih ukrepov so ukrepi APZ, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju v 

skladu s potrebami trga, nadomeščanju na delovnem mestu in delitvi delovnega mesta ter 

spodbujanju povečanja zaposlovanja in samozaposlovanja (prvi odstavek 28. člena ZUTD). 

Ukrepi APZ so namenjeni ranljivim skupinam brezposelnih oseb ter iskalcem zaposlitve, 

katerih zaposlitev je ogrožena zaradi razvoja digitalnih tehnologij. Z izobraževanjem in 
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usposabljanjem iskalci zaposlitev pridobijo potrebno znanje za določeno delovno mesto, za 

katero niso imeli določenega znanja oz. stopnje izobrazbe zaradi hitrega razvoja 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Nova doba digitalizacije je postavila starejše 

osebe v slabši položaj, saj niso imeli nobenega stika s tehnologijami, brez katerih danes 

delovni proces ne deluje (sedmi odstavek 30. člena ZUTD).  

2.2.4 Obligacijski zakonik 

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 28/06, 40/07, 97/07, 64/16) vsebuje temeljna 

načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja (1. člen OZ), s katerimi lahko 

udeleženci urejajo obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v OZ, s tem, da ne sme biti 

v nasprotju z Ustavo RS, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli (2. in 3. člen OZ).  

OZ ureja pogodbo o delu oziroma podjemno pogodbo, ki je pogosto uporabljena med 

podjetniki zaradi možnosti sezonskega dela in dela na projektu. Pogodba o delu oziroma 

civilnopravna pogodba o delu je urejena v OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Izjema je 11. člen ZDR-1, ki v drugem 

odstavku določa, da se delo ne sme opravljati prek civilne pogodbe, če vsebuje elemente 

delovnega razmerja. Ti elementi so: osebno opravljanje dela, nepretrganost dela, vključenost 

delavca v organiziran delovni proces pri delodajalcu, vezanost na navodila delodajalca, delo 

pod nadzorom delodajalca in plačilo za delo (4. člen ZDR-1). V primeru, da ni podanih 

elementov delovnega razmerja, stranki lahko skleneta pogodbo o delu oz. podjemno pogodbo, 

ki je ugodnejša za delodajalca in načeloma manj ugodna za delavca. Če delavec dela na 

podlagi podjemne pogodbe in ima vse elemente delovnega razmerja ter je v enakem položaju 

kot delavci v delovnem razmerju, potem gre za prikrito delovno razmerje, pri čemer je 

delodajalec v prekršku (231. člen ZDR-1).  

Podjemna pogodba je pogodba, pri kateri se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je 

npr. izdelava ali popravilo določene stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se z njo 

zavezuje, da mu bo za to delo plačal (619. člen OZ). Naročnik in podjemnik se dogovorita, 

kdo bo zagotovil potreben material (drugi odstavek 620. člena OZ) in sredstva za delo in če je 

v naravi posla, naročnik lahko nadzoruje delo podjemnika, vendar vseeno ne v tolikšnem 

obsegu kot pri pogodbi o zaposlitvi (622. člen OZ). Podjemnik je dolžan opraviti delo po 

dogovoru in po pravilih posla v določenem času, če čas ni določen v pogodbi, potem mora 

dokončati delo v času razumno potrebnem za take posle (prvi in drugi odstavek 626. člena 

OZ). Zakon ne določa posebne oblike sklenitve, saj je podjemna pogodba neformalna 

pogodba in je zadostno ustno soglasje strank za njeno veljavnost, čeprav je bolj praktično 

pisno zaradi lažjega izvrševanja del.  

Predmet podjemne pogodbe je lahko določen s predračunom ali določljiv posredno, kar 

pomeni, da se določi kriterij za ugotavljanje obsega posla oziroma se določijo podrobnosti 
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posla. Sporno je, ali »določen posel« predstavlja tudi določen rezultat, ki ga je podjemnik 

dolžan doseči. To pomeni, da se pri izdelavi zahteva dober rezultat, kar pomeni, da mora biti 

stvar kakovostno izdelana ali opravljena (Šinkovec 2001, 577). Predmet pogodbe mora biti 

dopusten in mogoč, saj je v nasprotnem primeru pogodba nična. Zelo pomemben element 

podjemne pogodbe je plačilo, ki je ogledalo cene storitve. Plačilo mora biti določeno, lahko 

pa je tudi določljivo zaradi narave posla, saj pri nekaterih vrstah del ni mogoče ugotoviti 

obsega dela in količine vloženega materiala, zato je v takšnih primerih cena odvisna od 

obsega dela (642. člen OZ). Glede na to, da je plačilo obvezen element podjemne pogodbe, se 

vsak posel, ki je opravljen brez določitve plačila oziroma opravljen brezplačno, ne more šteti 

kot podjemna pogodba.  
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3 DIGITALIZACIJA, RAZVOJ DIGITALNIH TEHNOLOGIJ IN NOVE OBLIKE 

DELA  

Na globalni trg dela, pa tudi na slovenski, prihaja četrta industrijska revolucija, ki bo v 

prihodnjem desetletju prinesla veliko sprememb na področju opravljanja dela. Trg dela se 

mora pripraviti za nevihto tehnoloških in socialno-ekonomskih sprememb, ki bodo vplivale 

predvsem na odnos do dela, saj bodo nastale nove oblike dela, novi artikli, novi sektorji in 

tudi nove storitve (ETUI 2016). Četrta industrijska revolucija je digitalna revolucija, ki bo 

opisana v nadaljevanju magistrske naloge. Predstavljene bodo tudi nove oblike dela, nastale z 

razvojem digitalnih tehnologij ter spletna aplikacija, na kateri potekajo nove oblike dela.  

3.1 Pojem digitalizacije 

Digitalne tehnologije in njihova uporaba so gonilo sodobnega življenja in gospodarskega 

razvoja, saj omogočajo nove oblike družbenega povezovanja, odpirajo možnosti boljše 

komunikacije ter prinašajo različne nevarnosti in tveganja, s katerimi se moramo soočiti in jih 

pravilno odpraviti. Komunikolog Marshall McLuhan (1964) je zapisal, da bo svet postal 

globalna vas zaradi globalne medijske tehnologije. Tehnologija in posledično mediji vplivajo 

na naša življenja in s tem spreminjajo tradicionalen način dela. Zaradi digitalizacije imajo 

mediji ogromno moč nad našim življenjem in organizacijo dela, zato lahko sodobnost 

označimo kot digitalni čas ali digitalno družbo (Počkar in Krajnc, 2011, 158). Digitalizacija je 

proces pretvarjanja analognega signala v digitalno obliko s postopkom skeniranja in 

kvantizacije. To pomeni opisovanje objekta, slike, zvoka, dokumenta ali signala z binarno 

kodo, običajno z namenom, da bi ga shranili oz. elektronsko obdelali na računalniku ali 

drugih elektronskih napravah (Štempihar 2017).  

Četrta industrijska revolucija je digitalna revolucija, ki je sestavljena iz razvoja informacijskih 

tehnologij in robotizacije, avtomatizacije operacij oz. zadev, interneta storitev (Internet of 

things), 3D-tiska, avtomobilov brez voznikov in podobno (Degryse 2016, 15). Razvoj 

digitalne revolucije lahko pospeši temeljne spremembe v delovni praksi, saj se lahko pojavijo 

nove oblike interakcij v trikotniku delavci, stroji in nova delovna mesta. V prihodnjih 10–20 

letih bo prišlo do ogrožanja, pa tudi ukinjanja delovnih mest zaradi povečanja robotizacije, 

avtomatizacije in računalništva. Leta 2016 je bilo v Evropi ogroženih v povprečju 54 delovnih 

mest zaradi informatizacije delovnega razmerja, od tega so bile najbolj prizadete periferne 

države v Evropi. Digitalizacija oz. avtomatizacija bo manj prizadela države, ki imajo razvito 

infrastrukturo, večjo digitalno ozaveščenost delavcev ter razširjeno uporabo interneta in 

digitalnih storitev (ETUI 2016). Zaradi ekonomskih, pravnih ali družbenih ovir bo sprejetje 

tehnologij manj intenzivno, kot pričakujemo. Posledice prihoda novih tehnologij na trg dela 

lahko odpravimo s prilagajanjem delavcev novim izzivom avtomatizacije in na ta način 

preprečimo tehnološko brezposelnost (OECD 2017, 9). Razvitost informacijske družbe v 

Sloveniji ni na zavidljivi ravni, saj vztrajno pada, kar se negativno odraža tudi na drugih 
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razvojnih področjih. Slovenija se ne zaveda pomembnosti interneta in IKT za razvoj 

gospodarstva, države in celotne družbe, zato premalo vlaga v razvoj informacijske družbe. Z 

nepravilnim ravnanjem in umestitvijo IKT in interneta se Slovenija odpoveduje številnim 

potencialom, ki jih ponuja sodobni čas in ki jih je večina evropskih konkurentov v celoti 

izkoristila in doživela ogromni napredek (Digitalna Slovenija 2016). 

V preteklosti so industrijske revolucije pripeljale do izgub delovnih mest. Pozneje se je 

izkazalo, da so te izgube zgolj kratkoročne, revolucije so namreč privedle do večje 

produktivnosti in boljših delovnih razmer (Mokyr, Vickers in Ziebarth 2015). Zgodba iz 

preteklosti morda ne bo oblikovala prihodnosti, vendar obstaja dejstvo, da četrta industrijska 

revolucija predstavlja dejansko grožnjo obstoječim delovnim mestom. Težavo predstavlja 

hitro spreminjanje in menjavanje človeškega dela z digitalnimi tehnologijami. Po drugi strani 

bosta razvoj digitalnih tehnologij in posledično povpraševanje po novi delovni sili prinesla 

nova delovna mesta (Frey in Osborne 2013). Na primer, v ZDA je razvoj novih tehnologij v 

začetku tisočletja povečal število prostih delovnih mest za 0,5 odstotka celotnega števila 

zaposlene delovne sile (Berger in Frey 2016). 

 

Slika 1: Prikaz uporabe interneta in odstotkov pametnih telefonov v lastništvu odraslih 

Vir: Schumacher, S. in N. Kent 2019. 
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Schumacher, S. in N. Kent (2019) so v svojem članku predstavili primerjavo uporabe 

interneta in telefonov med odraslimi osebami v različnih državah. Zabeležili so povečanje 

interneta v državah v razvoju in obenem internetno nepismenost v manj razvitih državah. 

Slika 1 predstavlja odstotek odraslih oseb, ki imajo v lastništvu pametni telefon in obenem 

dostop do mobilnih podatkov. Temna barva v legendi Slike 1 pomeni večje število pametnih 

telefonov v lastništvu odraslih oseb, medtem ko svetla barva pomeni manjšo uporabo 

pametnih telefonov in interneta. Na podlagi Slike 1 lahko razberemo, da je v manj razvitih 

gospodarstvih zelo nizka uporaba pametnih telefonov ali pa celo sploh ni dostopa do novih 

tehnologij, kar nam prikazuje bela barva na sliki. Najnižji odstotek uporabe podatkov je 

zabeležen v Indiji z vsega 38 %, medtem ko je najvišji odstotek zabeležen v Severni Koreji 98 

%. Glede na podatke lahko ugotovimo zelo veliko razliko razvoja IKT v posameznih državah. 

Torej, nekaterih držav digitalna revolucija ni prizadela, saj so se razvijale skupaj z razvojem 

tehnologij, medtem ko so določene države še vedno digitalno nerazvite in se borijo za svoje 

mesto v digitalnem svetu.  

V Sloveniji je leta 2014 imelo 77 % gospodinjstev dostop do interneta, kar je pod povprečjem 

EU, kjer ima dostop 81 % gospodinjstev. Razlogi, zaradi katerih ta gospodinjstva nimajo 

dostopa do interneta, so različni, od visokih stroškov interneta – 45 % in predragih 

računalnikov – 47%, prek pomanjkanja veščin – 62 %, do popolne nezainteresiranosti za to 

vrsto interneta – 69 %. V Sloveniji je leta 2014 zabeležen 68 % delež uporabe interneta, v 

starostnem obdobju med 16–74 let. Ta delež je pod povprečjem, če ga primerjamo z Dansko, 

Luksemburgom, Nizozemsko in Švedsko, kjer je ta delež dosegel 90 %. Prav tako leta 2014 je 

v Sloveniji 25 % oseb dostopalo do interneta prek tabličnega računalnika ali prenosnika zunaj 

doma ali delovnega mesta. Mobilni telefon, kot orodje za dostop do interneta prek mobilnega 

omrežja je uporabljalo 27 % oseb (Digitalna Slovenija 2016). 

Raziskava z naslovom Digitalizacija ekonomije in njen vpliv na trg dela (Degryse 2016) 

nakazuje na razvoj različnih podjetij na spletnih aplikacijah, kot so Uber, Airbnb, Wonolo, 

Lending club, Taskrabbit, Upwork itd., ki so nastala ravno zaradi prihoda digitalizacije. 

Raziskava (Degryse 2016) ugotavlja še, da so podjetja zelo hitro napredovala na podlagi 

razvoja naslednjih storitev: interneta in hitrih omrežij, velikih podatkov (angl. big data), ki so 

se razvili z združitvijo ogromne količine različnih podatkov na spletnih aplikacijah in 

nastankom novih oblik mobilnih naprav, ki potrošnikom omogočajo dostop do internetnih 

vsebin 24 ur na dan. Razvoj novih oblik mobilnih naprav omogoča vsem potrošnikom, da 

lahko v vsakem trenutku postanejo tudi proizvajalci, kar pomeni, da lahko ustvarjajo ali 

ponujajo storitve in si s tem tudi omogočijo dodaten zaslužek (Degryse 2016, 7). 

Veliki podatki oz. angl. »Big data« so kombinacija in skupek osebnih, komercialnih, 

geografskih in vedenjskih podatkov, ki so dostopni na internetnih omrežjih in jih lahko 

uporabljamo kot surovine, predvsem prek mobilnih aplikacij. Degryse (2016) pravi, da se 

gospodarstvo in zagonska podjetja trudijo ustvariti prihodke prek ogromnih spletnih aplikacij, 
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kot so Google, Amazon, Facebook in podobno. Te spletne aplikacije zajemajo ogromne 

količine podatkov svojih uporabnikov, ki jih obdelujejo in spremenijo v uporabne 

informacije, potrebne za večjo uspešnost zagonskega podjetja (Degryse 2016, 9). 

S prihodom novih tehnologij je prišlo do znatnih sprememb na trgu dela. Namreč, v zadnjih 

desetih letih se je svet zelo spremenil in posledično prinesel spremembe v delovnem okolju. 

Novonastali trg dela zahteva nove spretnosti, znanja in veščine, ki so povezane z digitalnimi 

tehnologijami. Predvideva se, da bodo otroci po končanem izobraževanju delali v povsem 

novih oblikah dela, ki še niso prispele na naš trg dela (Hutt in Hallett 2016, 1).  

Tehnološki napredek je eden izmed trendov, ki vpliva na potek dela, saj raziskuje, kako je 

bilo delo opravljeno, kdo ga izvaja in kako ter kje se delo izvaja. Tehnološki napredek 

omogoča povečanje števil avtomatiziranih nalog, predvsem tistih, ki so jih ljudje izvajali 

tradicionalno. Avtomatizacija dela se je v svojih začetkih osredotočala večinoma na rutinske 

naloge, kot so pisarniška dela, računovodstvo in poročanje, da bi s prihodom angl. »Big 

Data«, umetne inteligence (angl. artificial intelligence), internetnih strani in vedno večje 

računalniške moči (digitalno revolucijo) lahko tudi najmanj rutinska dela postala 

avtomatizirana (OECD 2017, 4). Avtomatizacija vpliva tako na napredna gospodarstva kot 

tudi na nastajajoča gospodarstva, čeprav gre verjeti, da bo razvoj tehnologij omogočil 

vzhajajočim gospodarstvom »preskok« na pozicijo naprednih gospodarstev. Po drugi strani 

naj bi razvoj robotike in 3D-tiskanja podjetjem v naprednih gospodarstvih omogočil 

prilagajanje svojega blaga domačim trgom v avtomatiziranih tovarnah. Podjetja v razvoju 

imajo največjo spodbudo za avtomatizacijo, čeprav ocene kažejo, da je tveganje 

avtomatizacije visoko tudi v razvitih gospodarstvih (McKinsey Global Institute 2017). 

Posledično se pojavljajo podjetja, ki doživljajo »prezgodnjo deindustrializacijo«, zaradi česar 

se lahko znajdejo v pasti z nižjimi dohodki. Zelo pomembno je, da bodo podjetja v vzponu 

postala središče povpraševanja in uvedbe novih tehnologij, s katerimi bodo omogočila boljšo 

izvedljivost regionalnih vrednostnih verig (Rodrik 2016).  

Raziskava, ki jo je izvedel OECD (2017), nakazuje na zelo majhno verjetnost avtomatizacije 

vseh poklicev, saj obstajajo poklici, ki jih ni mogoče v celoti avtomatizirati, ker v nekaterih 

fazah še vedno potrebujejo človeško pomoč. V državah OECD je 9 % delovnih mest, ki jim 

grozi popolna avtomatizacija in 25 % delovnih mest, ki se bodo v veliki meri spremenila 

zaradi avtomatizacije (OECD 2017, 8). S kakšno hitrostjo bo potekala avtomatizacija 

delovnih mest je odvisno od hitrosti sprejetja novih tehnologij v razvijajočih se gospodarstvih 

(World Bank 2016). Največji potencial avtomatizacije delovnih mest sta rastoči gospodarstvi 

Kitajske in Indije, saj ti dve državi imata največjo stopnjo zaposlitve z več kot 700 milijonov 

ekvivalentov polnega delovnega časa (McKinsey Global Institute, 2017). 

Raziskava Myersa (2015) predstavlja tehnologije, ki bodo oblikovale našo prihodnost in 

vplivale na potek dela. Raziskava je bila opravljena v 70 različnih državah. V samem vrhu je 

»računalništvo v oblaku in storitve« s 63 % pomembnosti. Predstavlja model za omogočanje 
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povsod priročnega dostopa do omrežij v skupni rabi nastavljivih računalniških virov, ki se 

hitro zagotovijo in objavijo z minimalnim naporom upravljanja (Mell in Grance 2011). Druga 

po vrsti tehnologija z 61 % pomembnosti je »mobilna rešitev«, ki predstavlja aplikacijo za 

poslovne storitve uporabnikom. Večinoma jo uporabljajo podjetja, ki želijo omogočiti 

uporabnikom poslovanje preko pametnih telefonov in tablic (Sogeti 2018). »Internet stvari« je 

na tretjem mestu s 57 % in predstavlja novo revolucijo interneta. Predstavlja povezovanje 

fizičnih objektov, avtomobilov, zgradb in drugih predmetov z vgrajeno elektroniko in 

softverjem, ki omogočajo izmenjavo podatkov med proizvajalcem, operatorjem ali drugimi 

povezanimi napravami. Prav tako omogoča, da so objekti vidni in imajo možnost upravljanja 

na daljavo preko obstoječe mrežne infrastrukture (Salazar 2016). Nadalje sledi »kognitivno 

računalništvo« s 37 %, ki opisuje tehnološke aplikacije, ki temeljijo na znanstvenih 

disciplinah umetne inteligence in signalov (Kelly 2015). Nadalje sledijo »napredne 

proizvodne tehnologije« z 28 % in predstavljajo moderno metodo proizvodnje z visoko 

stopnjo avtomatizacije in sofisticiranosti sistemov dizajna ter operativnih sistemov (NASENI 

2018). »Novi energetski izvori in opcije« je obnovljiva energija, s katero zmanjšujemo tako 

onesnaževanje zraka kot tudi zmanjšanje emisij globalnega segrevanja ter povečanje delovnih 

mest v industriji. Na razpolago imamo dovolj tehnologij in resursov za proizvajanje vsaj 40 % 

električne energije iz obnovljivih izvorov, kar predstavlja 23 % našega seštevka (Gignac 

2019). Med zadnjimi so »bioinženiring« z 12 % ter »človek-stroj«, kar pomeni, da bodo ljudje 

svoje možgane uporabljali za razvoj novih tehnologij, in predstavlja 10 % tehnologij 

prihodnosti (Lijee in Shelley 2018).  

Digitalne tehnologije bodo prinesle tudi demografske spremembe, saj bo prišlo v nekaterih 

državah do velikega upada delovno sposobnega prebivalstva, medtem ko se v drugih državah 

pričakuje zvišanje delovno sposobnega prebivalstva. Raziskava OECD (2017) nakazuje na 

zmanjšanje delovno sposobnega prebivalstva, in sicer za 28 % na Japonskem, 23 % v Italiji in 

Nemčiji ter 21 % v Rusiji in na Kitajskem. Povečanje delovno sposobnega prebivalstva se 

pričakuje do leta 2050, in sicer v Savdski Arabiji 41 %, v Indiji za 33 %, v Avstraliji 27 % ter 

v Mehiki in Argentini za 26 % (OECD 2017, 4). V državah, kjer prevladuje stopnja starejšega 

prebivalstva, bo prišlo do pomanjkanja visokokvalificirane delovne sile, saj se bodo starejši 

posamezniki umikali s trga dela, zaradi prerazporeditve del in resursov v različnih sektorjih in 

poklicih. To pomeni, da bo večje povpraševanje po kvalificirani delovni sili (OECD 2017, 4). 

Kar nadalje nakazuje na to, da bo v državah, kjer prevladuje mlada delovna sila, prišlo do 

hitrejše modernizacije delovnih mest in povečanja delovne sile, čeprav v raziskavi OECD 

(2017) menijo, da bi lahko predstavljalo velik izziv izkoriščanje polnih potencialov mladih 

oseb. OECD (2017) v svoji raziskavi navaja razliko med državami (Koreja, Japonska, 

Francija, Turčija, Avstralija, Kanada, ZDA, Velika Britanija, Nemčija in Italija) glede veščin 

odraslih oseb. Ugotovili so, da je največji delež visoko rizičnih poklicev v Nemčiji z 12,2 %, 

medtem ko je najnižji delež v Koreji s 5,9 %. To nam prikazuje, da se razlika med državama 

odraža tudi v sami organizaciji dela med posameznimi državami kot tudi razlika pri 

usposobljenosti delavcev ter vlaganjih v IKT.  
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Do sedaj smo predstavili pojem in pomen digitalizacije pri novih oblikah dela. V nadaljevanju 

magistrske naloge pa bomo analizirali spletne aplikacije in njihov pomen za poprej opisane 

nove oblike dela.  

3.2 Pojem spletne aplikacije  

Aplikacija je osnova, na kateri poteka posel, kjer se razvijajo druge aplikacije, procesi ali 

tehnologije. Nanaša se tudi na ponudbo storitev v določenem skupnem osnovnem spletnem 

mestu. V računalništvu in informacijski tehnologiji angleški termin aplikacija označuje dva 

pojma, in sicer: računalniško okolje oziroma osnovno strojno opremo ali računalnik in 

operacijski sistem oziroma programsko opremo, ki je nujna za delovanje računalnika, v 

katerem se lahko izvajajo programske aplikacije (Techopedia 2019). Termin lahko predstavlja 

tudi operacijski sistem, če se na njegovi osnovi razvije velika ponudba programov, ki hkrati 

omogoča proizvajalcem strojne opreme možnost ponujanja naprave s tem operacijskim 

sistemom kot tudi dodatkov zanje (Latinović 2014, 9).  

Aplikacije so dvostranski ali večstranski trgi, na katerih dve ali več vrst uporabnikov združuje 

aplikacijo za lažjo izmenjavo ali transakcijo. Uporabniki so lahko tako kupci kot prodajalci, 

oglaševalci, razvijalci programske opreme, uporabniki socialnih medijev itd. Spletne 

aplikacije napredujejo zaradi dramatičnega pada stroškov digitalnih informacij, ki omogočajo 

veliko izmenjavo, katere prej niso bile izvedljive zaradi visokih stroškov na trgih dela. Ta 

napredek ustvarja gospodarske koristi za vse uporabnike. Potrošnikom omogoča lažji dostop 

do široke palete tako blaga in storitev kot tudi informacij po pogosto zelo konkurenčnih cenah 

in pogojih dobave. Po drugi strani, podjetjem omogoča rast do potencialno večjega 

potrošniškega trga in veliko več spletnega prostora na »policah«, kot ga lahko ponudi 

katerakoli trgovina brez vezave (Martens 2016, 6).  

Spletne aplikacije nimajo enotno določene definicije, zato je Evropska komisija predložila 

svojo opredelitev. Po mnenju Evropske komisije je spletna aplikacija podjetje, ki deluje na 

dveh ali več trgih na podlagi interneta, ki omogoča interakcijo med dvema različnima, a hkrati 

odvisnima skupinama uporabnikov, ki ustvarjajo vrednost za vsaj eno od skupin. Komisija 

meni, da prave spletne aplikacije nastanejo, kadar spletne strani ali aplikacije izpolnijo vse 

zgoraj navedene pogoje (Oxera 2015). Spletne aplikacije so sestavljene iz spletnih strani ali 

aplikacij, ki med seboj niso različne, ampak delujejo na različnih trgih. Vloga spletnih 

aplikacij je ključnega pomena za koristi tako potrošnikov kot tudi podjetij, saj spletne 

aplikacije zadržujejo proizvajalce in potrošnike ter omogočajo dokončanje poslov. Obstajajo 

različne vrste aplikacij, ki segajo od majhnih spletnih mest z lokalnim dosegom do svetovnih 

podjetij, ki ustvarjajo milijarde prihodkov. Aplikacije ponujajo različne storitve, kot so: 

internetni iskalniki, spletne tržnice, aplikacije za izmenjavo videov, glasbene in video 

aplikacije, družbena omrežja, aplikacije ekonomije sodelovanja in podobno (Oxera 2015).  
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Aplikacija ekonomije je posledica povečanja tehnološkega napredka in je predvsem 

priljubljena delodajalcem–naročnikom del, saj omogoča dostop do večjega števila izkušenj in 

spretnosti z majhnimi stroški. Poleg tega aplikacija predstavlja prednosti tudi za delavce–

izvajalce del, saj lahko izberejo, kje in kdaj bodo delali, kar je lahko zelo uporabno tako za 

študente in starejše kot tudi starše samohranilce (OECD 2016). Po drugi strani je delo na 

aplikacijah organizirano v manjših enotah, kjer se velikokrat pojavljajo nepravilnosti v smislu 

organizacije dela samega. In sicer obstoji nevarnost opravljanja več del hkrati s strani enega 

delavca–izvajalca del, ure dela posameznega delavca–izvajalca del so velikokrat nepravilno 

razporejene, hkrati pa delo velikokrat poteka pod velikim pritiskom, kar lahko predstavlja 

stres za delavca–izvajalca del. Takšen način opravljanja dela velikokrat postane odvisen od 

visoko specializiranih dejavnosti, zato je to novonastalo »digitalno linijo« težko zadovoljiti in 

obdržati. Glede na to, da je konkurenca velika, je delo kratkoročno oziroma se hitro prekine, 

predvsem zaradi nizkih plač in neurejenosti socialnega zavarovanja delavcev. Delo na 

aplikacijah je prineslo veliko priložnosti tako delavcem–izvajalcem del kot tudi 

delodajalcem–naročnikom storitev, čeprav je ustvarilo borbo med plačilom in delovnimi 

pogoji, hkrati pa obstaja tudi tveganje, da določena dela niso prijavljena, pri čemer obstaja 

nevarnost spodbujanja dela na črno (OECD 2017, 14). Nestandardno zaposlovanje 

povezujemo z nižjo kakovostjo delovnih mest, vključno z nižjimi plačami, večjo negotovostjo 

delovnih mest, pomanjkanjem socialne zaščite ter daljšim delovnim časom. Delavci–izvajalci 

del, ki delajo prek civilne ali podjemne pogodbe, so deležni manj usposabljanja in imajo 

manjše možnosti za poklicno napredovanje, kot delavci na tradicionalnih pogodbah za 

nedoločen čas (OECD 2016). 

Nekatere aplikacije so vzpostavile lastne mehanizme za izboljšanje kakovosti dela ter zaščito 

delavcev–izvajalcev del. Aplikacija Upwork ponuja zelo podobne pogoje, kot jih ima delavec, 

ki dela prek klasične pogodbe o zaposlitvi. Zagotovljena sta izračun in izplačilo plač, vključno 

s plačilom za nadurno delo ter plačilom in poročanjem o vseh potrebnih davkih na takšne 

plače. Delavci–izvajalci del imajo urejeno zavarovanje za primer brezposelnosti in 

nadomestilo za delavce v primerih bolniških odsotnosti ter zdravstveno zavarovanje, 

invalidsko zavarovanje, plačan dopust pa tudi plačano bolniško odsotnost (OECD 2017). 

Problematika spletnih aplikacij je tudi neomejeno in nekontrolirano zbiranje ter obdelava 

osebnih podatkov uporabnikov. Čeprav to ustvarja koristi za uporabnike, povzroča tudi 

pomisleke glede izgube individualne samostojnosti, pomanjkanja preglednosti nad podatki ter 

možnosti, da bi se podatki lahko uporabili proti interesom uporabnikov. Podatke na spletnih 

aplikacijah uporablja istočasno več strank, kar otežuje poskuse varovanja osebnih podatkov, 

saj je težko omogočiti izključno pravico podatkov. Zakonodajalci v EU so se odločili za 

pravice do varstva osebnih podatkov ter »informiranega soglasja« s strani posameznikov, da 

se aplikacijam omogoči dostop do osebnih podatkov. Posameznim uporabnikom je težko 

razumeti, kateri podatki se zbirajo in kako se bodo uporabljali, kaj šele, da bi lahko podali 

oceno stroškov in koristi varovanja in objavljanja njihovih osebnih podatkov. Zaradi omejitev 
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takšne vrste znanj je zaščita zasebnosti s pomočjo »informiranega soglasja« neučinkovita 

(Martens 2016, 6).  

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (Uradni list EU, št. L 119/1) (v nadaljevanju GDPR) daje fizičnim osebam pravico 

dostopa do osebnih podatkov, njihovega umika in omogoča zahtevo za privolitev za uporabo 

osebnih podatkov. Tako podjetja kot potrošniki lahko izgubijo nadzor nad uporabo svojih 

podatkov na aplikacijah, vendar le-ta ne ščiti pravic podjetij. Podobno se Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 

praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive 

Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/07/ES, 98/27/ES in 

2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, 

št. L 149/22) nanaša samo na uporabnike kot fizične osebe in ne na podjetja kot uporabnike na 

aplikacijah. Ker so podjetja tudi »uporabniki« na aplikacijah, se lahko varstvo potrošnikov v 

sodobnih digitalnih gospodarstvih razširi na vse vrste uporabnikov aplikacij. Konkurenčno 

pravo ščiti podjetja samo pred prevladujočimi akterji na trgu, kar pušča praznino v praksi 

pridobitve podatkov med podjetji in poslovnimi subjekti (Martens 2016, 7).  

Spletne aplikacije so na eni strani urejene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, 

zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 178). 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES določa obveznosti glede nezakonite 

vsebine in odgovornosti aplikacij za uporabo pravnih in regulativnih določb. Določa pravila 

za izmenjavo blaga in storitev oziroma pravila poslovanja med uporabniki aplikacij. Glede 

nezakonitih vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pavicami, spletne aplikacije delajo na 

izboljšavi sistema, saj so odprle možnosti za nove oblike distribucije in produkcije medijskih 

vsebin. Nekatere od teh aplikacij so licencirane v celoti, medtem ko so druge delno 

licencirane ali pa sploh niso. Martens (2016, 4) v svoji knjigi pojasnjuje, da je odgovornost 

aplikacij pomembna zaradi nagle širitve le-teh in prostega dostopa uporabnikov do večje 

raznolikosti za izmenjavo informacij, kar lahko pripelje do različnih tveganj. Aplikacije se 

zavedajo tega tveganja in si zato prizadevajo za izboljšanje samoregulacije trga, pri čemer 

izkoriščajo zmogljivost za zbiranje in obdelavo informacij. Prav tako Martens (2016, 4) 

odpira vprašanje trdnosti in verodostojnosti samoregulacije trga, saj so te rezultat ocen 

potrošnikov, ki znajo biti pristranski. Ugledne ocene predstavljajo zanesljivo merilo kakovosti 

in varstva potrošnikov, se pravi večja kot je bonitetna ocena, večja je verjetnost vrnitve 

potrošnika na to spletno aplikacijo in obratno. Podrobnejše informacije, ki jih zbirajo 

aplikacije na uporabniški ravni, bi morale zagotoviti zanesljivejše vpoglede, vendar se to 

razlikuje od aplikacije do aplikacije. Iz tega razloga imajo regulatorji v javnem sektorju 

nalogo nadzorovanja kakovosti sektorskih poskusov samoregulacije (Martens 2016, 5). 
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Prav tako obstaja konkurenca med aplikacijami ali pa v okviru aplikacij, ki so nastale zaradi 

prehitrega razvoja IKT. Številne aplikacije, med katere lahko štejemo MySpace, Nokia, 

Blackberry, so včasih dominirale na trgih, medtem ko so jih danes nadomestili novi akterji, 

kot so: Apple, Google, Facebook, ki so pred letom 2010 bili še neopazni. To je pokazatelj, da 

v današnjem času zdržijo samo močni oziroma dominacija trga je odvisna od vlaganja, 

sprejemanja in razumevanja razvoja tehnološkega napredka (Martens 2016, 4). Digitalna 

informacijska tehnologija je sprožila dramatično zmanjšanje stroškov spletnega obveščanja, 

ker ni potrebe po fizičnih in vizualnih ujemanjih. Ne glede na to, aplikacije morajo vlagati v 

ujemanje ali iskanje algoritmov za lažje poslovanje med različnimi uporabniki. Na primer 

splošni iskalnik Google se trudi sodelovati s specializiranimi algoritmi v drugih spletnih 

aplikacijah, kot so: Amazaon, eBay, Facebook, Expedia … (Martens 2016, 6). 

Spletna aplikacija je v rastočem in razvijajočem se položaju, čeprav je njena stopanja 

razvitosti še vedno majhna, na kar nakazujejo določene študije. Na primer, v ZDA delež oseb, 

ki ponujajo svoje storitve prek online aplikacij, kot posredniki na Uberju ali Task Rabbit, 

znaša 0,5 % od skupnega števila vseh zaposlenih delavcev v letu 2015 (Katz in Krueger 

2016). Na podlagi druge študije je ugotovljeno, da 1 % odraslih oseb v ZDA zasluži dohodek 

iz naslova online aplikacij, v obdobju treh let (od leta 2012 do 2015), medtem ko je 4 % 

odraslih oseb sodelovalo v online aplikacijah v enakem obdobju (JP Morgan Chase Instituta 

2016). Na koncu McKinsey Global Institute (2016) ocenjuje, da 20–30 % delovnega 

prebivalstva ZDA sodeluje v določeni obliki neodvisnega dela ter jih od tega 15 % uporablja 

digitalno aplikacijo. 

Spletne aplikacije so ključno gonilo digitalne tehnologije, saj obetajo velik potencial pri 

učinkovitejšem dostopu do različnih trgov. V EU več kot milijon podjetij posluje prek 

spletnih aplikacij. Ocenjeno je, da približno 60 % zasebne porabe ter 30 % javne porabe blaga 

in storitev, vezanih na spletno gospodarstvo, poteka prek spletnih posrednikov. Ne glede na 

predhodno omenjen podatek ni v celoti izkoriščena, zaradi številnih škodljivih trgovinskih 

praks, pa tudi pomanjkanja mehanizmov pravnih sredstev v EU (OECD 2017).  

Za ta namen EU uvaja nova pravila, s katerimi bo poslovnim uporabnikom v EU omogočila 

bolj pregledno, pošteno in predvidljivo okolje spletnih aplikacij ter zagotovila učinkovit 

sistem za uporabo pravnih sredstev (Evropski svet in Svet Evropske unije 2018). To se bo 

doseglo z uvedbo predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2018 o 

spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev 

(COM/2018/238), ki ima za cilj vzpostaviti pravni okvir s preglednimi pogoji za uporabnike 

spletnih posredniških storitev. Predlagana uredba je prvi zakonodajni akt EU, v katerem se 

obravnavajo odnosi med spletnimi aplikacijami in podjetji, ki jih uporabljajo. Uredba zahteva 

predvsem preglednost, kjer morajo aplikacije za svoje spletne posredniške storitve uporabljati 

jasne in enostavno dostopne pogoje. To pomeni, da morajo aplikacije pred ukinitvijo uporabe 

storitev poslovnemu uporabniku predložiti trdne razloge. Prav tako morajo aplikacije jasno in 
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natančno predstaviti glavne parametre, po katerih kriterijih različno obravnavajo uporabnike 

pa tudi blago in storitev. Vsaka drugačna obravnava storitev ali blaga mora biti javno razkrita 

in dostopna poslovnim uporabnikom. Poleg tega uredba obvezuje aplikacije, da vzpostavijo 

učinkovit in odziven interni sistem za obravnavo pritožb, o katerem morajo poročati vsako 

leto. Od aplikacij se tudi zahteva, da v svojih pogojih navedejo dva mediatorja, če poslovni 

uporabniki ne rešijo težave z uporabo internetnega sistema za obravnavo pritožb. 

Uredba 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju 

potrošniških sporov (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) (Uradni list EU, št. L 

165/1) predstavlja pravno podlago za vzpostavitev aplikacije za spletno reševanje sporov. Ta 

aplikacija je enotna vstopna točka med uporabnikom in trgovcem, ki omogoča reševanje 

sporov glede domačih ter čezmejnih spletnih nakupov. Glavna značilnost tiste aplikacije je 

možnost dostopa prek vseh naprav kot tudi enostavnost uporabe, saj uporabnik izpolni 

obrazec za pritožbo v preprostih korakih prek spleta in v katerem koli jeziku. Aplikacija je 

inovativno orodje, saj trgovcem in potrošnikom prihrani veliko časa in denarja ter poveča 

zaupanje v e-nakupovanje in s tem prispeva k enotnemu digitalnemu trgu. V alternativnem 

reševanju sporov je povezanih 117 organov iz 17 držav članic EU, da bi v najkrajšem 

možnem času dosegli popolno pokritost vseh držav članic EU in sektorjev (European 

Commission 2016).  

Prek spletnih aplikacij poslujejo spletne trgovine in predstavljajo del nove, digitalne in spletne 

ekonomije, ki vpliva na svetovno gospodarstvo, družbo, pa tudi nas posameznike. Prednosti 

spletnih trgovin so nizke vstopne ovire, lažji vstop na tuje trge, sposobnost digitalnega trženja, 

nižji obratovalni stroški. Njihov fleksibilni poslovni model odlikujejo manjše zaloge kot tudi 

pridobivanje podatkov o preteklih nakupih uporabnikov, s katerimi lahko prilagajajo blago in 

storitev posameznemu uporabniku. Slaba stran spletnih trgovin je neotipljivost oziroma 

testiranje blaga pred nakupom, odvisnost od zaupanja kupcev ter možnost zlorab osebnih 

podatkov (Domadenik, Koman in Redek 2018). E-poslovanje predstavlja nakup in prodajo 

prek interneta ali opravljanje katerekoli transakcije, ki vključuje prenos lastništva (Andam 

2003). Turban in King (2003) sta v svoji knjigi opredelila e-poslovanje kot proces 

elektronskega nakupovanja ter elektronskega komuniciranja, iskanja informacij in 

sodelovanja.  

Najbolj pogosto uporabljena vrsta e-poslovanja je poslovanje med podjetji (v nadaljevanju 

B2B), ki zajema vzpostavljanje povezav med prodajalci na drobno in dobavitelji, 

elektronskega bančništva ter sodelovanja na različnih projektih (Blatič 2001). B2B poslovanje 

zajema 80 % vsega e-poslovanja in zelo hitro narašča. Prav zaradi tega imajo strokovnjaki 

optimistične napovedi za to vrsto poslovanja (Andam 2003). B2B poslovanje prinaša številne 

koristi in spremembe na globalnem trgu, saj je leta 2017 doseglo vrednost 7,7 trilijona 

dolarjev in od leta 2013 raste v povprečju 7,1 odstotka letno. Največji delež v e-poslovanju 

med podjetji imajo azijsko-pacifiške države, 80 odstotkov, nato sledijo ZDA s 13 odstotki ter 
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evropske države s 4i odstotki. Evropa v povprečju ustvari 18 odstotkov celotne prodaje, 

vendar se ta odstotek počasi znižuje zaradi hitrega razvoja kitajskih spletnih trgovin. Največji 

obseg e-poslovanja v Evropi imajo Češka, Irska in Belgija z več kot 30 odstotkov prodaje, 

medtem ko je Slovenija ustvarila samo 16 odstotkov, kar je manj od povprečja držav članic 

EU (Domadenik, Koman in Redek 2018).  

Poleg B2B poslovanja je dokaj priljubljeno tudi poslovanje med podjetji in potrošniki (v 

nadaljevanju B2C), ki zajema pridobivanje informacij kupcev, nakup fizičnih ali 

informacijskih stvari ter prejemanje informacijskih storitev prek električnih omrežij (Andam 

2003). Prednosti B2C-ja je zmanjšanje stroškov transakcije, saj poveča kupčev dostop do 

informacij in mu dovoli izbiro med različnimi modeli in cenami blaga. Prav tako zmanjšuje 

vstopne ovire na trgu, saj je bolj enostavno postaviti spletno stran kot plačevati najemnino za 

poslovni prostor in stroške vzdrževanja (Andam 2003). Prodaja končnim potrošnikom (B2C) 

v Sloveniji narašča, čeprav je manjša, kot je to primer v drugih državah EU. Namreč, v 

državah EU je 37 % oseb nakupovalo blago in storitev prek spleta, medtem ko je v Sloveniji 

ta podatek 18 % (Digitalna Slovenija 2016). Spletne nakupe večinoma opravljajo posamezniki 

z visoko izobrazbo in večjimi prejemki, ki so že seznanjeni z uporabo spleta. Pomembni 

dejavniki pri nakupu so način plačila, udobje nakupovanja, časovna učinkovitost, pa tudi 

cenovna vrednost. Slovenski kupci se večinoma odločajo za cenejše blago in porabijo manj 

denarja za spletne nakupe, kot je to na primer v Nemčiji, Avstriji ali Švici (Domadenik, 

Koman in Redek 2018). 

3.3 Nove oblike dela  

Zadnje čase prihaja zaradi hitrega razvoja digitalnih tehnologij do sprememb na trgu dela 

oziroma ponudbi in dostopnosti do dela ter posledično sprememb v delovnem pravu. Potreba 

po večji prožnosti s strani delodajalcev kot tudi delavcev je povzročila nastanek novih oblik 

dela, za katerimi stoji močna podpora IKT (Bjelinski 2017, 898). To pomeni, da je vse večja 

uporaba digitalnih tehnologij prinesla obilje novih oblik fleksibilnih zaposlitev, pri katerih 

opazimo spremembo tradicionalnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Nove oblike 

dela niso omejene na pogodbo o zaposlitvi, v kateri se navedejo plača, stroški dela in drugi 

dodatki, ampak delujejo na spletnih straneh kot delodajalci posredniki, dogovarjajo posle ter 

nadzorujejo kakovost. Za te nove oblike dela so značilni nekonvencionalni vzorci dela in 

kraja dela, pa tudi način opravljanja dela, ki jih bomo predstavili v tem poglavju (Eurofound 

2015).  

Hutt in Hallett (2016) v svojem članku navajata nekatere nove poklice, ki pred desetimi leti še 

niso obstajali in bodo postali naša prihodnost. Najbolj pomemben poklic pri razvoju novih 

oblik dela je razvijalec aplikacij (angl. App developer), saj se je leta 2007 (Hutt in Hallet, 

2016), povečal delež mobilnih telefonov pri odraslih osebah. In sicer je omenjenega leta na 

trg prišel Iphone in takoj za njim android, posledica česar je že prej omenjena ugotovitev, da 
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ima danes polovica odraslih oseb pametni telefon. Aplikaciji, ki združujeta vse druge 

aplikacije pametnih telefonov – Google Play in Apple App Store, sta julija 2015 imeli 1,6 in 

1,5 milijona aplikacij, iz česar lahko zaključimo, da dejansko obstoji cvetoč trg dela za 

razvijalce aplikacij (Hutt in Hallett 2016, 2). Nato sledi poklic upravitelj družbenih medijev 

(angl. Social media manager), kar je bil pred leti povsem neznan pojem, saj ni bilo 

povpraševanja po tem delovnem mestu in se je danes popolnoma spremenilo, saj ima npr. 

aplikacija Facebook že več kot 1,5 milijarde uporabnikov. Poleg njega so še druga družbena 

omrežja, kot so Instagram ali Twitter, kjer se podjetja povezujejo s svojimi uporabniki in 

opravljajo tudi marketinško dejavnost (Hutt in Hallett 2016, 3). Zelo zanimivi poklici za 

obravnavano tematiko so tudi Uber voznik (angl. Uber driver), Uber mesta (angl. Uber cities) 

in vozniški inženir (angl. Driverless car engineer). Uber je v relativno kratkem časovnem 

obdobju postal priljubljen med svojimi potrošniki, saj nenehno izboljšuje svoje storitve in jih 

širi po vsem svetu. Uber ravno tako veliko vlaga v svoje inovacije, zato obstaja nevarnost, da 

bi Uber voznik lahko postal preteklost, saj se v bližnji prihodnosti načrtuje vožnja 

avtomobilov brez voznikov (Hutt in Hallett 2016, 5). Naslednji pomemben poklic pri razvoju 

novih oblik dela je tudi strokovnjak za računalništvo v oblaku (Cloud computing specialist), 

ki je nastal leta 2006, ko je na konferenci Eric Schmidt opisal Googlov pristop k softveru kot 

„Cloud computing“. Upravljanje oblakov, inženiring in strategije so postali poklici, saj jih 

danes uporablja več kot polovica ameriških podjetij (Hutt in Hallett 2016, 6).  

Nove oblike dela imajo tako prednosti kot tudi slabosti. Glavna slabost fleksibilnih oblik 

zaposlovanja je povečanje stopnje stresa kot tudi delovnega časa, kar pripelje do zameglitev 

meja med delovnim in zasebnim življenjem. Večina novih oblik dela prinaša negotovost 

zaposlitve, slabe pogoje ter nizko socialno zaščito in varnost pri delu. Levit (2017) v svojem 

članku piše o raziskavi, objavljeni v Le Monde, in kasneje tudi v Postu, ki je ugotovila, da je 

3,2 milijona francoskih delavcev v nevarnosti zaradi telesne izčrpanosti in čustvene tesnobe. 

Nadalje, študija na Univerzi v Britanski Kolumbiji je ugotovila, da elektronska pošta (v 

nadaljevanju e-pošta) vpliva negativno na delavce. Delavci–izvajalci del, ki so prejeli 

približno tri e-sporočila, so bili manj pod stresom kot delavci–izvajalci del, ki so morali 

preverjati e-pošto. To pomeni, da več kot tretjina francoskih delavcev uporablja svoje naprave 

za delo od doma, za katero v večini primerov niso plačani (Levit 2017). Po drugi strani 

nekatere nove oblike dela ponujajo visoko stopnjo prožnosti, možnost zakonitega dela ter 

boljše plačilo za opravljeno delo ali storitev (Eurofound 2015). 

Nove oblike dela postavljajo pomembne izzive za obstoječe družbene varnostne sisteme. 

Zaradi prihoda nestandardnih oblik dela so se države trudile zagotoviti ustrezno kritje za 

delavce, čeprav je napredek digitalnih aplikacij pripeljal do večjega števila občasnih delavcev, 

ki imajo več delovnih mest in posledično tudi več virov dohodkov. To so odrasle osebe, ki 

nimajo statusa delavcev, kar znatno oteži celotno situacijo kritja. Problem je, da sistemi 

socialne varnosti še vedno temeljijo na delovnem razmerju oziroma klasični pogodbi o 

zaposlitvi, ki se sklene med delavcem in delodajalcem. To pomeni, da samozaposlene osebe 
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nimajo dostopa do nadomestil za brezposelnost, prav tako se soočajo z različnimi pravili 

glede starosti, invalidnosti in koristi za zdravje (OECD 2017). Nedavna študija Matsaganis 

idr. (2016) je ocenila, da je bilo v EU 13 % zaposlenih v starosti od 15 do 64 let v strahu, da 

ne bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost in nadomestil za bolniško odsotnost, od 

tega jih je 54,5 % samozaposlenih.  

Prilagajanje sistemov socialne varnosti novemu trgu dela lahko zahteva celovito spremembo 

paradigme, kjer so pravice povezane za posameznike in ne za delovna mesta, prav tako so 

prenosljive z enega delovnega mesta na drugo. Takšen pristop bi lahko spodbudil mobilnost 

delovne sile, saj so trenutno delavci zaklenjeni v obstoječem delovnem procesu iz strahu, da 

bodo z gibanjem izgubili svoje pravice (OECD 2016). Primer sprememb v delovni zakonodaji 

je Francija, saj je vlada Francije leta 2017 sprejela 55. člen Zakona o delu znan tudi kot zakon 

angl. El Khomri, ki je namenjen boju proti negativnim posledicam novih oblik dela, predvsem 

delovnega urnika. Poleg Francije podobno ukrepa tudi Nemčija, čeprav nima dejanskih 

zakonov, saj se podjetja prilagajajo novemu trgu dela (Vasagar 2013). V Nemčiji je 

ministrstvo za zaposlovanje leta 2013 vsem delodajalcem prepovedalo najemanje, pošiljanje 

ali klicanje delavcev zunaj delovnega časa, razen v primerih izrednih razmer. Tako je na 

primer podjetje Volkswagen blokiralo vsa e-sporočila po končanem delovnem času, medtem 

ko je podjetje Daimler blokiralo e-pošto zaposlenih, v času letnega dopusta (Levit 2017). 

Novonastale oblike zaposlitve postavljajo izzive za institucije trga dela pri ureditvi 

minimalnih plač, zakonodaji o varstvu zaposlitve, delovnem času ter varstvu pri delu. 

Minimalna plača je odličen pokazatelj problematike institucij trga dela, saj so delavci–

izvajalci del samozaposleni, in so plačani po obsegu opravljenega dela. Zato je parlament 

Združenega kraljestva leta 2015 spremenil Nacionalni zakon o minimalni plači (angl. 

National Minimum Wage Act) 1998 v Nacionalna življenjska plača (angl. National Living 

Wage), ki je začel veljati 1. aprila 2016. Nacionalna življenjska plača (angl. National Living 

Wage) je omilila probleme, vendar jih ni rešila. Problem je, da uvedba minimalne plače ne bo 

zagotovila delavcem–izvajalcem del dovolj delovnega časa, da bi se izognili revščini. To 

pomeni, da bodo delavci–izvajalci del morali opravljati dve ali več zaposlitev v delovnem 

času, da bi preživeli. Raziskava OECD (2017, 9) postavlja podobno vprašanje za varnost 

zaposlitve, saj bo prišlo do znatne prerazporeditve delovne sile po sektorjih in poklicih. Pojav 

novih oblik zaposlitve bo verjetno povzročil nižjo varnost delovnih mest za številne delavce–

izvajalce del, saj ne bodo zaščiteni pred odpovedjo, kot je to v primeru pogodbe o zaposlitvi 

za nedoločen čas. V minimalni meri bodo zaščiteni delavci začasne zaposlitve, delavci 

agencijskega dela ter odvisni samozaposleni, medtem ko bodo samozaposlene osebe 

popolnoma izključene iz zakonodaje o zaščiti zaposlitve. Raziskava (OECD 2016) prav tako 

poudarja, da za nekatere nove oblike zaposlitve ni dovolj jasno predstavljeno, kakšen je status 

delavca, kdo je delodajalec in katera pravila veljajo za njih. Zaradi tega je zelo pomembno, da 

države uredijo in zagotovijo pravni okvir za izboljšanje zaščite delavcev pri novih oblikah 

zaposlitve. Nekatere države bodo morale samo posodobiti svoj pravni okvir, medtem ko bo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage_in_the_United_Kingdom
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nekaterim potrebna prilagoditev pravil, da bi prišli do zahtevane stopnje zaščite delavcev. 

Nazadnje, raziskava OECD (2017, 10) ugotavlja, da se države soočajo z izzivi pri izboljšanju 

varnosti in zdravja na delovnem mestu, pa tudi pojav novih oblik dela spreminja odgovornosti 

in pravila na tem področju. Potrebno je usposabljanje tako delavcev kot delodajalcev, da se 

seznanijo z novimi pravili varnosti in zdravja pri delu. Prav tako mora država posodobiti 

uredbe in izboljšati kontrolne mehanizme, kot so inšpektorati za delo. Inšpektorati za delo so 

potrebni usposabljanja oziroma natančnih pravil, po katerih se morajo ravnati v primerih 

kršitve varnosti in zdravja pri delu (OECD 2017,10 ).  

Tehnološki napredek je prinesel spremembe glede povpraševanja po veščinah v različnih 

državah. V večini držav je prišlo do povečanja povpraševanje po visokokvalificirani pa tudi 

nizkokvalificirani delovni sili, medtem ko je istočasno upadlo povpraševanje po 

srednjekvalificirani delovni sili (OECD 2017, 10). Obenem je na Kitajskem prišlo do 

povečanja povpraševanja po srednjekvalificirani delovni sili zaradi povečanja mehanizacije v 

kmetijstvu (Worl Bank 2016). Zaradi naglega povečanega povpraševanja po 

visokokvalificirani delovni sili in premalo ponudbe, je prišlo do povečanja neenakosti plač. 

Zmanjšanje srednje delovne sile je posledično prineslo povečanje nizke delovne sile, kar je 

vplivalo na znižanje plač (OECD 2017, 12). Spremembe, ki jih je prinesel tehnološki 

napredek, ustvarjajo možnosti za fleksibilnejše opravljanje dela ter povečanje stopnje 

zaposlenosti in izboljšanja zadovoljstva pri opravljanju dela (OECD 2017, 14).  

V prihodnosti bodo posebej pomembne spretnosti, ki jih je zelo težko avtomatizirati. Namreč, 

trg dela nagrajuje mehke veščine, kot so sposobnost komuniciranja, dela v skupinah, vodenje, 

reševanje težav in samoorganiziranje (Deming 2015). Priče smo hitremu povečanju 

povpraševanja po strokovnjakih za IKT. Leta 2014 je v Sloveniji 20 % podjetij zaposlovalo 

strokovnjake za IKT, med katerimi je 6 % podjetij uspešno zaposlilo strokovnjake, medtem 

ko je 3 % podjetij imelo težave zapolniti prosta delovna mesta, ki so bila namenjena 

strokovnjakom za IKT (Digitalna Slovenija 2016). Leta 2014 je v Sloveniji 12 % oseb v 

starostni skupini med 16–74 let imelo nizko stopnjo računalniških znanj, srednje visoko 

stopnjo je imelo 21 % in visoko stopnjo računalniških znanj je imelo 31 % oseb. V EU je 

nekoliko drugačen izid, in sicer nizko stopnjo računalniških znanj je imelo 15 % oseb, srednje 

visoko 26 in visoko stopnjo 29 % oseb (Digitalna Slovenija 2016). Raziskava OECD (2016) 

kaže na veliko neusklajenost med povpraševanjem in ponudbo digitalnih veščin, saj v Italiji in 

Koreji približno četrtina odraslih navaja, da nimajo izkušenj z uporabo računalnikov ali da 

nimajo najosnovnejših veščih, kot je uporaba miške. Neskladje med povpraševanjem in 

ponudbo digitalnih veščin lahko pripelje do povečanja brezposelnosti, pa tudi do pomanjkanja 

strokovnih delavcev, kar bi negativno vplivalo na produktivnost dela. Ti izzivi bodo izraziti v 

državah, kjer je velik del prihodnje delovne sile zapustil začetno izobraževanje, saj se bodo 

težje vklopili v razvoj IKT (OECD 2017, 22).  

Ključ do boljše prihodnosti dela so socialni dialogi, s katerimi bi dosegli bolj prilagojene in 
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prilagodljive delovne ureditve, ki bi zadovoljile potrebe tako delavcev kot tudi delodajalcev. S 

pojavom novih oblik dela je bolj pogosto samostojno delo, zato so številni delavci–izvajalci 

del, za katere veljajo kolektivne pogodbe, ranljivejši in bodo imeli največ koristi od socialnih 

pogajanj. V ZDA je Freelancers Union organizacija, ki spodbuja interese neodvisnih delavcev 

in šteje več kot 250 tisoč članov. Čeprav je tako velika skupina, pa vendarle nimajo 

kolektivnih pogajanj niti pravic do kakršnekoli odločitve o podjetju, v katerem delajo, ter 

pravic do inšpektorata za delo (OECD 2016). Ne glede na to, so leta 2015 vozniki Lyft and 

Uber v mestu Seattle bili vključeni v kolektivna pogajanja o vprašanjih, kot so plače in pogoji 

dela. Na drugem koncu sveta, v Nemčiji je eden od največjih sindikatov kovinarjev (angl. IG 

Metall) ustanovil aplikacijo FairCrowdWork Watch, ki dela na izboljšanju delovnih pogojev 

digitalnih delavcev (OECD 2017). Podobno »ver.di« (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) 

zagotavlja pravne in podporne storitve množičnim delavcem, prav tako ponuja izobraževanja 

na različnih področjih (Ver.di 2005). Te države bi morale biti zgled drugim državam v 

procesu sprejetja novih tehnologij in izboljšanja delovnih pogojev digitalnim delavcem–

izvajalcem del.  

Proces avtomatizacije dela je prinesel največ sprememb na področju novih fleksibilnih oblik 

zaposlitve, na kar nakazuje študija Eurofounda (2018), kjer je ugotovljeno, da so se v zadnjih 

15 letih v okviru EU pojavile številne nove oblike fleksibilnih zaposlitev in se še bodo. Ta 

projekt je opredelil 9 novih ali vse pomembnejših oblik zaposlovanja od leta 2000. Nove 

oblike zaposlovanja so: delitev zaposlenih, delitev dela, začasno upravljanje, priložnostno 

delo (delo na zahtevo), mobilno delo, delo na podlagi vavčerjev, portfeljsko delo, 

zaposlovanje množic in sodelovanje pri zaposlovanju. Najbolj koristne nove oblike dela za trg 

dela so delitev zaposlenih, delitev dela ter začasno upravljanje, medtem ko je najmanj ugodno 

delo na zahtevo ali priložnostno delo (Eurofound 2018). Skupno vsem oblikam dela so: 

uporaba digitalnih tehnologij in interneta za združevanje ponudbe in povpraševanja storitev, 

tveganje dehumanizacije dela, možnost prenosa tveganj in odgovornosti na posamezne 

delavce, nestabilnost dohodkov za delavce in pogosto zanikanje pravic socialnega varstva 

delavcev (Bjelinski 2017, 885). 

Preglednica 1: Nove oblike dela v državah EU 
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Avstrija X     X   X 

Belgija X   X X X  X X 

Bolgarija X         

Hrvaška    X      

Ciper     X  X  X 
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Češka republika X X X     X  

Danska     X  X X  

Finska X    X     

Francija X  X X X X   X 

Nemčija X    X   X X 

Grčija X  X  X X X X X 

Madžarska X X X X X  X  X 

Irska  X  X      

Italija  X  X  X X X X 

Latvija   X  X  X X  

Litva     X X X X X 

Luksemburg X         

Nizozemska    X X  X  X 

Norveška   X  X  X   

Poljska  X        

Portugalska     X  X X  

Romunija    X      

Slovaška  X  X      

Slovenija  X  X X     

Španija     X   X X 

Švedska    X X    X 

Združeno kraljestvo  X X X   X X  

Vir: Eurofound 2018 

Na podlagi raziskave Eurofounda (2018) v državah članicah EU je bilo zabeleženih več kot 

ena nova oblika zaposlitve, kar je razvidno v Tabeli 1. Izjeme so države: Bolgarija, Hrvaška, 

Poljska in Luksemburg, kjer je zabeležena samo ena oblika nove zaposlitve, medtem ko sta 

Grčija in Madžarska veliko pred njimi s kar sedmimi ugotovljenim novimi oblikami 

zaposlitve. Pew Research Center je objavil zasebno raziskavo (Smith 2016) o digitalnem delu 

in sprejemu tega dela v Ameriki. Raziskava kaže, da je mnenje Američanov o omenjenem 

delu večinoma pozitivno, čeprav imajo tudi negativne strani digitalnega dela. Večina 

Američanov, 68 %, meni, da so nove oblike dela pozitivne za osebe, ki želijo fleksibilen 

urnik, ali za starejše osebe, ki jim ne ustreza poln delovni urnik, medtem ko se jih 6 % ne 

strinja s tem. Po drugi strani 41 % Američanov meni, da nove oblike dela ne omogočajo 

napredovanje v karieri, pri čemer se 16 % oseb s tem ne strinja (Smith 2016). 

Eurofound (2018) je s svojo raziskavo ugotovil, kako vplivajo nove oblike dela na posamezne 

trge dela v EU. Raziskovali so, ali se nove oblike nanašajo na zaposlene, samozaposlene ali 

oboje. Vzhodnoevropske države, kot so Bolgarija, Hrvaška, Češka, Poljska, Romunija, 

Slovaška in Slovenija ter nekatere severnoevropske države: Finska, Irska, Luksemburg in 

Nizozemska, razvijajo nove oblike dela, ki se nanašajo večinoma na zaposlene. Po drugi 

strani večina južnoevropskih držav, kot so: Ciper, Grčija, Portugalska in Španija, ter Latvija, 

Litva, Danska in Nemčija na severu, vključujejo v nove oblike dela večinoma samozaposlene. 
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Nekatere države srednje in severne Evrope, med katere spadajo: Avstrija, Belgija, Francija, 

Madžarska, Italija, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo vključujejo v nove oblike dela 

tako zaposlene kot tudi samozaposlene.  

Večina novih oblik dela temelji na tradicionalnih pogodbah o zaposlovanju ali zagotavljanju 

storitev, čeprav v zelo redkih primerih obstaja posebna pravna podlaga. Za večino držav je 

delovanje zunaj določenega pravnega ali kolektivno dogovorjenega pravnega okvira lahko 

nekoliko problematično. To se vidi v Češki republiki, saj njihove raziskave kažejo, da delovna 

razmerja, ki niso opredeljena z zakonodajo, predstavljajo delo z manj ugodnimi delovnimi 

pogoji, manj ugodne delovne razmere, nižjo raven zaščite zaposlitve ter nižja plačila 

(Nekolová 2010). Raziskava (Eurofound 2018) nakazuje, da je v EU najbolj razvito mobilno 

delo, medtem ko je najmanj razvito skupinsko zaposlovanje in delo na zahtevo delavcem 

najmanj prijetno. Zato bomo v nadaljevanju magistrskega dela podrobno predstavili prav te tri 

nove oblike zaposlitve.  

3.3.1 Informacijske in komunikacijske tehnologije in mobilno delo  

V zadnjih časih je izvajalec storitev, ki digitalno deluje kjer koli in povsod, postal razširjen 

kot rezultat napredka na področju IKT ter novih oblik organizacije dela, kot je odprava dela 

zunaj delodajalčevih prostorov (Popma 2013, 5). Vse večja dostopnost mobilnih tehnologij in 

komunikacijskih medijev, predvsem tabličnih računalnikov in pametnih telefonov ter 

enostavno povezovanje z internetnimi storitvami vpliva na povečanje števila mobilnih 

delavcev. Značilnost IKT in mobilnega dela je opravljanje dela večinoma zunaj prostora 

delodajalca, lahko od doma, iz objektov poslovnih strank ali na cesti. To pomeni, da ni 

stalnega delovnega mesta, delo se opravlja prek interneta oziroma zunaj »glavne pisarne«, za 

kar je značilna mobilna delovna kultura (Bjelinski 2017, 883). Vse večja medsebojna 

povezanost udeležencev na trgu in spremljajoča delitev dela na svetovni ravni, rastoča tržna 

moč multinacionalnih korporacij in vse večje število transakcij znotraj podjetja so popolnoma 

spremenile organizacijo proizvodnje in dela (Gareis, Lilischkis in Mentrup 2006). Ta oblika 

dela ponuja nekaj prožnosti, avtonomije in opolnomočenja, prav tako nastaja nevarnost 

intenzifikacije dela, povečanje stopnje stresa in delovnega časa, lahko pa prihaja tudi do 

zameglitev meja med delom in zasebnim življenjem (Eurofound 2015).  

Delodajalci uporabljajo mobilno delo zaradi povečanja fleksibilnosti pri organizaciji dela in 

uvedbe inovativnih delovnih praks, ki imajo za cilj povečanje učinkovitosti in produktivnosti 

dela z najboljšo uporabo razpoložljivega delovnega časa ter pridobivanje kvalificirane 

delovne sile. Prednost mobilnega dela je zmanjšanje stroškov, saj delodajalcem ni treba 

priskrbeti pisarne ter pisarniškega materiala in s tem tudi zmanjšajo stroške potencialnega 

najema pisarn (Popma 2013). Tako je na primer grško podjetje Microsoft Hellas z uvedbo 

mobilnega dela popolnoma obnovilo sedež podjetja, saj zaposleni delajo od doma in ne 

potrebujejo posameznega delovnega prostorja v pisarni (Eurofound 2015). Poleg tega ima 
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mobilno delo pozitivne učinke na delovne pogoje, na kar nakazujejo francoska poročila (Klein 

in Ratier 2012), nemška (Deutscher Bundestag 2013), švedska (Vinnova 2007) ter različne 

litovske ocene. Ti pozitivni učinki se kažejo predvsem v višji stopnji avtonomije ter 

fleksibilnosti zaposlitve. Delavec finskega oglaševalskega podjetja Suomen Pienyrittäjäin 

Mainostoimisto ceni prilagodljivost pri mobilnem delu, saj dela aktivno dva do tri dni na 

teden, kar pomeni, preostali čas pa lahko porabi za družino in prijatelje. Tako trdijo tudi 

zaposleni v norveški podružnici Hewlett-Packard, kjer prilagodljivost opisujejo kot prednost, 

saj imajo več časa za mlado družino in osebno življenje. Zelo pomembna prednost mobilnega 

dela je tudi možnost opravljanja dela na različnih krajih, saj je delo zunaj pisarne bolj 

učinkovito (Eurofound 2015).  

Po drugi strani ima mobilno delo tudi negativne učinke, kot je problematika večje stopnje 

avtonomije, saj zmanjšuje nadzor delodajalca nad zaposlenimi. Prav tako se plačilo za 

opravljeno mobilno delo, ki temelji na IKT, izdaja na podlagi rezultatov in ne delovnega časa, 

obstajajo pa tudi sistemi, kjer je prijavljen delavec na omrežje podjetja, preko katerega se vidi, 

kako dolgo delajo na vsaki nalogi. Oba izida sta lahko neugodna za delavce, če so prizadete 

raven plač, intenzivnost dela in stopnja stresa, čeprav je veliko odvisno od sposobnosti 

delavcev, da učinkovito organizirajo svoje delo. Popolna preglednost vsake aktivnosti delavca 

lahko vpliva na zasebnost delavca, kar povečuje stopnjo stresa in zmanjšuje koncentracijo pri 

opravljanju dela (Eurofound 2015). Mobilno delo je zabrisalo mejo med poklicnim in 

osebnim življenjem zaradi dostopa do informacij 24 ur na dan. Takšen način dela pripelje 

delavca do izgorelosti, saj mu otežuje počitek in okrevanje (Maschke, Nies in Vogl 2014).  

V javnih razpravah, političnih dokumentih in raziskavah se uporabljajo različni nazivi za 

mobilno delo, kot so mobilno e-delo (European Commission 2010), mobilno delo, podprto z 

IKT (European Commission 2010) in e-nomadi (Eurofound, 2012). Večina zaposlenih 

mobilno delo razume kot različico dela na daljavo, pri čemer se delo opravlja zunaj 

delodajalčevih prostorov. Razlika od tradicionalnega dela na daljavo je prožnost oziroma ni 

fiksne lokacije za opravljanje dela. Mobilno delo je nova oblika zaposlitve, ki zahteva 

popolno tehniško podporo in spretnost ter poslovno okolje, v katerem prevladuje kontrola. 

Zato je na primer v Sloveniji ta oblika dela zelo malo uporabljena, saj delodajalci želijo imeti 

visoko stopnjo kontrole nad delavci in delovnim procesom, kar je zelo težko pri delavcih, ki 

opravljajo svoje delo na terenu (Eurofound 2015). 

V svoji raziskavi Eurofound (2015) navaja, da se mobilno delo zaposlenih večinoma izvaja na 

podlagi klasičnih pogodb o zaposlitvi, za katere je značilno stalno delovno mesto za 

nedoločen čas. Večina delodajalcev meni, da povezovanje mobilnega dela s pogodbo za 

nedoločen čas pripelje do večje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih. Pogodba o 

zaposlitvi mora opredeliti vrsto dela, kraj opravljanja dela, metodo opravljanja dela in 

pokritost stroškov. Plačilo je izvedeno izključno na podlagi opravljenega dela in nastalih 

stroškov (Eurofound 2015). Delodajalec mora zaupati svojim zaposlenim, medtem ko morajo 
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zaposleni opravljati delo samostojno z visoko stopnjo organiziranosti. Prav tako mobilno delo 

ni primerno za vsa delovna mesta, saj mora obstajati možnost, da se zastavljene naloge 

opravljajo zunaj prostorov delodajalca. Glede na sektor in poklic razlikujemo različne 

dejavnosti in naloge mobilnih delavcev, med katerimi je najpomembnejša sprejemanje in 

pošiljanje e-pošte z 92 %. Sledijo dostop do interneta s 70 % in povezovanje z notranjim 

sistemom podjetja s 60 % (European Commission 2010). Izmenjava e-poštnih sporočil je 

postala skoraj vsakdan vseh zaposlenih, predvsem tistih, ki delo opravljajo na podlagi 

aplikacij in z računalniškimi sistemi podjetja. Poleg tega morajo delavci imeti dostop do 

komunikacijskih sistemov podjetja ter ustreznih informacij o delu, ne gleda na kraj in čas 

opravljanja dela. Zato morajo podjetja imeti sistem računalništva v oblaku za namen 

shranjevanja podatkov s 24-urnim dostopom z mobilnih naprav in pripadajoče infrastrukture. 

Tako na primer finsko oglaševalsko podjetje Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimisto svojim 

zaposlenim zagotavlja prenosne računalnike z naloženo programsko opremo, ki ponuja varen 

dostop do informacij o podjetju prek navideznega zasebnega omrežja. Prav tako zaposleni 

lahko dostopajo do teh podatkov prek mobilnih telefonov z omrežji 3G, ki se povežejo prek 

prenosnikov ali pa uporabljajo svojo zasebno internetno povezavo. V vsakem primeru jim 

delodajalec zagotavlja internetno mobilno povezavo (Eurofound 2015). V Sloveniji je 71 % 

podjetij zagotavljalo svojim zaposlenim prenosne naprave z dostopom do mobilnega 

interneta, kar uvršča Slovenijo na 13. mesto v EU in je nad povprečjem EU, ki znaša 66 % 

(Digitalna Slovenija 2016). 

Na podlagi opredelitve razlikujemo štiri vrste mobilnega dela, to so: popolna mobilnost, 

mobilnost lokacije, večmestna delovna mesta in mrežna delovna mesta z omejeno fizično 

mobilnostjo. Popolna mobilnost predstavlja pogoste spremembe lokacije in vključevanje 

različnih lokacij ter različnih vzorcev v izmenah ter kombinacijo posameznih in skupinskih 

delovnih mest, za katere so primerni novinarji, vodje z več lokacijami, regionalni ljudje in 

servisni inženirji. Mobilnost lokacije zajema pogoste spremembe lokacije vendar na 

geografsko omejenih območjih, kot so bolnišnice, šole, pisarne in kampusi, za katere so 

najbolj primerni poklici raziskovalcev ali delavcev na gradbiščih. Večmestna delovna mesta 

vključujejo številna fiksna delovna mesta, ki se pogosto spreminjajo, vendar z ad-hoc 

mobilnostjo, za katere je primeren poklic terenski inženir. Mrežna delovna mesta z omejeno 

fizično mobilnostjo imajo možnost dela na različnih lokacijah, glede na njihov način dela, ki 

vključuje 24-urni razvoj programske opreme in kompleksne projektne in inženirske naloge 

(Eurofound 2015). 

Mobilno delo je pomembno tako za zaposlene kot tudi samozaposlene, na kar nakazuje 

evropska primerjava med 16 državami, v katerih nastaja. Na Finskem, Madžarskem, v 

Sloveniji in Franciji ima mobilno delo poudarek na zaposlenih, medtem ko v Belgiji, Litvi, na 

Cipru, Danskem, Portugalskem in na Švedskem prevladujejo samozaposleni. Skupna uporaba 

te oblike zaposlitve je zabeležena v Nemčiji, Grčiji, Latviji, na Nizozemskem in Norveškem. 

V večini držav, kjer je opredeljena kot nastajajoča oblika dela, ni posebej pravno urejena 
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oziroma uvedena v delovno zakonodajo. Leta 2013 je na Madžarskem sprejeta pravna 

ureditev za mobilno delo z vključitvijo predpisov o »zunanjih sodelavcih« v delovni zakonik. 

Enako velja tudi za Dansko, kjer je veljaven Zakon o delovnih pogojih za mobilno delo in 

fiksna delovna mesta. Sicer pa zajema opredelitev različnih lokacij za opravljanje dela in 

nekatere smernice, katero vrsto dela se lahko opravlja na ta način.  

Mobilno delo je najbolj razširjeno v mednarodnih podjetij in tistih, ki tesno sodelujejo s tujimi 

podjetji. Slovenska študija je ugotovila, da je večina mobilnih delavcev zaposlena v 

storitvenem sektorju, okoli 70–80 %, medtem ko so znanstveni delavci zajemali preostalih 

30 % (Drobnjak in Jereb 2007). Podjetja, ki najbolj uporabljajo mobilno delo, zagotavljajo 

računalniško programiranje, oglaševanje in založništvo. Istočasno strokovnjaki s Cipra in iz 

Litve ugotavljajo, da mobilno delo najpogostejše uporabljajo ustvarjalne industrije, kot so 

avdiovizualna industrija in novinarstvo, medtem ko švedski in norveški strokovnjaki vidijo 

prihodnost za številne sektorje in poklice (Vinnova 2007). 

3.3.2 Priložnostno delo 

Delo na zahtevo se nanaša na tradicionalne delovne aktivnosti, kot so transport ali čiščenje, ki 

so ponujene in dodeljene delavcem–izvajalcem del prek mobilnih aplikacij. Ta oblika dela 

združuje ponudbo in povpraševanje prek spletne aplikacije ali aplikacije, medtem ko se sama 

storitev izvaja lokalno oziroma brez povezave (Bjelinski 2017, 885). Pri priložnostnem delu 

ali delu na zahtevo je zanimivost, da delodajalec–naročnik del ne zagotavlja redne zaposlitve 

delavcem–izvajalcem del, vendar jih pokliče na zahtevo. Značilnosti priložnostnega dela so 

nizki dohodki, negotovost zaposlitve, slaba socialna zaščita in nizka možnost ali celo nič 

dostopa do ugodnosti za človeške vire (Eurofound 2015).  

Evropski Parlament (angl. European Parliament) (2013) opredeljuje priložnostno delo kot 

delo, ki je nepravilno ali občasno brez pričakovanj o stalni zaposlitvi, kjer delodajalec–

naročnik del ni dolžan delavcu–izvajalcu del redno zagotavljati dela, temveč mu je 

omogočena fleksibilnost, da jih pokliče na zahtevo. Možnosti delavcev–izvajalcev del za 

pridobitev takšnega dela so odvisne od nihanja delovne obremenitve delodajalcev–naročnikov 

del. Delodajalci–naročniki del jih uporabljajo predvsem za zadovoljevanje pomanjkanja 

človeških virov, kot je nadomeščanje osebja na dopustu in prilagajanja nepričakovanemu 

povpraševanju po osebju. Priložnostno delo je v večini evropskih držav osredotočeno na 

mlade osebe z nižjimi kvalificiranimi poklici in pretežno ženske (Eurofound 2015).  

Opredelitev Eurofounda (2015) definira priložnostno delo kot fleksibilno obliko zaposlitve za 

hitro dodelitev delavcev–izvajalcev del v najkrajšem roku. Delodajalci–naročniki del 

uporabljajo skupino občasnih delavcev–izvajalcev del, sami ali prek posrednikov, kot so 

agencije za začasno delo in spletne aplikacije za zaposlitev množic. Zaposlovanje poteka 

enako kot vsako drugo zaposlovanje, ki temelji na oglasih za zaposlitev v časopisih, preko 
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javnega zavoda za zaposlovanje, družbenih medijev ali ustnih besed, z uporabo vnaprej 

določenih meril. Na podlagi spretnostih in kompetenc družba izbere priložnostne delavce–

izvajalce del in jim navede časovno razpoložljivost. Interval med zahtevanim in dejanskim 

začetkom dela se spreminja v skladu s prakso podjetja ter nastajanjem kadrovskih potreb. 

Prakse so različne od tega, da so delodajalci–naročniki del naročili občasne delavce le eno uro 

pred začetkom izmene do štiri tedne vnaprej. Delavec na zahtevo lahko zavrne sprejeto 

ponudbo, čeprav je vprašanje, ali ga bo vodstvo poklicalo drugič (Eurofound 2015).  

Obstajata dve vrsti tega delovnega obrazca: prekinjeno delo in delo na zahtevo. Prekinjeno 

delo je delo povezano s posameznim projektom ali sezonskimi zaposlitvami. Za prekinjeno 

delo je značilno obdobje za določen čas, ki vključuje bodisi izpolnitev naloge ali zaključek 

določenih delovnih dni. Ta oblika zaposlitve je zabeležena v Belgiji, na Hrvaškem, v Franciji, 

na Madžarskem, v Italiji, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Delo na zahtevo vključuje 

stalno zaposlitveno razmerje, ki ga vzdržujeta delodajalec–naročnik del in delavec–izvajalec 

del, pri čemer delodajalec–naročnik del ne zagotavlja delavcu–izvajalcu del stalnega dela, saj 

ima delodajalec–naročnik del možnost poklicati zaposlenega na zahtevo. Delo se opravlja na 

podlagi pogodb, v katerih je navedeno najmanjše in največje število opravljenih ur, pa tudi 

tako imenovanih »pogodb z ničelnimi urami«, ki določajo najmanjše število delovnih ur. Ta 

oblika zaposlitve se je v zadnjem desetletju pojavila na Irskem, v Italiji, na Nizozemskem, 

Švedskem in v Združenem kraljestvu (Eurofound 2015).  

Pogodbe na zahtevo in ničelne ure se uporabljajo za več vrst delavcev–izvajalcev del, na 

primer študentje ali delavci, ki so pripravljeni sprejeti spremenljive in krajše delovne urnike 

za boljše usklajevanje osebnega in poklicnega življenja. Občasni delavci to obliko zaposlitve 

zaznavajo kot sredstvo za ustvarjanje dodatnega dohodka ali odlično možnost za ustvarjanje 

in izboljšanje svojih strokovnih znanj in izkušenj. Prav tako je dobra podlaga za standardno 

obliko zaposlitve. Glede na to, da so delo, s tem pa tudi dohodek in socialna zaščita, 

zastavljeni za določen čas, ima to za posledico majhno varnost zaposlitve, nizko plačo, 

nepredvidljive in redne delovne ure (ILO 2004). Priložnostnemu delu se pripisujejo slabi 

pogoji in nizka socialna zaščita, vendar pa obstajajo primeri zakonodaje, ki so čisto nasprotje. 

Na primer belgijska uredba o občasnemu delu, ki občasnim delavcem–izvajalcem del 

zagotavlja enake delovne predpise in delovne pogoje kot vsem drugim rednim zaposlenim 

delavcem. Čeprav priložnostno delo ponuja delavcem–izvajalcem del fleksibilnost in 

priložnost za združevanje več del, lahko negotovost in nepredvidljivost dela povzroči duševni 

stres, saj je nekaterim osebam tako težje združiti osebno in poklicno življenje. Problematični 

modeli priložnostnega dela, v katerih mora biti delavec–izvajalec del na razpolago 

delodajalcu, zaradi česar si oseba ne more priskrbeti dodatnega delovnega mesta. Poleg tega 

se v večini primerov zgodi, da se delavcem–izvajalcem del dodelijo neprimerne, nezanimive, 

stresne ali nevarne naloge v primerjavi z rednim osebjem (Eurofound 2015).  

Primer priložnostnega dela je nizozemsko podjetje za varstvo otrok s 4.000 zaposlenimi, ki 
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upravlja skupino približno 500 aktivnih delavcev. Vsi zaposleni na dežurstvu so zaposleni 

preko nacionalnega oddelka za zaposlovanje in večina zaposlenih ima pogodbo za določen 

čas, običajno za obdobje enega leta. Po mnenju vodje kadrovske službe zaposleni na klic 

običajno delajo v povprečju 15 do 20 ur na teden, torej, kadar pride do pomanjkanja delavcev 

na nekaterih od lokacij, ta lokacija pošlje povpraševanje v bazo podjetja. Takrat upravitelj baz 

podatkov pregleda točnost lokacije ter vse razpoložljive zaposlene na zahtevo, ki so najbližji 

centru za varstvo otrok in po možnosti z izkušnjami na tisti lokaciji (Eurofound 2015).  

Na Madžarskem je Zakon o poenostavljenem zaposlovanju (Törvény az egyszerűsített 

foglalkoztatásról1) leta 2010 uvedel novo obliko občasnega dela, imenovano kot 

»poenostavljena zaposlitev«, s ciljem povečanja zakonite zaposlitve in zamenjave sistema, ki 

temelji na knjižici o občasnih delavcev (Alkalmi Munkavállalói Könyv, AMK), ki jo 

povezujejo z zlorabo občasnih delavcev (Eurofound 2013). Poenostavljeno zaposlovanje ni 

obvezno, kar pomeni, da se stranke lahko svobodno odločijo za standardno delovno razmerje, 

čeprav se poenostavljeno zaposlovanje ne more uporabiti med delavcem–izvajalcem del in 

delodajalcem–naročnikom del, če imata drugo delovno razmerje. Poenostavljeno 

zaposlovanje zajema: priložnostno delo v sektorjih, z največ 5 zaporednimi dnevi, 15 dni na 

mesec in 90 dni na leto za vsako razmerje med delodajalcem in zaposlenim in sezonsko delo v 

kmetijstvu in turizmu, z največ 120 dni na leto za vsak odnos med delodajalcem in 

zaposlenim. Zakon določa, da je državljane tretjih držav mogoče zaposliti le na podlagi 

sezonskega dela z veljavnim delovnim dovoljenjem.  

Delovno razmerje ne temelji na pisni pogodbi o zaposlitvi, temveč se sklene z izjavo 

delodajalca–naročnika del davčnemu organu pred začetkom dela. Ne glede na to se stranke 

lahko odločijo podpisati pisno pogodbo, čeprav so za občasne delavce pisne pogodbe zelo 

redke, saj celotno razmerje traja največ pet zaporednih dni. Bolj pogoste pisne pogodbe so pri 

sezonskih delavcih, kjer je v interesu obeh strank pisni dokaz o dogovorjeni plači in drugih 

delovnih pogojih, ko razmerje traja celo sezono. Delodajalec–naročnik del ni dolžan obvestiti 

delavca–izvajalca del o urniku delovnega časa, ta pa je lahko neenakomerno razporejen. 

Zaposleni–izvajalci del delajo tudi ob nedeljah ter praznikih in nimajo dodatkov za nedeljsko, 

popoldansko delo in delo ob praznikih ter niso upravičeni do odpravnine ob prenehanju 

razmerja. Poleg tega zaposleni nimajo polne socialne varnosti, saj so upravičeni le do 

pokojnin, nujne zdravstvene oskrbe in nadomestil za brezposelnost, vendar nimajo 

zdravstvenega zavarovanja (Eurofound 2015). 

V Romuniji je priložnostno delo, ki ga opravljajo delavci–izvajalci del na dnevni bazi, urejeno 

z Zakonom 132/2019 o spremembah in dopolnitvah Zakona 52/2011 o izvajanju občasnih 

dejavnosti dnevnih delavcev (Lege Nr. 132/2019 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri) (Monitorul Oficial nr. 52/2011, 277/2013, 132/2019), ki je bil nazadnje 

spremenjen in dopolnjen leta 2019 (zakon št. 132/2019 – Legea 132/2019). Cilj zakona je 
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zagotoviti dnevne zaposlitvene možnosti zunaj redne pogodbe o zaposlitvi in ustvariti majhen 

znesek dohodka za nekvalificirane delavce–izvajalce del, ki imajo težave pri iskanju stalnih 

delovnih mest, zlasti na podeželju. Vlada želi vzpostaviti minimalne zakonske zahteve za 

delovne pogoje občasnih delavcev–izvajalcev del, saj delodajalec-naročnik del ne more 

zaposliti istega delavca–izvajalca del za več kot 90 dni na leto ali več kot 12 ur na dan. 

Razmerje se sklene s sporazumom o nameri, brez individualne pogodbe o delu, čeprav mora 

delodajalec–naročnik del voditi evidenco vseh zaposlenih, ki predstavlja dokazilo o plačilu 

opravljenega dela (Eurofound 2015). 

V Sloveniji so pogodbe o občasnem delu namenjene predvsem pomoči mladim pri vstopanju 

na trg dela in pridobivanju delovnih izkušenj. Tako lahko na primer v okviru študentskega 

dela, ki ga deloma ureja ZDR-1, dijaki, stari 15 do 26 let, delajo začasno ali občasno. 

Delodajalec–naročnik del pridobi občasne delavce prek licenčnih študentskih agencij za 

zaposlovanje, ki oglašujejo prosta delovna mesta in napotujejo zainteresirane študente 

delodajalcem–naročnikom del. Plačilo gre prek agencij za zaposlovanje, ki včasih zalagajo 

svoj denar v korist študentov in nato terjajo denar od delodajalcev–naročnikov del. 

Strokovnjaki opozarjajo, da študentsko delo prispeva k segmentaciji trga dela, saj se mlajši 

ljudje pogosto zaposlujejo v tej bolj negotovi zaposlitvi, starejši pa imajo relativno varna 

delovna mesta s polnim delovnim časom in stalno zaposlitev (Eurofound 2015).  

Priložnostno delo ima na trgu dela pozitiven in negativen učinek. Pogodbe na zahtevo in 

ničelne pogodbe naj bi pomagale določenim skupinam delavcev–izvajalcem del, na primer 

mlajšim osebam ali delavcem, ki so izgubili službo, da vstopijo na trg dela in pridobijo nekaj 

dragocenih izkušenj. Prav tako bo priložnostno delo zmanjšalo število neprijavljenih del in 

dela na črno, zaradi fleksibilnosti in možnosti kombiniranja več del hkrati (Karlsson 2009). 

Priložnostno delo ne ustreza niti »standardnim« oblikam zaposlitve s krajšim delovnim časom 

niti »standardnim« oblikam zaposlitve za določen čas, čeprav vsebuje elemente obeh. 

Sindikati nasprotujejo tem oblikam dela, ker zmanjšujejo varnost zaposlitve, zato so v 

nekaterih državah borijo za popolno ukinitev, ker naj bi oslabili pravice zaposlenih, ustvarili 

negotovost in izkoriščali delavce (Unite 2013).  

3.3.3 Skupinsko zaposlovanje  

Vpliv digitalizacije se manifestira v pojavu online aplikacij, na katerih se razvijajo nove 

oblike dela, med katerim je tudi skupinsko zaposlovanje (angl. crowdwork, angl. 

crowdsourcing, angl. crowd employment). Skupinsko zaposlovanje je model zaposlovanja, ki 

uporablja online aplikacijo za opravljanje dela oziroma posrednika, ki omogoča podjetjem ali 

posameznim osebam pristop drugi skupini posameznikov ali podjetij, ki ponujajo storitve ali 

blago oziroma rešujejo določene probleme. Pri skupinskem zaposlovanju mora spletna 

aplikacija ustrezati delodajalcem in delavcem, večinoma z večjimi nalogami, ki se razdelijo 

med »virtualnimi oblaki« delavcev. To pomeni, da se združevanje delavcev in strank kot tudi 

delo opravlja običajno online. Značilnost množičnega dela so slabi pogoji dela, nizke 
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pristojbine za opravljeno delo, negotovost glede stroškov dela, pogosto odvisnost od določene 

aplikacije zaradi obstoja sistema ali digitalnega ugleda in delo za določen čas (Bjelinski 2017, 

883).  

Opravljanje dela v zaposlovanju množic vsebuje petstopenjski proces, skozi katerega poteka 

delo. Prva stopnja je namenjena zavedanju strank, da imajo težavo ali priložnost, za katero 

potrebujejo javnost namesto običajnih virov dela. V drugi fazi naročnik izda razpis ali natečaj 

na spletni aplikaciji za reševanje problemov, ki imajo določena navodila, pravila in 

pričakovanja. Ta razpis je lahko širok in vabi nediferencirano maso ali ozko skupino ljudi, ki 

se ukvarjajo z določeno nalogo. Tretja faza je namenjena zbiranju predlogov iz množice, ki se 

ocenjujejo v četrti fazi, v kateri naročnik izbere predlog, najbolj primeren za predvideni 

namen. Zadnja faza je namenjena odločitvi, saj se stranka odloči, kako najbolje izkoristiti 

predlog, pridobljen s pomočjo »natečaja« (Wexler 2010). 

Kittur in drugi navajajo, da je zaposlovanje množic »socialno-tehnični sistem dela, sestavljen 

iz niza odnosov, ki povezujejo organizacije, posameznike, tehnologije in delovne aktivnosti« 

(2013, str. 1). Pri omenjeni vrsti zaposlitve je bistvenega pomena tehnologija, saj celoten 

proces zaposlovanja množic poteka na spletu. Aplikacija deluje kot posrednik ali agent, 

čeprav ni neposredno vključena v poslovanje med stranko in delavcem. V večini primerov ne 

obstaja formalna pogodba med stranko in delavcem, saj njihovi odnosi temeljijo na 

dvostranskem sporazumu, kjer se dogovorita za plačilo, delovne pogoje in druga vprašanja, 

zlasti pravice intelektualne lastnine, če aplikacija nima svojih pogojev. Zato se za to obliko 

dela ne uporablja delovno pravo, ker delavec deluje kot samozaposlena oseba in se domneva 

ekonomska odvisnost. Da bi lahko delavec sodeloval v množičnem zaposlovanju, mora biti 

starejši od 18 let, kar mu omogoča prijavo. Uprava aplikacije ne preverja pravnega statusa 

delavcev in ne posega v kakršnekoli obveznosti za obdavčitev ali socialno zaščito, prav tako 

je splošno znano, da to ni odgovornost strank (Klebe in Neugebauer 2014). Aplikacije za 

množično zaposlovanje morajo slediti splošnim pravnim okvirom, kot so komercialni 

kodeksi, civilni zakoni, zakoni o varstvu potrošnikov in zakonodaja o varstvu podatkov, kar ni 

zabeleženo v Evropi. To pomeni, da ni centralnih organizacij, ki upravljajo ali spremljajo 

aplikacije za zaposlovanje množic (Eurofound 2015).  

Risak in Warter (2015) razlikujeta notranji in zunanji angl. crowdwork, odvisno od tega, ali 

množica obsega notranjo delovno silo podjetja ali preprosto poljubno število posameznikov, 

ki izpolnjujejo naloge prek online aplikacij. Notranji angl. crowdsourcing se uporablja znotraj 

podjetja, saj je povezan z obstoječimi delovnimi razmerji in s tem predstavlja manjše pravne 

težave. Zunanji angl. crowdwork poleg digitalnega dela zajema tudi fizične storitve, pri čemer 

delavec pride v neposreden stik s stranko. Primer takšnega načina dela je aplikacija, ki ponuja 

storitve prevoza, na primer aplikacija Uber, gospodinjske storitve, kot so čiščenje in različna 

popravila, na primer aplikacija Helpling ali računovodske storitve in podobne storitve za 

stranke, na primer aplikacija UpWork. Digitalni del množičnega dela zajema »majhna dela«, 
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ki vključujejo nizke kompenzacije in visoko standardizirane ali avtomatizirane procese, kot 

so: označevanje in kreiranje opisa slik, kategorizacija podatkov in blaga, prevajanje in 

popravljanje kratkih besedil in podobno. Ta vrsta množičnega dela se opravlja prek online 

aplikacij, kjer imajo različne naloge in isti namen ustvarjanja konkurence med množičnimi 

delavci. Množični delavci z delom na določenih aplikacijah in doseganjem zadovoljivih 

rezultatov dela pridobijo točke tako imenovane »zvezde« ali druge statusne simbole. Tako 

delavci z boljšim statusom pridobijo privlačnejša in bolje plačana delovna mesta, pri čemer je 

pomembno, da ugled ni prenosljiv z ene aplikacije na drugo. Vodilne aplikacije na tem 

področju so: Amazon, Mechanical Turk ter Clikworker (Risak in Wartet 2015). Naloge 

objavljene na španski aplikaciji Adtriboo.com so: oblikovanje celostne podobe, video 

produkcija za podjetja, urejanje zvoka ter razvoj besedil in poimenovanja. Spletna aplikacija 

Amazon Mechanical Turk ima naslednje naloge: zbiranje podatkov, občutek bonitetne ocene, 

pregledovanje in označevanje slik, dokončanje anket, prepis iz avdiovizualnega gradiva, 

prepis iz slike in pisanje (Eurofound 2015).  

Množično pridobivanje ali delo v množici temelji na posameznih nalogah ali projektih, kjer so 

večje naloge razdeljene na manjše naloge, ki so neodvisne, homogene in proizvajajo 

specifično proizvodnjo (Felstiner 2011, Kittur idr. 2013). Felstiner (2011) ugotavlja, da se 

množično zaposlovanje uporablja tudi za posebne projekte ali operativne segmente projektov. 

Delavci iz množice se lahko zaposlijo za »makro naloge«, ki zajemajo manj avtomatizirane 

naloge in večjo diskrecijo delodajalca, sledijo »preprosti projekti«, ki zahtevajo od delavcev 

več naložb, saj niso avtomatizirani, in na koncu so »kompleksni projekti«, ki so zelo redki. 

Zaposlenost množic ni primerna za vse vrste nalog ali delovnih mest (Kittur in dr 2013). 

Naloge, ki so pogosto naročene prek zaposlovanja množic, so: razvoj spletnih vsebin in 

programske opreme, izgradnja in čiščenje baz podatkov, razvrščanje spletnih strani, 

prepisovanje skeniranih dokumentov in zvočnih posnetkov, razvrščanje in označevanje slik, 

pregledovanje dokumentov, preverjanje spletnih mest za določeno vsebino, preverjanje 

rezultatov iskanja in oblikovanje logotipov in oblikovanje sloganov za oglaševalska industrija 

(Horton in Chilton, 2010; Felstiner, 2011). 

Nemški in danski strokovnjaki (Howe 2008; Brabham 2012; Ipeirotis 2010) kažejo, da 

zaposlovanje množic zahteva od delavcev visoko stopnjo kvalifikacij, ustvarjalnosti in 

mehkih veščin, kar potrjuje španski Adtriboo.com, saj imajo njihovi številni delavci 

univerzitetno diplomo ali celo magisterij. Hkrati je v Nemčiji ugotovljeno, da zaposlovanje 

množic privablja osebe, ki potrebujejo dodaten dohodek, kot so študentje, brezposelni ali 

ljudje na starševskem dopustu. Prav tako delavci niso naklonjeni zaposlovanju množic kot 

glavni dejavnosti, vendar gre za dejavnost v prostem času poleg zaposlitve, odgovornosti za 

izobraževanje ali oskrbe (Eurofound 2015).  

Množično zaposlovanje je povezano z nižjimi plačili in majhnimi ali minimalni stroški 

upravljanja kadrov, saj delodajalcu ni treba zagotoviti delovne sile, materialov ali podpore 
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(Felstiner 2011). Ovira za zaposlovanje množic se izraža skozi neseznanjenost strank s 

konceptom, saj večinoma potencialni odjemalci ne poznajo dela aplikacij. Razlogi za 

vključitev strank v množično zaposlovanje je tveganje izgube notranjih kompetenc in nadzora 

nad procesom (Klebe in Neugebauer 2014). Stranka ima zelo malo nadzora nad kakovostjo 

opravljene storitve, saj je treba zelo natančno in jasno opredeliti naloge, kar je včasih zelo 

težko (Kittur idr. 2013, 2). V španski aplikaciji Adtriboo.com je prišlo do nezadovoljstva 

delavcev–izvajalcev del, ker so imeli delavci–izvajalci del vpogled v ideje drugih delavcev–

izvajalcev del in je prihajalo do kopiranja teh zamisli in idej (Eurofound 2015). Večina 

delavcev–izvajalcev del se izogiba množičnemu zaposlovanju zaradi skrbi glede varstva 

podatkov in pravičnega plačila. Med delavci–izvajalci del je velika konkurenca, zaradi česar 

so cene za storitve nizke, kar sproža vprašanje negotovosti plačila. Problem je negotovost 

dostopa do dela in plačila za opravljeno delo, saj je plačilo izvedeno na podlagi zadovoljstva 

delodajalcev–naročnikov del z rezultati (Felstiner 2011; Klebe in Neugebauer 2014). Obenem 

množično zaposlovanje ponuja priložnosti za grafične oblikovalce, kjer lahko svoje znanje 

primerjajo s sposobnostmi drugih oblikovalcev (Klebe in Neugebauer 2014).  

Delavci v množici se štejejo za samozaposlene in zato nimajo nobenih koristi, varnosti 

zaposlitve ali socialne zaščite, kar pomeni, da so premalo zastopani in prepuščeni sami sebi. 

Druga negativna stran množičnega zaposlovanja je pomanjkanje informacij o delodajalcih–

naročnikih del in nalogah izvajalcev del, pomanjkanje zanesljivega sistema za reševanje 

sporov glede zavrnjenega izplačila delavcu, možnosti kršitve zasebnosti in pomanjkanje 

podpore sodelavcev in vodij (Felstiner 2011). Pozitivna stran te oblike dela je večja stopnja 

avtonomije pri izbiri, kdaj in kje delati, koliko časa porabiti in kakšno delo opraviti, kar 

pomeni boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter priložnost za združevanje več 

delovnih mest. Ena od glavnih prednosti množičnega dela za delavce je povečanje osebne 

produktivnosti, saj je delo mogoče prilagoditi svojim osebnim delovnim vzorcem (Howe 

2008). Za nekatere delavce to predstavlja problem, ker jim potreba po samoorganizaciji in 

zamegljevanju meja med delom in zasebnim življenjem povzroča stres. Tekmovanja za 

nalogo, ki jih ponuja aplikacija, so lahko priložnosti za mlade strokovnjake z dobrimi 

veščinami, vendar brez izkušenj, saj je poudarek na vsebinah kot na prejšnjih izkušnjah in 

ugledu (Felstiner 2011). 

Zaposlovanje množic se pojavlja v enajstih državah članicah EU in zelo razširjeno med 

vzhodnoevropskimi državami, kot so Češka, Latvija in Litva. Zanimivo je, da je zelo malo 

vzpostavljenega množičnega zaposlovanja v severnoevropskih državah, ker jih povezujejo za 

visoko stopnjo sprejetja novih tehnologij. V Grčiji in Španiji se množično zaposlovanje 

razvilo zaradi povečanja posledic gospodarske krize, ki je povzročila pomanjkanje likvidnosti 

in potrebo po iskanju alternativnih in poceni načinov trženja svojih storitev. Rast 

zaposlovanja množic je rezultat priložnosti in možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, 

težave pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja ter obstoj dobro izobraženih mladih 

strokovnjakov, ki iščejo alternativne oblike zaposlitve. Najbolj znana aplikacija zaposlovanja 
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množic je nemški Clickworker, ki je začel delovati leta 2005 in je med glavnimi na nemškem 

prizorišču zaposlovanja množic. Druge aplikacije so: litovska aplikacija Lingjob, ki je bila 

ustanovljena leta 2013, češki Topdesigner.cz in UK Taskub.co.uk leta 2012, latvijska 

akademija idej in španski Adtriboo.com leta 2011 ter danska Boblr in portugalski lov na ideje 

v letu 2010. Januarja 2014, dve leti po ustanovitvi, je Topdesinger.cz imel približno 3900 

registriranih delavcev in 320 dokončanih projektov. Od ustanovitve leta 2011 je Akademija 

idej imela okoli 40 strank in 30–40 rednih delavcev, medtem ko je leta 2014, približno eno 

leto po začetku, Ligjob imel prijavljenih 3000 delavcev. Vodilna po zaposlovanju množic je 

Španija z 28 aplikacijami, pri čemer je najpomembnejši Adtriboo.com, ki ponuja storitve 

približno 135 tisoč strokovnjakom iz Argentine, Čila, Ekvadorja, Mehike in Španije 

(Eurofound 2015).  

Nacionalne zainteresirane strani in sindikati pričakujejo, da bo zaposlitev množic povzročila 

izgubo delovnih mest, saj bodo v prihodnosti storitve oddane zunanjim izvajalcem. To bi 

lahko privedlo tudi do nižjih davčnih prihodkov za državo, čeprav so delavci v množici 

državljani določene države, saj bodo njihovi prihodki zelo nizki. Obstaja možnost tudi 

preobremenitve proračunov za socialno zaščito, od katerih so lahko delavci odvisni, da 

dopolnijo svoje delo v množici. Zato zaposlovanje množic vključuje nekaj nevarnosti, da se 

sorazmerno varno zaposlovanje preoblikuje v bolj negotove oblike zaposlitve, če postane bolj 

značilno za določene vrste delovnih mest (Eurofound 2015).  

Predstavili smo nove oblike dela v EU nastale z razvojem digitalnih tehnologij. Podrobno smo 

analizirali tri nove oblike dela od devetih, ki jih je predstavil Eurofound v svoji raziskavi 

(2015). V nadaljevanju bomo na primeru Uberja predstavili delovanje ene od novih oblik 

dela.  

Spletna aplikacija Uber je nov pojav na trgu dela in je prinesel veliko vprašanj in negodovanj 

s strani javnosti. Spletna aplikacija Uber je v veliko državah imela sodne spore s taksisti in 

delavci–izvajalci del, zaradi nepoznavanja novih oblik dela. V tujini je že veliko raziskanega 

na temo Uber in novih oblik dela, medtem ko je pri nas to področje premalo raziskano. 

Spletno aplikacijo Uber smo izbrali za analizo, ker nazorno prikazuje nove oblike dela in 

njihove lastnosti.  
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4 NOVE OBLIKE DELA V PROMETNEM SEKTORJU-PRIMER SPLETNE 

APLIKACIJE UBER   

Zaradi hitrega razvoja tehnologij je prišlo do pojava novih fleksibilnih oblik zaposlitve, za 

katerimi stoji močna podpora IKT. Te nove oblike zaposlitve večinoma potekajo prek online 

aplikacij, kjer je aplikacija posrednik med delavcem-izvajalcem del in delodajalcem-

naročnikom del, pa tudi stranko. Online aplikacija Uber ponuja storitve mestnega prevoza 

potnikov in je eden izmed najbolj javnosti znanih predstavnikov novih oblik dela. Podjetje 

Uber Technologies Inc sta leta 2009 ustanovila Travis Kalanick in Garret Camp v San 

Franciscu. Dve leti kasneje sta ustanovitelja izdala mobilno aplikacijo Uber, s čimer se je 

poslovanje uradno začelo. Gre za globalno online aplikacijo, ki posluje v več kot 60 državah 

oziroma v več kot 550 mestih (Bjelinski 2017, 885).  

V začetku leta 2014 je Uber vstopil na evropski trg prevozov s svojo aplikacijo za skupni 

prevoz in se v zelo kratkem času (nekaj mesecev) razširil po skoraj vseh glavnih mestih 

Evrope (Degryse 2016, 7). Uberjeva širitev čez Atlantik se je začela konec leta 2011 s 

prihodom v Pariz in je trenutno nastanjen v 141 mestih Evrope (Uber 2019). UberX v Evropi 

uporablja licencirane voznike mini kabine (angl. minicab driver), ki se soočajo z omejitvami 

na trgih, kot so Velika Britanija in Madžarska, kjer obstajajo predlogi za popolno omejitev, pa 

tudi ukinitev te licencirane storitve (Financial Times 2015). Pravni spori, ki zadevajo Uber, 

imajo v večini primerov enako vsebino, ki zajema: dejanja nelojalne konkurence zaradi 

neplačevanja davkov in dajatev za izdajo licenc, neusposobljenost voznikov, neopredeljen 

status voznika pri opravljanju prevoznih storitev, netransparentna obdavčitev voznikov in 

aplikacij. Številni aktualni spori so posledica neskladnosti z lokalno zakonodajo, poslovanja 

brez licenc in slabši položaj taksistov (Golovin 2014). 

Storitev aplikacije Uber online je zelo priljubljena zlasti pri prebivalcih velikih mest, ki želijo 

hiter in poceni prevoz, pa tudi pri voznikih, ki si želijo dodatne prihodke. Vozniki Uberja kot 

glavno prednost navajajo fleksibilnost urnika, saj sami določajo, koliko časa bodo prijavljeni 

na aplikaciji oziroma kdaj in kako bodo opravili svoje delo. Nedvoumno je, da takšna storitev 

ponuja družbi veliko koristi, vendar to ne more biti izgovor za izogibanje zakonu. Pravni 

sistem zahteva veljavno dovoljenje za voznike taksijev, da lahko ponujajo storitev prevoza 

pod določenimi pogoji posamezne države, kar mora upoštevati tudi Uber. Ne glede na to 

omogoča aplikacija Uber vsem fizičnim osebam možnost opravljanja taksi del, brez 

predhodnega usposabljanja, plačila davkov ali prispevkov za socialno varnosti, kjer Uber 

taksisti tekmujejo z navadnimi tradicionalnimi taksisti (Degryse 2016, 7). Številni delavci, ki 

opravljajo storitve na online aplikacijah, niso dolžni predložiti dokazil o svojih kvalifikacijah 

in končanem usposabljanju ter morebitnih izkušnjah. Pomembna informacija je ocena 

zadnjega »uporabnika«, kjer vozniki dobijo ocene za opravljeno storitev in ta je pomembna za 

uporabnike Uber prevozov, saj ustvari sliko o vozniku (Degryse 2016, 38). 

Na Sliki 2 je prikazana Uberjeva mapa sveta, kjer siva barva prikazuje prisotnost Uberja v 
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različnih državah sveta, medtem ko bela barva prikazuje države, v katerih Uber še ni 

uveljavljen, med njimi je tudi Slovenija. Na sliki je razvidno, da je Uber nastanjen v skoraj 

vseh državah Evrope, ki nas obkrožujejo. Uber se zelo hitro širi na svetovne trge, saj se mapa 

sveta iz leta 2015 precej razlikuje od sedanje mape (Uber 2015).  

 

Slika 2: Uberjev zemljevid sveta 

Vir: Uber 2019. 

Uber je pod novim vodstvom Dara Khosrowshahija uvedel nekaj novosti v svojem 

poslovanju. Veliko je vložil v nove obetavne trge ter se umaknil s poraženih trgov, ki so mu 

ustvarjali milijone izgub, med katerim so glavni kitajski, ruski in trg jugozahodne Azije. 

Zaradi povečanja prihodkov in doseganja dobičkonosnosti podjetje vlaga v nove storitve, kot 

so dostava hrane, prevozi tovora, najemi koles in skuterjev, s čimer bi zmanjšala obstoječo 

zgubo nastalo zaradi dolgih in dragih sodnih postopkov. Na splošno so na svetovnem trgu 

problem zakonske ovire in regulatorne omejitve ter neprimerno obnašanje nekaterih voznikov 

Uberja, pa tudi neopredeljen status voznikov, ki je zadnje čase glavna tema razprav (Davidov 

2017, 3). Vprašanje se odpira tudi za zakonitost ponudbe storitev potniškega prevoza, saj je 

uprava hotela z ustanovitvijo aplikacije »spremeniti svet« brez pomislekov na morebitne 

posledice (Financial Times 2015). Podjetje Uber trdi, da ni prevozniška družba, temveč 

tehnološka družba, kjer so njene stranke vozniki ali partnerji, kar so do sedaj ameriška kot 

tudi britanska sodišča zavrnila, čeprav sodni spori še vedno potekajo (Davidov 2017, 8). Po 

vsem navedenem so se ta podjetja odločila najprej napredovati, potem pa postavljati vprašanja 

o spoštovanju predpisov posameznih držav, pa tudi učinkih na tradicionalne oblike zaposlitve 
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in njeno ureditev, ki neposredno vpliva na delavce (Degryse 2016, 12).  

Novonastale spremembe povzročene z razvojem IKT predstavljajo izzive tako za evropske 

države kot tudi EU. Nekatere države članice EU se trudijo preprečiti razvoj Uberja tako na 

nacionalnem kot tudi na regionalnem nivoju, medtem ko je Uber pripravljen na številne 

pravne bitke, ki so že v postopku s Francijo, Španijo, Nemčijo in Belgijo. Uber je prepovedan 

v posameznih državah Evrope zaradi kršenja delovne zakonodaje, kršenja zakonodaje, ki 

zagotavlja varne standarde v prometu in ranljivost baz podatkov Uberjevih voznikov in 

potnikov. Države, v katerih je Uber prepovedan ali se je sam umaknil s trga, so: Bolgarija, 

Danska, Madžarska in Združeno kraljestvo. V Bolgariji je Uber moral prenehati z delovanjem 

zaradi neizpolnjevanja minimalnih zahtev zakonodaje ter pogojev, da se prijavi kot taksi 

služba. Na Danskem so uvedli taksimeter kot obveznost, brez katere taksi službe ne morejo 

poslovat, kar je bilo usodno za družbo Uber. Na Madžarskem je vlada sprejela zakon, v 

katerem je navedeno, da vozniki Uberja kršijo uredbe veljavne za taksiste, saj niso želeli 

spreminjati svoje zakonodaje zaradi Uberja. Leta 2016 je Uber imel spor z Združenim 

kraljestvom, glede statusa voznikov, kjer je sodišče odločilo, da so vozniki delavci in ne 

samozaposleni, na kar se je Uber pritožil, vendar neuspešno (Sindikat mladi plus 2018). Po 

drugi strani, druge članice v celoti sodelujejo z Uberjem, med katerim je najbolj uspešno 

sodelovanje z Estonijo, Finsko in Litvo, v naši bližini pa s Hrvaško (Degryse 2016, 13). 

Uspešnost Uberjevega poslovanja je razvidna iz podatkov, da so leta 2018 ustvarili 11,3 

milijarde dolarjev, kar je 43 % več kot leta 2017 in so se naročila povečala za 45 % glede na 

leto 2017 (Berger, Chinchih in Benedikt 2017, 2).  

4.1 Način opravljanja dela preko aplikacije Uber 

Zadnje čase je stalna tema razprav, »ali bodo nove oblike dela zamenjale tradicionalne oblike 

zaposlitve« in ustvarili manj ugodno delovno okolje. Sprague (2015, 53) meni, da vsekakor 

rast ekonomije deljenja povzroča širjenje negotovega načina dela ter preusmeritev številnih 

poslovnih tveganj na delavce. Obenem aplikacije v večini primerov izrecno navajajo, da so 

osebe, ki opravljajo storitve na spletnih aplikacijah, samozaposlene osebe (De Stefano 2016, 

485). Zato Uber v svojih pogojih navaja, da gre za tehnološko aplikacijo, v kateri aplikacija le 

povezuje potnike in voznike kot posrednik. Za razliko od tradicionalnega poslovanja s taksiji 

Uber nima lastnih avtomobilov, namesto tega zagotavlja ustrezno aplikacijo za potnike in 

samozaposlene osebe ter dobiček, ki je del celotnega števila voženj (Berger, Chinchih in 

Benedikt 2017, 2). De Stefanu (2016, 485) podaja dejstvo, da se delavci na aplikacijah 

klasificirajo kot samozaposlene osebe, kar omogoča aplikacijam, kot je Uber, izogibanje 

odgovornosti do voznikov pa tudi številnih obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravne 

zakonodaje.  

Postopek naročila vožnje pri Uberju spremlja brezplačna mobilna aplikacija (Slika 3), ki si 

stranke Ubera prenesejo na svoj mobilni telefon. S prenosom aplikacije mora oseba dovoliti 
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pristop lokaciji, saj aplikacija Uber avtomatsko locira lokacijo stranke in pošlje sporočilo 

najbližjim voznikom Uberja na tem geografskem območju. Aplikacija omogoča strankam 

vpogled v ceno prevoza in čas čakanja razpoložljivih Uberjevih taksijev. Po naročilu prevoza 

in sprejetju naročila s strani voznika, stranka lahko na aplikaciji pogleda podrobnosti naročila, 

podatke o vozniku (ime, sliko in oceno drugih potnikov) ter podatke o vozilu. Uber za 

obračun voznine uporablja algoritme, s katerim se lahko cena v primeru povečanega 

povpraševanja zviša in ji rečemo cena prenapetosti angl. »surge pricing«. Dvig cen poveča 

število razpoložljivih voznikov na cesti, kar posledično skrajša čakalno dobo. Plačilo vožnje 

je prek kreditne kartice oziroma direktno pri naročilu v aplikacij, pri čemer Uber vzame 

provizijo 20–30 % in preostalo se posreduje na račun voznika. Leta 2016 je Uber omogočil 

plačilo z gotovino v določenih mestih Hrvaške, med katerimi so Zagreb, Split, Dubrovnik in 

Zadar. Ne glede na plačilo z gotovino ceno vožnje določa Uber, zato ni pogajanja med stranko 

in voznikom (Bjelinski 2017, 886). 

 

Slika 3: Trije koraki delovanja Uber aplikacije: zahtevaj, odpelji se in oceni 

Vir: Northglen News 2016 

Uberjevi vozniki morajo iti skozi proces registracije, kar vključuje predložitev dokumentov 

objavljenih na spletni strani Uberja, kot so veljavna osebna izkaznica, veljavno vozniško 

dovoljenje, potrdilo o nekaznovanosti ter slika (Uber 2019). Od kandidata se ne zahtevajo 

dodatne sposobnosti, saj gredo skozi usposabljanje v obliki kratkega videa. Pogoji se 

razlikujejo po mestih prebivanja voznika, ker se zahteva izpolnjevanje zakonskih pogojev za 

vožnjo v svoji državi (Bjelinski 2017, 886). Vozilo Uberja ne sme biti starejše od leta 2012, 

mora biti petvratno, viden znak »UBER« na strehi in ob straneh avta ter ne sme imeti vidne 

poškodbe (Uber 2019). Kandidat pri registraciji sklene pogodbo z Uberjem preko interneta. 
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Na spletni strani Uberja kandidat izpolni vse podatke in na koncu sprejme predpise in pogoje 

poslovanja Uberja (Matić 2008, 781).  

Uber ponuja več različnih storitev. Glede na tip vozila in ceno vožnje v Evropi so na voljo 

naslednje:  

 UberX, najbolj priljubljena med uporabniki, saj se najmanj razlikuje od običajnih 

avtotaksi prevozov. To obliko prevoza lahko izvaja samo licenciran voznik in je od jeseni 

2016 navzoč tudi na hrvaškem trgu; 

 Uber XL, čigar lastnost so avtomobili večjih kapacitet, namenjeni za najmanj 6 oseb; 

UberVAN in UberSUV, ki predstavljata prevoze večjih skupin; 

 UberLUX je prestižna različica z luksuznimi avtomobili, z dražjimi storitvami in več 

udobja; 

 UberBERLINE, UberBLACK in UberEXEC predstavlja storitev limuzinskega prevoza za 

poslovne uporabnike s črnimi avtomobili višjega cenovnega razreda;  

 UberTAXI je namenjen črnim londonskim taksistom, ki se odločijo za aplikacijo Uber; 

 UberWAV ponuja storitve osebam s posebnimi potrebami, saj ima prilagojene 

avtomobile za invalidske vozičke; 

 UberPOP predstavlja storitev, kjer osebe prevažajo vozniki, ki so samo prijavljeni v 

aplikaciji, vendar nimajo nobenega pogodbenega razmerja z Uberjem. Pri tej obliki 

prevoza ni nobenega nadzora in vozniki ne potrebujejo licence za avtotaksi storitve. Ta 

oblika je najbolj cenovno ugodna, vendar tudi najbolj nevarna, zato je v večini azijskih in 

evropskih držav prepovedana; 

 UberBIKE ponuja avtomobile, ki imajo prtljažnik za kolesa in 

 UberGREEN predstavlja izposojo električnih in hidbridnih avtomobilov (Meltem 2015, 

16). 

Prednosti Uberja za uporabnike, pa tudi voznike so: enostavna uporaba aplikacije, stroški 

iskanja prevoza so nižji, enostavnost plačila po elektronski poti, lažji pregled kakovosti 

opravljenih storitev na podlagi ocenjevanja uporabnikov (Meltem 2015, 16). Prednost 

voznikov Uberja je fleksibilen urnik, saj sami odločajo, kdaj in koliko bodo delali, pa tudi 

lahko zavrnejo ali odpokličejo vožnjo, čeprav Uber pričakuje od svojih voznikov, da bodo 

odpovedali vožnjo samo v izrednih primerih. Uber izda opozorilo ali v končnem izidu 

deaktivira uporabniški račun voznika, če voznik zavrača ali odpoveduje vožnje nad 

povprečjem. Opozoriti je treba, da vozniki nosijo sami vse stroške prevoza od stroškov 

goriva, zavarovanja, vzdrževanja vozil, plačevanja davkov, do prevzema odgovornosti za 

morebitno nastalo škodo. Po končani vožnji mora voznik dati svojo oceno za potnika, enako 

mora dati svojo oceno potnik od 0–5 ter pustiti anonimno mnenje o vožnji (Bjelinski 2017, 

887). 

Pri opravljanju vseh del, pa tudi novih oblik dela je zelo pomemben nadzor, ki ga imajo 

delodajalci nad delavci. Zdi se, da opravljanje dela zunaj delodajalčevih prostorov prinaša 
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zmanjšanje nadzora nad delavci, čeprav razvoj tehnologij omogoča delodajalcem okrepitev in 

ohranitev nadzora. Tako morajo na primer vozniki aplikacije Uber upoštevati podrobna 

pravila podjetja, glede načina opravljanja storitev, saj so nadzorovani z aplikacijo (De Stefano 

2016, 491). Stopnja nadzora pri Uberju je pomembna zaradi neposrednega stika s stranko, saj 

bi negativen odnos do stranke pomenil slabo ime za podjetje, zato ima Uber sistem 

ocenjevanja, ki zagotovi povratne informacije strank o voznikih. Davidov (2017, 9) meni, da 

se sistem ocenjevanja uporablja za spremljanje dejanj voznikov in zagotavljanje spoštovanja 

pravil Uberja. Dodaja še, da vozniki delajo pod nenehno grožnjo zaradi prekinitev odnosa z 

njimi, saj lahko Uber prekine odnos z voznikom brez razloga in brez predhodnega obvestila. 

V nasprotju s tem pa imajo vozniki tudi relativno visoko stopnjo svobode pri izbiri, koliko 

bodo in kdaj delali, saj nimajo določene ne urne postavke ne urnika, zato obstajajo močne 

spodbude za opravljanje večjega števila ur v času povečanega povpraševanja (Means in 

Seiner 2016, 1542). Vozniki so plačani na podlagi obsega dela in so odgovorni za 

pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter tveganja podjetja, ki se prenašajo na 

posameznike. V svojih pogojih poslovanja Uber navaja, da prevzema odgovornosti za 

kakovost opravljenih storitev kot tudi psihofizično sposobnost voznikov (Golovin 2014). Hall 

in Krueger (2015) navajata, da vozniki Uberja izkazujejo višji zaslužek kot običajni taksisti. 

Povprečen zaslužek Uberjevih voznikov je 19,04 dolarja na uro, kar je bistveno več, kot 

zaslužijo navadni vozniki taksijev, 10,97 dolarja na uro (Hall in Krueger 2015). 

Uber veliko vlaga v razvoj podjetja, zato je njihov naslednji cilj prehod na avtomobile brez 

voznikov, da bi lahko znižali ceno prevoza, ker je ta visoka zaradi plač voznikov. Z 

odpuščanjem delavcev bi imeli manj stroškov in s tem bi bil prevoz znatno ugodnejši (Hern 

2015). Novost Uberja je vnaprej znana in določena cena vožnje uporabnikom, kar omogoča 

povečanje transparentnosti tako za uporabnike kot tudi za voznike. Prav tako je Uber uvedel 

varnostne ukrepe, kot so možnost delitve vozne poti oziroma pot svojega gibanja s prijatelji 

ali sorodniki ter tudi klic v sili (Davidov 2017, 8).  

4.2 Obstoj elementov delovnega razmerja med Uberjem in njegovimi vozniki 

Slovenski ZDR-1 določa, da je delavec fizična oseba, ki je na podlagi sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi v delovnem razmerju. Pojem delodajalec ZDR-1 (5. člen) opredeljuje kot pravno ali 

fizično osebo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Opozoriti je treba, da se 

za delavca šteje oseba, ki opravlja delo, v katerem so podani elementi delovnega razmerja, ne 

glede na sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Delavci, ki delajo na podlagi podjemne pogodbe, 

pogodbe o poslovnem sodelovanju, napotnicah za študentsko delo, ne uživajo pravnega 

varstva ZDR-1, razen če v teh razmerjih obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jim rečemo 

prikrita delovna razmerja. Elementi delovnega razmerja so: prostovoljna vključitev v 

organiziran delovni proces delodajalca, plačilo za delo, osebno in nepretrgano opravljanje 

dela, opravljanje dela po navodilih delodajalca in opravljanje dela pod nadzorom delodajalca 

(4. člen ZDR-1).  
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Sodišče EU je v Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo oz. Sporočilu Komisije 

Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij 

COM(2016) 356 (Uradni list EU, št C 75/33) izoblikovalo definicijo delovnega razmerja, kjer 

mora delavec delo opravljati po navodilih druge stranke/delodajalca, za katerega mora 

delavec prejeti plačilo in delo mora imeti ekonomsko odvisnost. Definicija sodišča EU je 

pogosto preozka za določitve pojma delavca na nacionalni ravni zakonodaje držav članic. 

Tako na primer angleški Zakon o delovnih pravicah angl. Employment Right Act (230. člen) 

ločuje pojma angl. »employee« in angl. »worker«, kjer je angl. »employee« delavec, ki dela 

na podlagi pogodbe o zaposlitvi in angl. »worker« delavec, ki dela na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi ali katere koli druge pogodbe. Da ima oseba status angl. »employee«, mora 

opravljati delo osebno, mora obstajati obveznost s strani delodajalca, da mu zagotovi delo in 

delo mora potekati pod nadzorom delodajalca. Po drugi strani ima angl. »worker« v slovenski 

zakonodaji status med zaposleno in samozaposleno osebo. To pomeni, da ima manj pravic, 

opravlja delo občasno in neredno, ponudnik storitev ni dolžan zagotoviti dela kot tudi angl. 

»worker« ni dolžan sprejeti dela oziroma se mora strinjati s pogoji dela (GOV.UK 2019). 

Osebam s statusom angl. »employee« pripadajo vse pravice iz delovnega razmerja, medtem 

ko osebam s statusom angl. »worker« pripada omejeno pravno varstvo, zato jih lahko 

primerjamo z ekonomsko odvisnimi osebami, ki so opredeljene v ZDR-1 (214. člen). 

Ekonomsko odvisna oseba je tista samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodb civilnega prava 

za plačilo, osebno, samostojno in za dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske 

odvisnosti in ne zaposluje nobenega. Značilnost ekonomske osebe je, da 80 % svojih letnih 

prihodkov pridobi od istega naročnika (213. člen ZDR-1). 

Opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca je element delovnega razmerja, 

zaznanega v poslovanju Uberja. Glede na sodbo londonskega delovnega sodišča ET z dne 28. 

oktober 2016 v primeru Mr Y Aslam, Mr J Farrar in drugi proti Uberju, kjer so navedli, da 

sistem ocenjevanja voznikov na lestvici od 0–5 pomeni stalni nadzor in pritisk nad vozniki. 

Vozniki, pri katerih ocena pade pod 4,4 točke, dobijo s strani Uberja opozorilo z željo po 

izboljšanju, če jim ne uspe, Uber dezaktivira njihov račun. Med vozniki in Uberjem obstaja 

vzajemnost, ki se kaže v tem, da se voznik s sprejemom obveznosti prevoza potnika z ene 

točke na drugo, obveže dokončati to delo osebno. Po drugi strani mu Uber, kot delodajalec, 

mora dopustiti opravljanje tega dela in nazadnje izplačati njegov del za opravljeno storitev. 

Vzajemnost med voznikom in Uberjem nastopi, ko voznik sprejme naročilo do trenutka, ko 

opravi storitev, torej samo aktiven status na aplikaciji ne pomeni za voznika statusa delavca 

(Butler 2016).  

Razlogi, zaradi katerih se vozniki Uberja razlikujejo od rednih zaposlenih, so: njihova 

svoboda izbire, koliko ur in kdaj delajo, lastništvo avtomobilov, uporabljenih za opravljanje 

storitev in krajši delovni čas oziroma majhno/veliko število opravljenih ur na teden (Davidov 

2017, 11). Če pride do tega, da voznike Uberja začnejo obravnavati kot zaposlene, bodo 

morali prilagoditi svoje poslovanje delovni zakonodaji, in sicer prvotno urediti najmanjše in 
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najvišje možno število ur. Davidov v svojem članku (2017, 12) meni, da bi voznike Uberja 

morali obravnavati kot »zaposlene« in s tem urediti delovne predpise, v katerih bi dodali 

pravice in obveznosti za online delavce, pa tudi delodajalce. V novih morebitnih ureditvah je 

treba opredeliti pravice do letnega dopusta, nadurnega dela, pokojnine, minimalne plače in 

normalnega delovnega časa (Davidov 2017, 12). 

Nove oblike zahtevajo novo pravno zaščito tako za delavce kot tudi za delodajalce/naročnike 

del, saj skozi čas škodijo delavcev/izvajalcem del zaradi negotovosti in tudi 

delodajalcem/naročnikom del zaradi nenehne menjave zaposlenih. Vendar namenska razlaga 

»zaposlenega« zagotavlja zaščito voznikom Uberja samo pod predpostavko, da zakonodaja 

tega izrecno ne prepoveduje (Davidov 2017, 6). Sprememba v delovnem pravu je potrebna 

zaradi ureditve splošnih vrednot, kot so enakost, demokracija na delovnem mestu, pravica do 

distribucije, avtonomija, učinkovitost, neprevladujoče ali maksimizirane sposobnosti. Prav 

tako so delovni zakoni potrebni zaradi odprave tržnih nepopolnosti in obravnavanja 

neenakosti v pogajalskih močeh med delodajalcem/naročnikom del in delavcem/izvajalcem 

del (Davidov 2017, 7). Uberjevi vozniki bi morali biti zaposleni zaradi razdelitve pravičnosti 

in ne zaradi dominacije, zato je potrebna opredelitev vrste odnosov in identifikacija oseb, ki 

potrebujejo delovno zaščito (Davidov 2017, 6).  

Problematika opredelitve statusa voznikov Uberja se lahko reši, kot smo že povedali, z 

določitvijo uporabe delovne zakonodaje, pri čemer je treba najprej ugotoviti, ali so vozniki 

Uberja, delavci, ki jim je treba omogočiti delovnopravno zaščito, samozaposlene osebe, ki 

ostajajo zunaj delovnopravne zaščite ali gre za popolnoma nove oblike dela, ki morajo imeti 

ločen pravni status (Bjelinski 2017, 888). Primer je mesto Seattle, ki je voznikom Uberja in 

podobnim aplikacijam, z odlokom omogočilo pravico pogajanja, ne glede na status zaposlitve, 

medtem ko Indiana opredeljuje voznike Uberja kot neodvisne izvajalce dela (Davidov 2017, 

4). Zato mora zakonodaja posameznih držav sprejeti pravni predpis, v katerem opredeljuje 

status voznikov Uberja, pa tudi delavcev/izvajalcev del drugih aplikacij z vsemi pravicami in 

obveznostmi. Določitev statusa voznikov brez dodatne opredelitve je nezadostna, saj lahko 

nepopolna ureditev omogoči delodajalcem/naročnikom del možnost spremembe načina 

opravljanja dela in s tem prinese še več negotovosti (Davidov 2017, 5). V ZDA govorijo o 

reformi trga dela zaradi vse večjega povpraševanja in ponudbe novih oblik dela. Prvotna 

rešitev jim predstavlja definicija nove kategorije delavca, ki bi pomenila vmesno obliko med 

zaposlenimi in samozaposlenimi osebami. Drugi predlogi so namenjeni prilagoditvi 

delovnopravne zakonodaje vsaki državi posebej in osnovati zakonsko izjemo za kategorije 

delavcev/izvajalcev del, ki delo opravljajo prek spletnih aplikacij (Kennedy 2016).  

V svojem članku so Berger, Chinchih in Benedikt (2017) ugotovili, da se je obseg 

samozaposlenih taksistov povečal za 50 % za razliko od delovno aktivnih voznikov taksijev, 

ki so zabeležili povečanje za 10 %. Raziskava (Berger, Chinchih in Benedikt 2017) je tudi 

ugotovila znižanje plač zaposlenim voznikom, kar je bilo delno izravnano z zvišanjem urnih 
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dohodkov med samozaposlenimi vozniki. Glede na tradicionalne taksiste v ZDA višjo urno 

postavko oziroma več zaslužijo vozniki Uberja, kar se izraža v večji izkoriščenosti 

zmogljivosti zaradi boljšega usklajevanja voznikov in potnikov (Hall in Krueger 2015). V 

ZDA so vozniki vložili tožbo proti Uberju, ker so bili mnenja, da so zaposleni v tem podjetju, 

in ne samozaposleni ter zahtevali pravice do socialne varnosti. Odvetniki voznikov so trdili, 

da Uber nadzoruje voznike v aspektih, kot so določanje cen ter kdaj in zakaj je mogoče 

odpovedati vožnjo, da so bolj podobni zaposlenim kot samozaposlenim delavcem. Mnenje 

Uberja je, da večina njegovih delavcev/voznikov raje uporablja in izkorišča prožnost, ki jo 

ponuja status samozaposlene osebe (Degryse 2016, 28).  

Uber je sprejel zgodovinsko reševanje zahtevkov, ki so bili vloženi v Kaliforniji in 

Massachusettsu zaradi napačne kvalifikacije voznikov kot neodvisnih delavcev, ki bodo 

prinesli boljše delovne pogoje voznikov Uber. V sladu s tem sporazumom je nastal dogovor, 

da bo Uber za reševanje teh zahtevkov plačal 100 milijonov dolarjev in bo izvedel številne 

spremembe v svoji politiki poslovanja. Najpomembnejša sprememba je nezmožnost 

dezaktiviranja voznikov po svoji želji, namesto tega Uber potrebuje zadosten vzrok za 

prekinitev poslovanja, pri čemer mora podati predhodno obvestilo, da ima voznik priložnost 

za odpravo težav. Uber bo uvedel pritožbene senate, sestavljene iz visoko ocenjenih voznikov, 

kjer se bodo lahko pritožili zaradi neupravičene odpovedi. Če vozniki niso zadovoljni z 

rezultatom pritožbenega senata, lahko pripeljejo nevtralnega arbitra, ki bo ocenil zadostnost 

dezaktiviranja voznika, na stroške Uberja. Poleg tega bo Uber olajšal in priznal ustanovitev 

združenja voznikov, ki jih bodo izvolili drugi vozniki Uberja in na ta način upravljavcem 

podjetja poročali o morebitnih skrbeh voznikov (Weinberg 2016). 
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5 SODNA PRAKSA, POVEZANA S PRIMEROM UBER  

Uber je v ZDA zgradil obstoj modela UberPOP, medtem ko je Evropa temu modelu strogo 

nasprotovala in poskušala zaustaviti ta model s številnimi protesti taksistov po vsej Evropi, ki 

jih je več kot en milijon na evropskem trgu. Evropa ima zakonsko strožja pravila, zato je 

ustvarila evropski odpor do Uberjevih prevoznih storitev modela UberPOP, pri katerem so 

lahko vozniki osebe brez licenc za taksiste (Valero 2016). Na evropskem trgu je Uber navzoč, 

predvsem z modelom UberX, s katerim s pomočjo aplikacije s posebnim avtomobilom 

izvajajo prevoze izključno licencirani avtotaksi prevozniki (Gesley 2016). Francija, Španija in 

Nemčija so močno nasprotovale Uberjevim storitvam zaradi pomanjkanja ustreznih licenc, 

skrbi za varstvo uporabnikov in osebnih podatkov ter nejasne opredelitve pogodbenega 

razmerja med voznikom in aplikacijo Uber. Zaradi teh razlogov so številni taksisti in taksi 

družbe vložili tožbe zoper Uberja. V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši sodni 

spori med Uberjem in deležniki članic EU (Goudin 2016).  

5.1 Aslam, Ferrar in drugi proti Uberju (Londonsko delovno sodišče, 2016)  

Tožba je bila sprožena na zahtevo nekdanjih voznikov Uberja MR Y Aslam, MR J Farrar, 

MR Dawson in drugih pri londonskem delovnem sodišču angl. Employment Tribunal (v 

nadaljevanju ET) proti Uberju z zahtevo, da se jim dodeli status delavcev na podlagi Zakona o 

delovnih pravicah iz leta 1996 (ERA), Uredbe o delovnem času 1998 (WTR) in 54. člena 

Zakona o minimalni plači iz leta 1998 (NMWA). ET je presodil v korist voznikov, saj je bil 

vsak voznik s prijavo v aplikacijo pooblaščen za opravljanje prevoznih storitev ter 

sprejemanje in opravljanje nalog za Uber London Ltd, na kar se je Uber pritožil.  

ET je presodil v korist tožnikov nekdanjih voznikov Uberja MR Y Aslam, MR J Farrar, MR 

Dawson in drugih, da mora Uber zaposliti omenjene delavce, saj obstajajo elementi delovnega 

razmerja, kot je osebno opravljanje dela pod navodili in nadzorom delodajalca v skladu z 

Zakonom o delovnih pravicah iz leta 1996 (ERA). ET je izhajal iz dejstva, da morajo vozniki 

sprejeti vsaj 80 % ponudbe del, ker bodo v nasprotnem primeru sankcionirani. Na podlagi 

tega je dosodil tudi, da se mora tožečim strankam izračunati delovni čas v skladu z 2. členom 

Uredbe o delovnem času 1998 (WTR) in v skladu s 54. členom Zakona o minimalni plači iz 

leta 1998 NMWA dodeliti minimalno plačo na podlagi opravljene storitve za družbo Uber. 

ET je v sodni odločbi pojasnil, da je na območju Londona približno 30 tisoč voznikov, v 

Združenem kraljestvu pa 40 tisoč voznikov in približno dva milijona potnikov, registriranih 

za uporabo storitev Uberja. Njihova opredelitev je transportno omrežje, ki opravlja prevozno 

storitev s pomočjo aplikacije, ki posreduje informacije med voznikom in uporabnikom 

storitev, po ugodnih cenah dosegljivim milijonom ljudi po vsem svetu. Uberjevi vozniki 

opravljajo prevozne storitve z osebnimi avtomobili, čeprav Uber objavi želeni seznam znamk 

in modelov vozil, pri čemer imajo prednost črni in sivi avtomobili. Zahteva je še, da vozila 
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niso starejša od letnika 2006 in da so v dobrem stanju. Voznik je odgovoren za vse stroške 

nastale z vzdrževanjem avtomobila ter stroškov goriva. Za voznika se lahko registrira oseba 

starejša od 18 let z registracijo na Uberjevi spletni strani, kjer nastavi račun. Ko je prejeta 

zahteva uporabnika za prevoz, Uber posreduje zahtevo vsem voznikom v bližini in imajo 10 

sekund za sprejem naročila. Če po pretečenem času ni odgovora, Uber išče naprej voznike. 

Ko voznik sprejme naročilo za prevoz uporabnika, ne ve za končni cilj vožnje, saj ga izve s 

prihodom uporabnika. Navigacijska satelitska tehnologija pomaga pri izvedbi vožnje, čeprav 

je voznik ni dolžan upoštevati, vendar se v nasprotnem primeru lahko sooči z negativnimi 

posledicami. Uporabnik prevoza plača storitev s kreditno kartico in vozniki so izplačani 

enkrat tedensko, znesek je odvisen od cen izdanih vozovnic.  

Tožba med Uberjem in njegovimi nekdanjimi vozniki MR Y Aslam, MR J Farrar, MR 

Dawson je odprla vprašanje o novih oblikah dela in zaposlitve. Namreč, tožeče stranke so 

zahtevale status delavca, saj naj bi imele elemente delovnega razmerja določene z Zakonom o 

delovnih pravicah iz leta 1996 (ERA), 36. členom Uredbe o delovnem času 1998 (WTR) in 

54. členom Zakona o minimalni plači iz leta 1998 NMWA, kar jim je ET ugodil in dosodil v 

njihovo korist. Nato se je Uber pritožil z navedbo, da ni nobenega pogodbenega razmerja, 

temveč pisni sporazum med vozniki in Uberjem, ki niso v skladu z delovno zakonodajo, 

temveč z agencijskim pravom. Na podlagi tega sporazuma so vozniki zagotavljali storitve za 

kolesarje in opravljali prevozne storitve z osebnimi avtomobili. Uber je trdil, da so vozniki 

opravljali storitve za svoj račun, čemur je ET močno nasprotoval in zavrnil pritožbo.  

Na podlagi 230. člena Zakona o delovnih pravicah iz leta 1996 je določen izraz delavec, in 

sicer predstavlja posameznika, ki je sklenil ali dela s pogodbo o zaposlitvi ali katero koli 

drugo pogodbo bodisi izrecno ali implicitno, ustno ali pisno, pri čemer se posameznik zaveže 

osebno opraviti katero koli delo ali storitev za drugo pogodbeno stranko. V skladu s tem 

zakonom predstavlja tudi delovni čas kot obdobje, ko je delavec na razpolago delodajalcu in 

opravlja svoje dejavnosti ali dolžnosti. Če se vozniki ne ukvarjajo z delovnim časom, mora 

biti privzeto, da se ukvarjajo z neizmerjenim delom (44. člen NMWA ). 

Podjetje Uber se je na navedeno sodbo ET pritožilo. Pritožba izpodbija nekatere ugotovitve 

ET, zlasti da so tožniki »zaposleni« kot »delavci« v skladu z ULL, naj bi se delovni čas 

tožečih strank izračunal v skladu z 2. členom Uredbe WTR, in da so se za namene 

NMWA ukvarjali z neizmerjenim delom. Uber meni, da so vozniki delali na podlagi pisnega 

sporazuma, ki je v domeni agencijskega prava. Razmerje med voznikom in Uberjem je bilo 

ustvarjeno na podlagi aplikacije, ki jo poseduje voznik in za to Uberju plačuje 20–25 % 

pristojbine. Prav tako poudarja, da niti voznik niti potnik nista imela nobene obveznosti ali 

prisil do aplikacije. Poudarjajo še, da je družba imela licenco za operaterja PHV v Londonu in 

s tem pridobila lastnosti tradicionalne družbe mini kabine, ki je bila nekoliko bolj zahtevna in 

večja zaradi posedovanja aplikacije. Zato menijo, da je ET moral zadevo obravnavati v skladu 

z zakonodajo tradicionalne operacije mini kabine ali najema avtomobilov, ob upoštevanju 
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posebnega regulativnega okolja, ki uporablja sodobno tehnologijo aplikacije Uber. Podjetje 

mini kabine deluje na dva načina, in sicer ima zaposlene ali samozaposlene ali bi družba 

delovala kot agent za voznike, ki so poslovali za svoj račun. V takih primerih se vsaka 

pogodba med podjetjem in voznikom ne bi nanašala na storitve, ki jih je opravila slednja, 

ampak na storitve agencije, ki jih družba ponuja vozniku. Podjetja, ki se ukvarjajo z mini 

kabino, so bila kot taka priznana v sodni praksi na področju zaposlovanja, med katerimi je 

najbolj znan primer Mingeley proti Pennock in Anor (trgovanje kot Amber Cars ) iz leta 2004 

številka zadeve ICR 727 CA, v kateri je ugotovljeno, da tožnica ni bila v pogodbenem 

razmerju z Amber Cars, preprosto je bila plačana tedensko in imela pogodbe o zavarovanju s 

potniki. Drugi primer sodne prakse je Khan v Checkers Cars LtdUKEAT številka zadeve 

0208/05, kjer je ET ugotovil, da ni bilo nobene vzajemne pogodbene obveznosti med 

strankama. Tretji primer je Carless proti carini in Komisarji za trošarine iz leta 1993, številka 

zadeve STC 632 QBD, kjer je višje sodišče potrdilo ugotovitev sodišča za DDV, da je bila 

pogodba del agencije.  

Na podlagi tega agencijskega sporazuma je razvidno, da so vozniki potnikom zagotavljali 

prevozne storitve, kjer je bil Uber preprosto agent. Uber meni, da je ET naredil napako zaradi 

neupoštevanja pogodb med voznikom, Uberjem in potnikom, kjer je razvidno, da Uber ni 

dobavitelj storitev, ampak je to voznik. Uber navaja še, da ET ni upošteval osnovnih načel 

agencijskega prava, da Uber kot agent lahko še vedno trguje s svojimi storitvami preko svojih 

pooblaščencev. ET je poleg tega storil napako, ker je razmerje med voznikom in Uberjem 

označil za zaposlitveno ter za sprejemanje in zavračanje rezervacij, preverjanje dokumentacije 

voznikov, pridobitev zapisov o potnikih, določanje cene vozovnice, obravnava pritožb 

potnikov je bila nepomembna za opredelitev pogodbenega razmerja med strankami.  

Glede trditve Uberja, da deluje kot agencijska družba, je ET ugotovil, da nikjer ne obstaja 

pisni dokument, v katerem Uber pooblašča voznike za svoje zastopnike. ET navaja, da bili so 

vozniki vključeni v poslovanje družbe pri zagotavljanju prevoznih storitev po predpisanih 

dogovorih in nadzorom opravljanja storitve, saj so s sprejemom vsake vožnje vidni pogodbeni 

elementi. Obstoj zaposlitvenega razmerja je tudi razviden iz dejstva, da morajo vozniki 

sprejeti vsaj 80 % ponudb za delo, v nasprotnem so sankcionirani. Torej, elementi so vidni pri 

dejstvu, da voznik ne sme preklicati vožnje, kadar želi oziroma mora sprejeti skoraj vsako 

vožnjo, v nasprotnem sledijo kazni, kot so dezaktiviranje računa voznika Uberja. Prav tako je 

ET ugotovil, da se vklopljena aplikacija šteje za delovni čas voznika in s tem pripadajoča 

minimalna plača. ET je določil, da je voznikom treba izračunati delovni čas v skladu z WTR 

in NMWA z izogibanjem neizmerjenega dela. Delovni čas delavca bi moral biti urejen v 

skladu z NMWA, ne pa kot Uber, ki se ukvarja s časovnim delom oziroma vozniki delajo 

samo, kadar prevažajo potnika. Na podlagi NMWA je delovni čas voznika tudi čas, ki ga 

voznik porabi za vračilo na začetni položaj po prevozu stranke. 

ET je razložil okoliščine, v katerih lahko vidimo obstoj pogodbenega razmerja med vozniki in 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/328.html
http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2005/0208_05_1612.html
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Uberjem. To so: Uber opravi pogovore in zaposli/najame voznike, poseduje vse informacije o 

vozniku, zahteva sprejem vseh prevozov, v nasprotnem se vozniki izključijo iz aplikacije, 

določi pot vožnje z nameščenimi satelitskimi navigacijskimi napravami, Uber določa o cenah 

vozovnic, postavlja pogoje opravljanja dela ter opozarja voznike v o morebitnih napakah in 

podajo navodila, kako opraviti delo ter nadzorujejo potek opravljanja prevoznih storitev, s 

sistemom ocenjevanja Uberja za boljšo uspešnost voznikov. Člen 230. ERA se pojavlja v 

razmerju med voznikom in Uberjem, saj se delavec obvezuje, da bo opravil delo osebno in po 

navodilih delodajalca. Na podlagi zgoraj navedenih razlogov je sodišče zavrnilo pritožbo 

Uberja in odločilo v prid voznikom.  

5.2 Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL (Sodišče ES, 2017) 

Tožba je bil vložena v zadevi združenja Elite Taxi in družbo Uber Systems Spain SL zaradi 

opravljanja brezplačnih storitev za povezovanje nepoklicnih voznikov, ki uporabljajo lastno 

vozilo za osebe, ki iščejo prevoz, pri španskem sodišču Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona 

(Trgovinskem sodišču številka 3 v Barseloni). Storitev se opravlja prek mobilne aplikacije, 

voznikom ni treba imeti licenc niti upravnih dovoljenj, potrebnih za opravljanje taksi 

prevozov. Takšno delovanje Uberja naj bi bilo v nasprotju s 56. členom PDEU (Uradni list 

EU, 2016/C, 202/01), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 

12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št. L 376/36), Direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih 

storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (Uradni list Evropskih skuponisti, št. L 178) ter 2. in 9. člena 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah 

na notranjem trgu (Uradni list EU, št. L 376/36) ter španskim pravom Ley 19/2003, de 4 de 

julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 

económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales (v nadaljevanju Ley 19/2003) (Zakon št. 19/2003 z dne 4. julija o pravnem režimu 

pretoka kapitala in gospodarskih transakcij v tujini in o nekaterih ukrepih za preprečevanje 

pranja denarja) in Reglamento Metropolitano del Taxi (uredba o taksi službi v aglomeraciji 

Barcelone), ki jo je sprejel Consell Metropolitá de l’Entitat Metropolitana de Transport de 

Barcelona dne 22. julija 2004.  

Pravna podlaga za izrek sodbe je 56. člen PDEU v povezavi s prvim odstavkom člena 58. 

PDEU, 2. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 

2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št. L 376/36) in 1. členom drugega 

odstavka Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o določitvi 

postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o 

storitvah informacijske družbe (Uradni list Evropskih skupnosti št. L 217, 05/08/1998), na 

katerega napotuje 2. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES z dne 

8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
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poslovanja na notranjem trgu (Uradni list Evropskih skuponisti, št. L 178). Glede na pravno 

podlago sodišče meni, da je v tisti celostni storitvi posredovanja glavni element storitve 

prevoz, zaradi česar tega podjetja ni mogoče opredeliti kot »storitev informacijske družbe«, 

temveč kot »storitev na področju prevoza«. Takšne storitve je treba izključiti s področja 

uporabe člena 56 PDEU, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES in Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES, saj so urejene s skupno prometno politiko.  

Sodišče za gospodarske spore št. 3 v Barceloni pojasnjuje, da je prihod Uberja v Španijo leta 

2014 prinesel množico vprašanj glede modela UberPOP, ki ga je naposled barcelonsko 

združenje Asociación Profesional Elite Taxi (v nadaljevanju združenje Elite Taxi) pri Juzgado 

de lo Mercantil no 3 de Barcelona (sodišče za gospodarske spore št. 3 v Barceloni, Španija) 

tožilo, da je dejavnost družbe Uber Systems Spain v nasprotju z veljavno ureditvijo glede 

nelojalne konkurence in zavajajočih dejanj, ki jih določa Ley 3/1991 de Competencia Desleal 

(zakon 3/1991 o nelojalni konkurenci) z dne 10. januarja 1991. Zahteve združenj Elite Taxi so 

prenehanje družbe Uber System Spain z nelojalnim ravnanjem v zagotavljanju storitev 

rezervacije na zahtevo prek mobilnih telefonov in interneta ter nazadnje prepoved opravljanja 

dejavnosti v prihodnje. Sodišče za gospodarske spore št. 3 v Barceloni je presodilo v korist 

barcelonskega združenja taksistov, na kar se je Uber pritožil z navedbo, da ne opravlja 

prevoznih storitev, temveč storitve informacijske družbe z opiranjem na Direktivo o e-

poslovanju.  

Sodišče za gospodarske spore št. 3 v Barceloni je odločilo zadevo poslati Sodišču EU v 

predhodno odločanje zaradi povezanosti dejavnosti Uber Systems Spain z mednarodno 

aplikacijo, kar upravičuje, da se ravnanje te družbe presoja na ravni EU. Predložitveno 

sodišče navaja, da je morebitno ravnanje Uberja v nasprotju s španskimi pravili konkurence 

možno ugotoviti s preverjanjem, ali mora družba Uber imeti predhodno upravno dovoljenje. 

Zato je treba ugotoviti, ali je storitve, ki jih opravlja Uber, treba šteti za prevozne storitve, 

storitve informacijske družbe ali za kombinacijo obeh. V primeru, da zadevna storitev spada 

na področje uporabe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES ali Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES, ravnanja družbe Uber ni mogoče šteti za nelojalno. 

Nato sodišče navaja, naj bi se dejavnost družbe Uber opravljala s pridobitnim namenom ter da 

vozniki zadevnih vozil nimajo licenc in dovoljenj določenih v uredbi o taksi službi v 

aglomeraciji Barcelone z dne 22. julija 2004. Reglamento Metropolitano del Taxi (uredba o 

taksi službi v aglomeraciji Barcelone) v 4. členu tega zakona določa, da je treba za opravljanje 

storitev taksi služb pridobiti licenco za opravljanje te dejavnosti, ki jih izdajajo županstva ali 

lokalne skupnosti, pristojne za območje, na katerem se dejavnost izvaja, ter pridobiti ustrezno 

dovoljenje, ki ga izda ministrstvo regionalne vlade, pristojno za promet.  

Sodišče za gospodarske spore št. 3 v Barceloni je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno 

odločanje predložilo nekaj vprašanj, ki bodo pripomogla k pravni opredelitvi zadevne storitve. 

Na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/12/ES, ali se je treba šteti za 
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dejavnost prevoza ali za elektronsko storitev posredovanja ali storitev informacijske družbe? 

Drugo vprašanje je vezano na 56. člen PDEU ter direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

2006/123/ES in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES, in sicer pri 

opredelitvi pravne narave te dejavnosti, ali je mogoče šteti, da gre deloma za storitev 

informacijske družbe, in ali bi v tem primeru za elektronsko storitev posredovanja moralo 

veljati načelo svobode opravljanja storitev? V primeru, da storitev, ki jo opravlja Uber, 

opredeli za informacijsko, ali bi smeli ovirati načelo svobode ustanavljanja, ki je določeno v 

Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES in s tem sistem pridobitev licenc, 

odobritev in dovoljenj nikakor ne sme biti omejevalen.  

Z obravnavo prvih dveh vprašanj skupaj mora sodišče opredeliti dejavnost družbe Uber kot 

prevozno ali informacijsko opravljanje storitev, in opredeliti, da z brezplačno aplikacijo 

povezuje nekvalificirane voznike z uporabniki, ki potrebujejo prevoz, pri čemer se prevoz 

opravlja z lastnimi avtomobili voznikov. Posamezno gledano, na podlagi 1. člena 2 odstavka 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES, ki določa, da se storitev opravlja 

elektronsko, na daljavo in na zahtevo prejemnika, storitev posredovanja, ki prek mobilne 

aplikacije izmenjuje informacije glede rezervacije prevoza med potnikom in voznikom, se 

šteje za storitev informacijske družbe. Po drugi strani se storitev nejavnega mestnega prometa, 

kot je taksi prevoz, šteje za storitev na področju prevoza, na kar napotuje Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES. Predložitveno sodišče predstavlja storitev 

posredovanja družbe Uber, ki temelji na voznikih, ki ponujajo storitve prevoza osebno in z 

osebnim avtomobilom, uporabnikom prek mobilne aplikacije, ki je nujna za zagotavljanje 

posredovanja storitev. Poleg tega ima družba Uber odličen nadzor nad pogoji opravljanja 

storitev in delavci, saj Uber določa ceno storitve ter posreduje med voznikom in uporabnikom 

storitev. Glavni element storitve je prevoz uporabnikov, zato ni mogoče opredeliti družbe za 

storitev informacijske družbe. Prav tako storitev na področju prevoza ne obsega samo storitev 

prevoza, temveč tudi druge storitve, ki so neločljivo povezane s fizičnim dejanjem premikanja 

oseb ali blaga z enega kraja na drugega s prevoznim sredstvom.  

Zaradi zgoraj navedenih razlogov se Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES in 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES ne uporabljata za storitev 

posredovanja, ki je glavna stvar postopka. Za to storitev se ne uporablja niti 56. člen PDEU, 

ki se na splošno nanaša na svobodo opravljanja storitev, temveč 58. člen PDEU, ki je posebna 

določba, v skladu s katero določbe iz naslova prevoza urejajo svobodno opravljanje prevoznih 

storitev. Na podlagi tega načela svobode opravljanja storitev se morajo urediti v skladu s 

PDEU in pogoji v državah članicah, saj Evropski parlament in Svet EU nista sprejela skupnih 

pravil o storitvah posredovanja.  

5.3 Nabil Bensalema proti Uber France SAS (Sodišče ES, 2018) 

Predlog je bil vložen zaradi postopka, ki je bil sprožen na zahtevo oškodovanca Nabila 
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Bensalema pred Tribunal de Grande instance de Lille (kazenskim sodiščem) zoper družbe 

Uber France SAS zaradi nezakonite organizacije sistema povezovanja uporabnikov z vozniki, 

pri čemer uporabljajo svoja vozila z manj kot desetimi sedeži. Obtožnica zoper Uber France je 

bila vložena tudi zaradi opravljanja zavajajoče poslovne prakse in sostorilstva pri opravljanju 

nezakonite taksi službe. Francoski zakon št. 2014-1104 z dne 1. oktobra 2014 o taksijih in 

najetih vozilih z voznikom (JORF z dne 2. oktobra 2014, str. 15938) je bil v zakonik o 

prometu vstavljen kot člen L. 3124-13, ki določa dvoletno zaporno kazen in globo v višini 

300,00 eur za organiziranje sistema povezovanja strank z osebami, ki opravljajo storitve 

cestnega prevoza oseb za plačilo z vozili z manj kot 10 sedežev, iz katerih so izključeni javni 

prevozi (člen L. 3120-1).  

Nacionalna ureditev določa kazenske sankcije storitvenega posredovanja strank prek 

aplikacije za pametni telefon, s povezovanjem uporabnika in voznika, ki zagotavlja odplačno 

storitev cestnega prevoza oseb z osebnim avtomobilom z manj kot desetimi sedeži brez 

dovoljenja. Evropska zakonodaja, na katero se je zanašal Uber, s 1. členom Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za 

zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (Uradni list EU, št. L 204), ki je bila zamenjana z Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 

217/18), in 2. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 

12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št L 376/36), tega področja 

ne podpira.  

Družba Uber France zagotavlja prek mobilne aplikacije model UberPOP, kjer določi tarife, 

nato od uporabnika pobere ceno za vsak prevoz in po izdanem računu nakaže del cene 

nepoklicnemu vozniku, ki z lastnim vozilom opravlja storitve prevoza. Na podlagi tega je 

oškodovanec Nabil Bensalem vložil tožbo zoper Uber France, model UberPOP zaradi 

zavajalne poslovne prakse v trajanju od 2. februarja do 10. junija 2014, sostorilstva pri 

opravljanju nezakonitih taksi storitev od 10. junija 2014 in nezakonite organizacije sistema 

povezovanja uporabnikov z vozniki, ki imajo osebna vozila z manj kot desetimi sedeži od 1. 

oktobra 2014. Višje sodišče v Lillu je dne 17. marca 2016 razsodilo v korist oškodovanca in 

družbo Uber polovično spoznalo za krivo. Glede sostorilstva pri opravljanju nezakonitih taksi 

storitev je družba bila oproščena, čeprav je bila spoznana za krivo glede opravljanja 

zavajajoče poslovne prakse. Pri odločitvi za nezakonito organizacijo sistema povezovanja 

strank z vozniki, ki je urejeno v členu L. 3124-13 zakonika o prevozih, zaradi kršitve 

obveznosti obveščanja iz 8. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES je 

sodišče naletelo na dvome glede vprašanja statusa družbe Uber France. Če se šteje za storitev 

informacijske družbe, velja 1. člen 5. odstavka Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju 

tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (Uradni list EU, 

št. L 204), ki določa, da ga ni mogoče uveljavljati za posameznike in storitve na področju 



 

66 

prevoza, velja 2. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 

12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št L 376/36). Zato je višje 

sodišče v Lillu (Tribunal de grande instance de Lille) predalo sodišču v predhodno odločanje.  

Sodišče je na podlagi sodbe z dne 20. decembra 2017, Asociación Profesional Elite Taxi 

(C-434/15, EU:C:2017:981), ugotovilo, da storitev posredovanja prek aplikacije, ki omogoča 

prenos informacij glede rezervacije storitev prevoza med uporabnikom in voznikom, ki 

uporablja lasten avto za prevoz, ustreza storitvi informacijske družbe. Po drugi strani je v isti 

sodbi ugotovljeno, da je v storitvi posredovanja glavni element prevoz, zato gre za storitve na 

področju prevoza. Družba Uber zagotavlja aplikacijo, brez katere vozniki ne bi mogli voziti in 

uporabniki iskati prevozov, prav tako je v sodbi ugotovljeno, da je družba imela velik nadzor 

nad pogoji opravljanja storitev in določitve cen ter nadzora voznikov, kar povezuje družbo s 

ponujanjem storitev nejavnega mestnega prevoza.  

Iz vsega navedenega je mogoče ugotoviti, da družba Uber France ne spada v storitve 

informacijske družbe, kar pomeni, da zanj velja francoska zakonodaja in ne Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za 

zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (Uradni list EU, št L 204). To pomeni, da nacionalna ureditev določa 

kazenske sankcije za organizacijo sistema povezovanje strank z osebami, ki opravljajo 

storitve prevoza z lastnimi avtomobili, ki štejejo več kot deset sedežev, brez dovoljenja. Na 

družbo se nanašajo pravila za storitve na področju prevoza, ker se uporablja za posredovanje 

storitev prek aplikacije, katere glavni in bistveni element je prevoz. 
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6 PROBLEM KLASIFIKACIJE VOZNIKOV UBERJA V ZAKONODAJI 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uber se na svoji spletni strani predstavlja kot tehnološko podjetje in ne kot prevozno podjetje, 

ki z aplikacijo povezuje voznike in uporabnike, ki potrebujejo prevoz. Glede na to opredelitev 

zagotavlja prost pretok storitev in svobodo ustanavljanja podjetij za storitve informacijske 

družbe III. in IV. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. december 

2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št. L 376/36) in Pogodba o delovanju 

Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) (Uradni list EU, 2016/C, 202/01), medtem ko so 

zakonske ureditve prevoznih storitev v domeni nacionalnega prava posameznih držav članic 

EU. Storitve informacijske družbe so tudi opredeljene v Direktivi Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske 

družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 

poslovanju) (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 178), ki se glasi, da je to katerakoli 

storitev, ki se običajno odpravi na daljavo, elektronsko na posamezno zahtevo prejemnika 

storitev. Če sodišče EU razglasi Uber za prevozno podjetje, bo zakonska ureditev padla v 

nacionalno zakonodajo članic EU, če odloči, da je Uber tehnološko podjetje, bodo zanj veljale 

določbe skupne evropske zakonodaje. Za ugotovitev pravilne usmeritve glede razlikovanja 

med zaposlenimi in samozaposlenimi delavci je Evropska komisija v sporočilu podala tri 

ključna merila, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj morebitnega delovnega razmerja med 

delavcem in spletno aplikacijo. Gre za obstoj razmerja podrejenosti, kjer delavec dela po 

navodilih in pod nadzorom delodajalca oziroma ponudnika storitev, naravo dela, kjer 

ponudnik opravlja dejavnost gospodarske vrednosti in za plačilo, za katero se šteje, da voznik 

dobi plačano več, kot potrebuje za nadomestilo stroškov. Na podlagi meril Evropske komisije 

lahko ugotovimo, da Uber izpolnjuje merila, saj delavci sami ne odločajo in delajo pod 

nadzorom Uberja, dobijo plačano za opravljeno prevozno storitev.  

Glavni razlog za odsotnost Uberja v RS je zagotovo zakonodaja, ki ne opredeljuje statusa 

voznikov online aplikacij. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 

5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 39/13, 92/15, 6/16; v nadaljevanju ZPCP-2) pozna 

samo nekaj oblik prevoza potnikov, kot so: linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni 

izredni prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz in kot posebna oblika prevoza (44. člen ZPCP-

2). Uber bi po tej opredelitvi najbolj sodil med občasni prevoz, vendar občasni prevoz ne 

dovoli prevozov posameznikov, temveč samo vnaprej določeno skupino ljudi (55. člen ZPCP-

2). To vrsto prevoza uporablja slovensko logistično start-up podjetje GoOpti, ki je namenjeno 

prevozu skupin uporabnikov po predhodnem naročilu. To pomeni, da bi Uber tudi z občasnim 

prevozom kršil slovensko zakonodajo, zato naj bi ministrstvo za infrastrukturo pripravilo 

spremembo zakonodaje, s katero bi dovolili vstop Uberja na slovenski trg (ZSSS 2018).  

Problematika prihoda Uberja se vidi v neopredeljeni zakonodaji o statusu voznikov s spletnih 

aplikacij, saj predstavlja nov pojav na trgu dela. Glede na to, da je delo na spletnih aplikacijah 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0209
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relativno nov pojav, slovenska zakonodaja ne opredeljuje pravic kot tudi ne obveznosti 

delavcev. Delo na spletnih aplikacijah vsebuje tudi elemente klasičnega delovnega razmerja, 

kar pripelje do ujemanj s trditvami podjetij spletnih aplikacij. Namreč, podjetja, ki delujejo na 

spletnih aplikacijah, se predstavljajo kot podjetja informacijske družbe, čeprav praksa pokaže 

drugače. Na primer, Uber vsebuje nekatere elemente delovnega razmerja, saj vozniki delajo 

po navodilih in ukazih delodajalca, dobijo plačilo za opravljeno prevozno storitev, kar sproža 

obilico vprašanj. Na podlagi tega bi morali imeti vozniki Uberja enake pravice in obveznosti 

kot delavci zaposleni prek pogodbe o zaposlitvi, kot so pravica do letnega dopusta, 

nadomestilo za brezposelnost, plačani prispevki. Nove oblike dela oziroma delo na spletnih 

aplikacijah prinaša visoko stopnjo prekarnosti ter niža delavske standarde. 

Prihod Uberja v Slovenijo bi pomenil spremembo zakonodaje, saj potrebujejo taksisti licenco 

za vožnjo taksija, medtem ko Uber potrebuje licenco za prevoz potnikov. Ministrstvo za 

infrastrukturo Republike Slovenije je poslalo v javno razpravo predlog Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju ZPCP-2D – predlog), ki 

odpira vrata Uberju v Slovenijo. Po tej noveli vozniki Uberja ne potrebujejo taksimetra, saj so 

prevozi dogovorjeni prek spletne aplikacije in imajo že dogovorjeno ceno in pot prevoza, kar 

potniku predstavlja zagotovilo ponudnika. Po predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju ZPCP-2D) bi bili vozniki Uberja 

podjetja ali samostojni podjetniki, zaradi česar so sindikati napovedali nasprotovanje Uberju 

(ZPCP-2D – predlog). Pri pisanju naloge smo se osredotočili na delovnopravni vidik oziroma 

kako bi njegov prihod vplival na delovnopravni položaj delavcev, ki bi bili potencialni 

Uberjevi vozniki.  

Glede na sodbo londonskega delovnega sodišča ET z dne 28. oktober 2016 v primeru Mr Y 

Aslam, Mr J Farrar in drugi proti Uberju, v kateri je ugotovljeno, da Uber ni tehnološko 

podjetje, bi lahko njegovo dejavnost podredili pravilom, ki veljajo za taksiste. Taksisti v 

Sloveniji opravljajo prevozne storitve kot delavci, zaposleni v podjetju prevoznih storitev ali 

samostojni podjetniki (Petrič 2015). ZPCP-2 določa način pridobitve licence za opravljanje 

taksi storitev, prevoza blaga in prevoza potnikov ter nekatere pogoje, kot so dober ugled, 

ustrezen finančni položaj, izpolnjeni pogoji glede strokovne usposobljenosti, lastnik vsaj 

enega motornega vozila v Sloveniji in poravnane davčne obveznosti in prispevki za socialno 

varnost (20. člen ZPCP-2).  

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. januarja 2018 predložilo Predlog dopolnitev Zakona o 

javnih prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki bi omogočal izvajanje prevozov potnikov s 

pomočjo informacijskih aplikacij. Glavni cilj predloga dopolnitev ZPCP-2 je zakonska rešitev 

taksi prevozov z uvedbo novih oblik opravljanja javnih prevozov in priprava podlage za vstop 

družb, ki delujejo prek spletnih aplikacij ter omogočajo možnost najema vozila z voznikom. 

Torej, predlog želi omogočiti nove vrste prevoza potnikov, ki bi omogočile naročanje 

prevozov prek spletnih aplikacij z mobilnimi napravami (Predlog 2018, 4). Cilj predloga 

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DC_splosno/ZPCP-2.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DC_splosno/ZPCP-2.pdf
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dopolnitev ZPCP-2 je omogočanje inovativnih in naprednih tehnologij, ki zagotavljajo 

ponudnikom delitev sredstev, znanj ter spretnosti, kjer bodo uporabniki storitev prišli do 

novih storitev z razširjeno ponudbo in nižjimi cenami. Prav tako predlog dopolnitev ZPCP-2 

uvaja možnost najema vozila z voznikom ter predlaga zmanjšanje administrativnih ovir za 

izvajanje taksi dejavnosti z opustitvijo zahtev po licenci (Predlog 2018, 3). Prevoze s pomočjo 

informacijske aplikacije lahko izvaja prevoznik, ko pridobi vse pogoje, kot je licenca 

prevoznika ali omejitev v primeru pravnomočnih obsodb, pri čemer ne potrebuje taksimetra, 

vendar pa je lahko registriran tudi kot taksi prevoznik (Predlog 2018, 4). Takšni prevozi 

vsebujejo štiri faze, in sicer je prva omogočanje povpraševanja potnikov prek informacijskih 

aplikacij, potem sledi zavezujoča ponudba prevoznika, na kar potrebujemo potrditev potnika 

in po izvedenem prevozu izvedbo plačila. Vozilom, s katerim se izvajajo prevozi, ni treba 

uporabljati površin namenjenih vozilom javnega potniškega prometa in taksijem. Glede na to, 

da takšna ureditev predstavlja konkurenco obstoječim taksistom, se odpravlja nacionalna 

licenca za taksi prevoze in se ureditev takšnih prevozov v celoti prepusti lokalnim skupnostim 

(Predlog 2018, 4).  

Predlog dopolnitev Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu je naletel na zelo ostre 

kritike predstavnikov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS), 

Sindikatov delavcev prometa in zvez (v nadaljevanju SDPZ) in Sindikatov Mladi plus. 

Predstavniki ZSSS menijo, da predlagane spremembe pomenijo razvrednotenje poklica 

taksistov in deregulacijo obstoječih standardov taksi storitev, ki bodo zrušili obstoječe 

pojmovanje delovnega prava in zmanjšali socialno varnost ljudi, saj je premalo dorečeno 

delovanje aplikacij. Predlog ZPCP ne ureja delovnopravnega statusa voznikov, kar je 

razvidno iz dejstva, da bodo spletne aplikacije najele kogarkoli nad 21 let, ki ima osebno 

vozilo in potrdilo o nekaznovanosti. Zavedajo se pozitivnih strani novih poslovnih modelov, 

kot so večja možnost izbire in povečanje učinkovitosti, vendar prevladujejo dolgoročne 

negativne posledice za trg dela in organizacijo dela. Novi poslovni modeli preveč posegajo v 

zasebno življenje posameznikov, pa tudi prinašajo povečano dohodkovno neenakost in 

zmanjšanje dostopa do socialne varnosti. Gre za sisteme, v katerih je delodajalec zamenjan z 

naročnikom storitev in delavec z izvajalcem storitev, kar ni v skladu s klasično pogodbo o 

zaposlitvi, delovnopravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Pri tem izvajalci storitev 

niso v delovnem razmerju, kar pomeni, da nimajo pravice do delovnopravnega varstva ter so 

v času nezmožnosti dela prepuščeni sami sebi. Menijo, da gre za prikrit način rušenja 

obstoječih delovnih razmerij, ustvarjanja prekarizacije trga dela ter ustvarjanja »ljudi na klic« 

(ZSSS 2018). 

Predstavniki ZSSS so bili zelo kritični predvsem do nove oblike izvajanja javnih prevozov 

»najema vozila z voznikom«, za katerega menijo, da so pisani na kožo Uberju. Lastnosti te 

oblike javnega prevoza so povezovanje voznikov ali lastnikov zasebnih vozil z uporabniki 

prek internetne aplikacije, po kateri tudi poteka plačilo storitve. Predstavniki sindikatov želijo 

obveznost vgradnje digitalnih tahografov za vsa vozila, ki opravljajo prevoz potnikov, saj je 

https://www.mladiplus.si/
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izjemnega pomena varnostno tveganje, ki ga povzročajo dolge vožnje po 16 ur in več dnevno, 

brez ustreznih odmorov in počitkov. Za varnostjo udeležencev v cestnem prometu je 

izjemnega pomena tudi varnost naročnika storitve, o kateri ni možno govoriti zaradi 

(ne)ustreznosti usposobljenosti voznika in tehnične primernosti vozila. Varnostni vidik dela 

na aplikacijah je vezan za varstvo osebnih podatkov, ki jih aplikacija zbira v svojo bazo zaradi 

lažjega opravljanja dela. Evropska komisija je mnenja, da spletne aplikacije niso odgovorne 

glede varovanja osebnih podatkov, čeprav jih spodbujajo k izvajanju prostovoljnih ukrepov za 

boj proti nezakonitim spletnim vsebinam in ukrepom za povečanje zaupanja. Pomemben je 

tudi sistem ocenjevanja voznikov Uberja, kjer so vozniki pod stalnim nadzorom, kar povečuje 

stopnjo stresa in zmanjšuje varnost udeležencev v cestnem prometu (ZSSS 2018).  

Predlog v 19. členu ZPCP navaja, da se avtotaksi prevozi opravljajo na podlagi dovoljenja, ki 

ga izda občina, prav tako občine lahko predpišejo način in pogoje izvajanja avtotaksi 

prevozov na svojem območju, kar nakazuje na odpravljanje nacionalnih licenc za taksi 

prevoze. Nadalje predlog ZPCP odpravlja obveznost uporabe taksimetrov v primerih, ko 

izvajalec storitve zagotavlja ponudbo z informacijsko storitvijo, pri čemer ima uporabnik 

dostop do ponudbe s predvideno ceno vožnje z napravo, preko katere naroči in plača storitev 

(4. odstavek 20. člena). Taksimetri v dosedanji ureditvi so pomenili predvidljivost cen za 

uporabnika, ki jo določata obseg in povpraševanje dela, kar pomeni, da je v času praznikov ali 

dogodkov cena tudi trikrat višja (ZSSS 2018).  

S prihodom Uberja v Slovenijo bi imeli pomisleke glede statusa voznikov Uberja, ki je 

najbolj podoben samozaposlenim oziroma ekonomsko odvisnim osebam. Ekonomska odvisna 

oseba pomeni, da najmanj 80 % svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika, da lahko 

dobi omejeno delovnopravno varstvo, ki ga določa ZDR-1. V primeru, da voznikom vožnja 

pri Uberju predstavlja dopolnilni vir zaslužka, bi bila takšna ureditev neuporabna. Ne smemo 

pozabiti na sodbo londonskega sodišča, ki je jasno opredelila voznike Uberja kot navadne 

delavce, ki zaslužijo vsaj omejeno delovnopravno varstvo. Tudi, če bi sprejeli nov zakon, ki 

bi dovolil prihod Uberja na slovenski trg, bi bil nejasen status delavcev, saj je ta oblika dela 

novost tako za delavce in delodajalce kot tudi za državo, zato bomo morali počakati na 

slovenske sodne odločbe v želji po dejanski opredelitvi statusa voznikov Uberja. 
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7 SKLEP 

V skladu s proučevano tematiko novih oblik dela nastalih z razvojem digitalnih tehnologij so 

v sklepnem poglavju podana priporočila in odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Priporočila  

Priča smo tehnološki in digitalni revoluciji, ki je prinesla obilico sprememb v delovnopravnih 

odnosih s prihodom novih oblik dela, kot je vse manj zaposlenih za nedoločen ali polni 

delovni čas. Trg dela se spreminja in nastajajo nove prožnejše oblike dela, ki zahtevajo bolj 

fleksibilen in prilagodljiv trg dela. Kot je ugotovila Evropska agencija za pogoje dela iz 

Dublina (Eurofound 2015) v svoji raziskavi New forms of employment, je identificiranih 

devet novih oblik dela, za katere je značilen povsem novi modeli sodelovanja med delavci in 

delodajalci, ki so po novem naročniki in izvajalci, ki s sabo prinašajo tako prednosti kot tudi 

pomanjkljivosti. Zaradi tega, nove oblike dela predstavljajo izziv predvsem glede znanj in 

spretnosti, ki je po oceni Bruslja nepredvidljiva, saj kar 47 % delovne sile nima zadostnih e-

znanj. Digitalizacija v veliki meri menja naravo dela, glede na vrsto ustvarjenih delovnih 

mest, spretnosti in veščin potrebnih za ta nova delovna mesta in način organizacije dela.  

Vlade bi morale omogočiti posameznikom zagotavljanje ustreznih sposobnosti za uspešno 

upravljanje vedno spreminjajočega se tehnološko bogatega delovnega okolja. To bi zahtevalo 

visokokakovostno začetno izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje učinkovitega 

posodabljanja znanja, pa tudi sisteme ocenjevanja in predvidevanja veščin. Predvidevanje 

veščin je zelo pomembno, saj je to neke vrste spodbuda za posameznike, da vlagajo v tiste 

veščine, ki so najbolj potrebne na trgu dela. Pomembno je tudi oblikovanje vseživljenjskega 

učenja, ki bi omogočalo odraslim redno posodabljanje, nadgrajevanje in včasih pridobivanje 

popolnoma novih znanj, spretnosti, usposobljenosti ter prekvalifikacijo skozi celotno delovno 

dobo, da ostanejo konkurenčni na trgu dela.  

Za prilagajanje novih oblik dela bodo potrebni specifični in prilagojeni pristopi, ki bi morali 

temeljiti na skupnem razumevanju posameznih oblik zaposlitve in nacionalne ter meddržavne 

izmenjave informacij in izkušenj. Potrebni bodo ukrepi za ozaveščanje delodajalcev–

naročnikov del in delavcev–izvajalcev del o novih oblikah zaposlitve, ki imajo pozitivne 

učinke na delovne razmere in trg dela, kot so delitev zaposlenih, začasno upravljanje in 

delitev dela. Z zakonodajo ali kolektivno pogodbo bi morali urediti ravnotežje med zaščito 

delavcev–izvajalcev del in potrebo po olajšanju nekaterih novih oblik dela za delodajalca–

naročnika del. Ureditev novih oblik dela mora biti jasna in jedrnata, nikakor ne dvoumna, da 

ne bi prihajalo do zlorab delavcev–izvajalcev del pa tudi delodajalcev–naročnikov del. Prav 

zaradi morebitnih zlorab je potrebno dodajanje tretje (vmesne) skupine med zaposlenimi in 

neodvisnimi izvajalci, ki bi imeli svoje pravice. Na ta način bi bila omogočena delavcem–

izvajalcem del, ki delijo le nekatere značilnosti zaposlenih, vključitev v področje zaščite in 

nekatere zakone o delu in zaposlovanju. V večini držav ta tretja skupina delavcev–izvajalcev 
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del obstaja in se njeno sprejemanje po svetu širi (Davidov, Freedland in Kountouris, 2015).  

Novim oblikam dela bo treba prilagoditi in vzpostaviti ustrezen socialni dialog za urejanje 

ustreznih sistemov pravnega varstva delavcev–izvajalcev del, sistemov socialne varnosti kot 

tudi ureditev pokojninskega sistema. Kot kaže raziskava OECD (2015) zagotavljanje 

socialnovarstvenih nadomestil lahko delujejo kot odvračilni dejavnik za delo, zato je 

ključnega pomena, da se motivirajo iskalci zaposlitve, izboljšuje njihova zaposljivost in širi 

nabor priložnosti za njihovo uvrstitev in ohranitev na ustreznih delovnih mestih. Izrednega 

pomena je tudi ustanovitev institucij trga dela, ki spodbujajo delodajalce–naročnike del, da 

izkoristijo priložnosti nastale s tehnološkimi spremembami in globalizacijo, pri čemer morajo 

upoštevati, da delavci–izvajalci del niso izpostavljeni nesorazmernim tveganjem v obliki 

nizkih plač, negotovosti in slabim delovnim pogojem.  

Razvoj IKT je pripeljal do razvoja novih aplikacij, na podlagi katerih so številna podjetja 

razvila svoje online poslovanje. Tovrsten način poslovanja je odprl obilico vprašanj in 

problematik, predvsem na delovnopravnem področju. V našem primeru je to spletna 

aplikacija Uber, ki s svojo aplikacijo omogoča prevoz posameznikov po konkurenčnim cenah. 

Oseba, ki potrebuje prevoz, prevzame aplikacijo, po kateri naroči prevoz in ji spletna 

aplikacija poišče najbližjega voznika. Problem se pojavlja v opredelitvi delovnopravnega 

statusa voznikov Uberja, saj ni natančno določen status voznikov glede opredelitve, ali so 

zaposleni ali samozaposlene osebe. Uberjevi vozniki se razlikujejo od rednih zaposlenih 

zaradi njihove svobode izbire, koliko ur in kdaj delajo, lastništva avtomobilov uporabljenih za 

opravljanje storitev in krajšega delovnega časa oziroma majhnega ali velikega števila 

opravljenih ur na teden (Davidov 2017, 11). Poleg tega so bila številna vprašanja aktualna 

glede opredelitve Uberja kot ponudnika prevoznih storitev oziroma taksi prevozov ali 

ponudnika storitev informacijske družbe. 

Analiza sodnih odločb je razrešila dvome glede statusa voznikov Uberja, pa tudi opredelitev 

ponudbe storitev Uberja. Z analizo sodb Employment Tribunal z dne 28. oktober 2016 v 

primeru Aslam, Ferrar in drugi proti Uberju (številka zadeve 2202551/2015) je sodišče v 

Londonu odločilo, da so vozniki Uberja delavci in ne samozaposlene osebe, od tistega 

trenutka, ko vklopijo aplikacijo in začnejo ponujati prevoze. To pomeni, da je Uber taksi 

podjetje in mora upoštevati nacionalne ureditve posameznih držav ter mora voznikom priznati 

pravice, ki delavcem tudi pripadajo. Takšno odločitev je prineslo sodišče EU v sodbi Juzgado 

de lo Mercantil no 3 de Barcelona z dne 20. decembra 2017 v zadevi Asociación Profesional 

Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL (številka zadeve C-434/15), kjer je odločilo, da Uber 

ni ponudnik storitev informacijske družbe, temveč ponudnik storitev taksi prevozov.  

Odgovori na raziskovalna vprašanja  

Nove oblike dela nastale z razvojem IKT so prinesle nova delovna mesta, nove delovne 

pogoje, nove delovne naloge ter spremembo odnosa delavca in delodajalca. Trg dela se 
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spreminja in zahteva bolj fleksibilne in prožne oblike dela, katerih posledica je zmanjšanje 

števila pogodb za nedoločen oziroma polni delovni čas. Namen naloge je bil proučiti 

spremembe delovnopravnega položaja delavcev na trgu dela, ki opravljajo delo v novih 

oblikah dela kot posledica digitalizacije in razvoja digitalnih tehnologij. Cilji magistrske 

naloge so bili opredeliti pojem in pomen digitalizacije na trgu dela ter ugotoviti, kakšne 

spremembe prinašajo digitalne tehnologije na področju delovnega prava, analizirati domačo in 

mednarodno zakonodajo in literaturo s področja delovnega prava z vidika novih oblik dela, 

analizirati in opisati spletno aplikacijo z delovnopravnega vidika ter predstaviti primer spletne 

aplikacije (Uber) kot eno izmed novih oblik dela, analizirati sodne odločbe britanskega in 

francoskega sodišča povezane z Uberjem in na podlagi pridobljenih podatkov podati smernice 

za spremembe delovnopravne zakonodaje na področju novih oblik dela kot posledico 

digitalizacije in razvoja digitalnih tehnologij. V skladu z nameni in cilji magistrske naloge so 

v nadaljevanju predstavljeni odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Kakšne spremembe je prinesel razvoj digitalnih tehnologij na trg dela z delovnopravnega 

vidika? 

V zadnjih časih je prišlo zaradi hitrega razvoja digitalnih tehnologij do sprememb na trgu dela 

oziroma ponudbi in dostopnosti do dela ter posledično sprememb v delovnem pravu. 

Raziskava OECD (2018) kaže, da se 32 % njihovih držav članic s pojavom digitalizacije in 

digitalnih tehnologij sooča z bistvenimi spremembami pri izvajanju delovnih mest. Potreba po 

večji prožnosti s strani delodajalcev–naročnikov del in delavcev–izvajalcev del je povzročila 

nastanek novih oblik zaposlitev, za katerimi stoji močna podpora IKT (Bjelinski 2017, 898). 

To pomeni, da je vse večja uporaba digitalnih tehnologij prinesla vrsto novih oblik zaposlitev, 

pri katerih opazimo spremembo tradicionalnega razmerja med delavcem in delodajalcem. 

Nove oblike dela potekajo na spletnih aplikacijah in delavec je izvajalec storitev, medtem ko 

je delodajalec naročnik storitev.  

Spremembe nastale zaradi razvoja digitalnih tehnologij so pripeljale do večjega 

povpraševanja različnih poklicev, ki pred desetimi leti še niso obstajali, čeprav so naša 

prihodnost. Ti poklici so: razvijalec aplikacij (angl. App developer), upravljalec družbenih 

medijev (angl. Social media manager), Uber drajver (angl. Uber driver), Uber mesta (angl. 

Uber cities) in vozniški inženir (angl. Driverless car engineer), strokovnjak za računalništvo v 

oblaku (angl. Cloud computing specialist), veliki analitik podatkov/podatkovni znanstvenik 

(angl. Big data analyst/data scientist) in ustvarjalci vsebin You Tube (angl. YouTube content 

creators) (Hutt in Hallett 2016).  

Tehnološki napredek je omogočil avtomatiziranje delovnih nalog, predvsem tistih, ki so jih 

ljudje izvajali tradicionalno. Na začetku se je avtomatizacija osredotočala na rutinske naloge, 

kot so pisarniška dela, računovodstvo, poročanje, s prihodom angl. »Big Data«, umetne 

inteligence (angl. artificial intelligence), internet stvari in vedno večjo računalniško močjo 

(digitalno revolucijo) pa so tudi najmanj rutinska dela postala avtomatizirana (OECD 2017, 
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4). Veliki podatki oz. angl. »Big Data« so se razvili z združitvijo ogromne količine različnih 

podatkov na spletnih aplikacijah in nastanek novih oblik mobilnih naprav, ki potrošnikom 

omogoča pristop internetnim vsebinam 24 ur na dan. Razvoj novih oblik mobilnih naprav 

omogoča vsem svojim potrošnikom, da v vsakem trenutku lahko postanejo proizvajalci, kar 

pomeni, da lahko ustvarjajo ali ponujajo storitve in si s tem omogočijo dodatni zaslužek 

(Degryse 2016, 7). Po drugi strani raziskava OECD (2017) nakazuje na zelo majhno 

verjetnost avtomatizacije vseh poklicev, saj obstajajo poklici, ki jih ni mogoče v celoti 

avtomatizirati, ker v nekaterih fazah še vedno potrebujejo človeško podporo. OECD (2018) 

navaja, da je v državah članicah EU 14 % delovnih mest zelo digitaliziranih, v Sloveniji pa 12 

%.  

Nove oblike dela so prinesle povpraševanje po nekaterih vrstah spretnosti, ki jih je težje 

avtomatizirati, kot so sposobnost komuniciranja, dela v skupinah, vodenje, reševanje težav in 

samoorganiziranje (Deming 2015) ter digitalne spretnosti. Priče smo hitremu povečanju 

povpraševanja po strokovnjakih IKT, čeprav moramo najprej premagati izzive pri splošnem 

znanju posameznikov o IKT. Veliko ljudi nima osnovnih veščin, kot je uporaba računalnikov 

ali internetnih storitev, kar nakazuje na neusklajenost med povpraševanjem in ponudbo 

digitalnih veščin (OECD 2016). Leta 2014 je v Sloveniji 12 % oseb v starostni skupini med 

16–74 let imelo nizko stopnjo računalniških znanj, medtem ko je v EU ta odstotek nekoliko 

drugačen, in sicer 15 % oseb (Digitalna Slovenija 2016). Neskladje med povpraševanjem in 

ponudbo digitalnih veščin lahko pripelje do povečanja brezposelnosti po eni strani in po drugi 

strani pomanjkanje strokovnih delavcev, kar bo negativno vplivalo na produktivnost dela 

(OECD 2017). Upad delovno sposobnega prebivalstva je torej posledica razvoja digitalnih 

tehnologij, saj se starejši ljudje umikajo s trga dela zaradi prerazporeditve del in resursov v 

različnih sektorjih in poklicih ter zahtev po digitalnih spretnostih. Nove oblike dela zahtevajo 

visokokvalificirano delovno silo, ki predstavlja problem za nizkokvalificirane delavce, saj 

niso dovolj izobraženi.  

Zaradi avtomatizacije delovnih razmerij je bilo v Evropi leta 2014 ogroženih 54 delovnih 

mest, med katerimi so bile manj prizadete države, ki imajo razvito infrastrukturo, večjo 

digitalno ozaveščenost delavcev ter razširjeno uporabo interneta in digitalnih storitev (ETUI 

2016). Slovenija premalo vlaga v razvoj in informacijske družbe, kar se negativno odraža na 

drugih razvojnih področjih, saj se ne zaveda pomembnosti interneta in IK za razvoj 

gospodarstva, države in celotne družbe. Na ta način se Slovenija odpoveduje številnim 

potencialom, ki ga ponuja sodobni čas, ki jih je večina evropskih konkurentov v celoti 

izkoristila in doživela ogromen napredek (Digitalna Slovenija 2016). 

Katere so nove oblike dela, ki so nastale predvsem kot posledica razvoja digitalnih tehnologij, 

ter kako jih je mogoče ovrednotiti z delovnopravnega vidika? 

Razvoj digitalnih tehnologij je v največji meri vplival na spremembe pri novih oblikah dela, 

na kar nakazuje študija Eurofounda (2015), kjer je ugotovljeno, da so se v zadnjih 15 letih v 
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okviru EU pojavile številne nove oblike zaposlitev in se še bodo pojavljale. S to raziskavo 

(Eurofoud 2015) je opredeljeno 9 novih ali vse pomembnejših oblik zaposlovanja od leta 

2000. Raziskava, ki jo je izvedel McKinsey Global Institute (2016), je ugotovila, da v ZDA in 

Evropi 20 do 30 % aktivnega prebivalstva opravlja eno od novih oblik dela. Nove oblike 

zaposlovanja so: delitev zaposlenih, delitev dela, začasno upravljanje, priložnostno delo (delo 

na zahtevo), mobilno delo, delo na podlagi vavčerjev, portfeljsko delo, zaposlovanje množic 

in sodelovanje pri zaposlovanju. Najbolj zaželene nove oblike zaposlitve za trg dela so delitev 

zaposlenih, delitev dela ter začasno upravljanje, medtem ko je najmanj ugodno delo na 

zahtevo ali priložnostno delo (Eurofound 2015). Vsem oblikam dela so skupni: uporaba 

digitalnih tehnologij in interneta za združevanje ponudbe in povpraševanja storitev, tveganje 

dehumanizacije dela, možnost prenosa tveganj in odgovornosti na posamezne delavce, 

nestabilnost dohodkov za delavce in pogosto zanikanje pravic socialnega varstva delavcev 

(Bjelinski 2017, 885). 

Čeprav ima večina novih oblik zaposlitev za vzorec tradicionalne pogodbe o zaposlitvi ali 

zagotavljanje storitev, nove oblike dela niso omejene na pogodbo o zaposlitvi, v kateri se 

navedejo plača, stroški dela in drugi dodatki, vendar delujejo na spletnih straneh kot 

delodajalci oz. posredniki, dogovarjajo posle ter nadzorujejo kakovost. Za te nove oblike 

zaposlitve so značilni nekonvencionalni vzorci dela in kraja dela, pa tudi način opravljanja 

dela (Eurofound 2015). V večini držav je problematično delovanje zunaj delavčevega 

pravnega ali kolektivno dogovorjenega pravnega okvira. Na primer v Češki republiki delovna 

razmerja, ki niso opredeljena z zakonodajo, predstavljajo dela z manj ugodnimi delovnimi 

pogoji, manj ugodnimi delovnimi razmerami, nižjo ravnjo zaščite zaposlitve ter z nižjimi 

plačili (Nekolová, 2010).  

Na podlagi raziskave Eurofound (2015) je bilo v državah članicah EU zabeleženih več kot en 

nov obrazec za zaposlitev, čeprav so izjeme države: Bolgarija, Hrvaška, Poljska in 

Luksemburg, kjer je zabeležena samo ena oblika nove zaposlitve, medtem ko sta Grčija in 

Madžarska veliko pred njimi s kar sedmimi ugotovljenim novimi oblikami zaposlitve. Osebna 

raziskava Pew Research Center (Smith 2016) o digitalnem delu in sprejemu tega dela je 

pokazala, da ima 68 % Američanov pozitivne komentarje o teh oblikah dela, saj jim ustreza 

fleksibilen urnik. Raziskava Eurofounda (2015) je pokazala, na koga se nanašajo nove oblike 

dela, na zaposlene, samozaposlene ali oboje. Ugotovili so, da vzhodnoevropske države, kot so 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija ter nekatere 

severnoevropske države: Finska, Irska, Luksemburg in Nizozemska, razvijajo nove oblike 

dela, ki se nanašajo večinoma na zaposlene. Po drugi strani večina južnoevropskih držav, kot 

so: Ciper, Grčija, Portugalska in Španija ter Latvija, Litva, Danska in Nemčija, vključujejo v 

nove oblike dela večinoma samozaposlene. Nekatere države srednje in severne Evrope, med 

katere spadajo: Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, Italija, Norveška, Švedska in Združeno 

kraljestvo, vključujejo v nove oblike dela tako zaposlene kot tudi samozaposlene. Iz teh 

raziskav je razvidno, da ni enotne opredelitve novih oblik dela, saj so ene bolj podobne 
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navadnim oblikam dela, medtem ko so druge povsem različne. Nekatere oblike dela so v 

slovenski zakonodaji urejene v OZ, ki delujejo na podlagi civilnih pogodb in ZDR-1, glede 

samozaposlenih oseb oziroma ekonomsko odvisnih oseb. 

Kako poteka opravljanje dela preko spletne aplikacije in kakšne so razlike v odnosu s 

klasično pogodbo o zaposlitvi? 

Digitalizacija in razvoj IKT sta ustvarila navidezni trg dela, na katerem se razvijajo in 

potekajo nove oblike dela, ki mu rečemo spletna aplikacija. Spletne aplikacije delujejo kot 

posredniki med delodajalcem in delavcem, kjer delavci niso več odvisni od delodajalčevih 

prostorov ter so povezani zgolj virtualno, pri čemer posameznik, ki vzpostavlja spletno 

aplikacijo, s »klikanjem« naloži določene storitve, ki jih opravi določeni posameznik. Nove 

oblike dela se večinoma izvajajo v virtualnem oblaku, kar pomeni, da se naloge opravljajo 

online (Bjelinski 2017, 883). Felstiner (2011) meni, da se z opravljanjem tega dela izgublja 

delovno mesto v fizičnem smislu in ustvarja delovno mesto v nekakšnem oblaku. Razlika od 

klasične pogodbe o zaposlitvi je v načinu opravljanja dela, zaščiti in pravicah delavcev, 

delovnem času, nadzoru, varnosti zaposlitve, fleksibilnosti dela ter negotovosti plačila in dela.  

Pri novih oblikah dela je značilno, da ni stalnega delovnega mesta, saj opravljanje dela 

večinoma poteka zunaj delodajalčevih prostorov in ni fiksne lokacije za opravljanje dela 

(Bjelinski 2017, 883). V večini primerov za nove oblike dela ne obstaja formalna pogodba 

med stranko in delavcem, saj njihovi odnosi temeljijo na dvostranskem sporazumu, s katerim 

se dogovorita za plačilo, delovne pogoje in druga vprašanja, zlasti pravice intelektualne 

lastnine, če aplikacija nima svojih pogojev. Obstajajo nekatere izjeme, kot je na primer 

mobilno delo, ki se izvaja na podlagi klasičnih pogodb o zaposlitvi, za katere je značilno 

stalno delovno mesto za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi pri tem delu mora opredeliti 

vrsto dela, kraj opravljanja dela, metodo opravljanja dela in pokritost stroškov. Za večino 

novih oblik dela se ne uporablja delovno pravo, ker delavec deluje kot samozaposlena oseba 

in se domneva ekonomska odvisnost. Zaposleni na spletnih aplikacijah sledijo splošnim 

pravnim okvirom, kot so komercialni kodeksi, civilni zakoni, zakoni o varstvu potrošnikov in 

zakonodaja o varstvu podatkov, ker prav določenega zakona za spletno opravljanje dela ni 

(Eurofound 2015).  

Pri večini novih oblik zaposlitve se zaposleni štejejo za samozaposlene in zato nimajo pravice 

do socialne zaščite, pa tudi varnosti zaposlitve, kar pomeni, da so premalo zastopani in 

prepuščeni sami sebi. Poleg tega so značilnosti novih oblik dela negotovost zaposlitve, slabi 

pogoji dela, nizke pristojbine za opravljeno delo, negotovost glede stroškov dela, pogosto 

odvisnost od določene aplikacije zaradi obstoja sistema ali digitalnega ugleda in delo za 

določen čas. Zanimivost je da, delodajalcu–naročniku storitev ni treba zagotavljati redne 

zaposlitve delavcem–izvajalcem storitev, temveč mu je omogočeno, da delavca–izvajalca del 

pokliče na zahtevo. Delodajalec–naročnik del tudi ni dolžan obvestiti delavca–izvajalca del o 

urniku delovnega časa (Eurofound 2015). Nove oblike dela označuje pomanjkanje informacij 
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o nalogah, ki jih je treba opraviti, pomanjkanje zanesljivega sistema za reševanje sporov glede 

zavrnjenega izplačila delavcu, možnosti kršitve zasebnosti in pomanjkanje podpore 

sodelavcev in vodij (Felstiner 2011). Zaposleni delajo ob nedeljah ter praznikih in nimajo 

dodatkov za nedeljsko, popoldansko delo in delo ob praznikih ter niso upravičeni do 

odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja. Problem je negotovost plačila, saj je večina 

zaposlenih plačana na podlagi učinka, zadovoljstva delodajalcev–naročnikov del z rezultati, 

porabljenih stroškov pri opravljanju dela ter sposobnosti delavca–izvajalca del, da sam 

organizira delo (Felstiner 2011; Klebe in Neugebauer 2014). Takšen način dela povečuje 

nevarnosti zaradi telesne izčrpanosti in čustvene tesnobe delavcev, saj e-pošta negativno 

vpliva na delavce, ker so bili delavci, ki so prejeli približno tri e-sporočila, manj pod stresom, 

kot delavci, ki morajo preverjati stalno e-pošto (Levit 2017).  

Novonastale oblike zaposlitve postavljajo izzive za institucije trga dela pri ureditvi 

minimalnih plač, zakonodaji o varstvu zaposlitve, delovnem času ter varstvu pri delu. 

Minimalna plača je odličen pokazatelj problematike institucij trga dela, saj so delavci 

samozaposleni in so plačani po obsegu dela. Pojav novih oblik zaposlitve bo povzročil nižjo 

varnost delovnih mest za številne delavce–izvajalce del, saj niso zaščiteni s pravili o 

zaposlitvi in odpovedi delavcev–izvajalcev del, kot je to v primeru pogodbe o zaposlitvi za 

nedoločen čas. Pri nekaterih oblikah zaposlitve ni dovolj jasno predstavljeno, kakšen je status 

delavca, kdo je delodajalec in katera pravila veljajo za njih. Prav zaradi tega je zelo 

pomembno, da države uredijo ali posodobijo pravni okvir in s tem ugotovijo, kaj je treba 

narediti za izboljšanje zaščite delavcev–izvajalcev del pri novih oblikah zaposlitve (OECD 

2017). 

Podjetja morajo imeti nekakšen sistem računalništva v oblaku za namen shranjevanja 

podatkov s 24-urnim dostopom z mobilnih naprav in pripadajoče infrastrukture. Zato nekatera 

podjetja svojim zaposlenim zagotavljajo prenosne računalnike ali mobilne naprave z naloženo 

programsko opremo, ki ponuja varen dostop do informacij o podjetju prek navideznega 

zasebnega omrežja (Eurofound 2015). Pozitivna stran novih oblik dela je možnost izbire, kdaj 

in kje delati, koliko časa porabiti in kakšno delo opraviti, kar pomeni boljše ravnotežje med 

delom in zasebnim življenjem ter priložnost za združevanje več delovnih mest. Ena od 

glavnih prednosti množičnega dela za delavce–izvajalce del je povečanje osebne 

produktivnosti, saj je delo mogoče prilagoditi svojim osebnim delovnim vzorcem (Howe 

2008). 

Delodajalcem je zelo pomemben nadzor nad delavci, ki je pri novih oblikah zmanjšan, saj se 

delo ne opravlja v delodajalčevih prostorih in ga ne more fizično nadzorovati. Delo pri novih 

oblikah dela se opravlja preko online aplikacij. Popolna preglednost vsake aktivnosti delavca–

izvajalca del lahko vpliva na zasebnost posameznikov, kar povečuje stopnjo stresa in 

zmanjšuje koncentracijo pri opravljanju dela (Eurofound 2015). Nove oblike dela so zabrisale 

mejo med poklicnim in osebnim življenjem zaradi dostopa do informacij 24 ur na dan 
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(Maschke, Nies in Vogl 2014).  

Prvi poskus uvajanja novih oblik dela v Sloveniji je predlog dopolnitev ZPCP-2, ki je naletel 

na zelo ostre kritike predstavnikov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatov 

delavcev prometa in zvez in Sindikatov Mladi plus zaradi poglabljanja prekarnega dela in 

nižanja delovnih standardov. Slovenska zakonodaja ne opredeljuje statusa voznikov s 

aplikacij, saj ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 

39/13, 92/15, 6/16) pozna samo nekaj oblik prevoza potnikov, kot so: linijski prevoz, posebni 

linijski prevoz, stalni izven linijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz in kot posebna 

oblika prevoza (44. člen ZPCP-2). Po taki opredelitvi sodi Uber med občasni prevoz, čeprav 

občasni prevoz ne dovoli prevozov posameznikov, temveč samo vnaprej določno skupino 

ljudi (55. člen ZPCP-2), ki ga uporablja slovensko logistično start-up podjetje GoOpti, 

namenjeno prevozu skupin uporabnikov po predhodnem naročilu. Iz tega lahko sklepamo, da 

bi Uber tudi z občasnim prevozom kršil slovensko zakonodajo, zato naj bi ministrstvo za 

infrastrukturo pripravilo predlog dopolnitve ZPCP-2, s katero bi dovolili vstop Uberja na 

slovenski trg (Ministrstvo za infrastrukturo 2018).  

Problem prihoda Uberja predstavlja neopredeljen status voznikov spletnih aplikacij, saj sodijo 

med samozaposlene osebe ali ekonomsko odvisne osebe, kar pomeni, da nimajo pravic iz 

delovnega razmerja. Prav tako se Uber predstavlja kot družba informacijskih storitev in ne 

prevoznih storitev, čeprav delavci/vozniki delajo po navodilih naročnika storitev in dobijo 

plačilo za opravljeno delo. To nam pove, da Uber vsebuje nekatere elemente delovnega 

razmerja, kar sproža obilico vprašanj o statusu delavcev ter same družbe, saj prinaša višjo 

stopnjo prekarnosti in nižje delavske standarde. 

Predlog dopolnitve ZPCP-2, ki ga je predložilo Ministrstvo za infrastrukturo s 17. januarjem 

2018, želi omogočiti nove vrste prevoza potnikov, ki bi omogočile naročanje prevozov prek 

spletnih aplikacij z mobilnimi napravami (Predlog 2018, 4). Glavni cilj predloga dopolnitev 

ZPCP-2 je zakonska rešitev taksi prevozov z uvedbo novih oblik opravljanja javnih prevozov 

in priprava podlage za vstop družb, ki delujejo prek spletnih aplikacij ter omogočajo možnost 

najema vozila z voznikom. Poleg tega uvaja predlog dopolnitev ZPCP-2 možnost najema 

vozila z voznikom ter predlaga zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi dejavnosti 

z opustitvijo zahtev po licenci (Predlog 2018, 3). Prevoze s pomočjo informacijske aplikacije 

lahko izvaja prevoznik brez taksimetra, ampak je lahko registriran tudi kot taksi prevoznik 

(Predlog 2018, 4). Glede na to, da takšna ureditev predstavlja konkurenco obstoječim 

taksistom, se odpravlja nacionalna licenca za taksi prevoze in se ureditev takšnih prevozov v 

celoti prepusti lokalnim skupnostim (Predlog 2018, 4).  

Posledica razvoja digitalnih tehnologij so nove oblike dela, za katere je značilno delo prek 

spletne aplikacije oziroma delo v oblaku. Ker je koncept novih oblik dela relativno nov in se 

hitro razvija, njihov potencial in vpliv na trg dela, še ni popolnoma opredeljen. Odpirajo se 

vprašanja o prihodnosti dela, kakovosti novih delovnih mest ter socialni varnosti delavcev. 

https://www.mladiplus.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0209
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Namreč, delavci izvajajo dela kot samostojni podjetniki ali študentski delavci, zato imajo 

nižjo socialno varnost, kot izhaja iz delovnega razmerja sklenjenega za nedoločen delovni čas. 

Problematika novih oblik dela je negotovost zaposlitve delavcev, saj jim lahko ponudnik 

storitev čez noč sporoči, da njihovega dela ne potrebuje več. Plačilo je odvisno od učinka 

delavca–izvajalca del ter zadovoljstva delodajalca–naročnika storitev. Delavec–izvajalec del 

mora biti na razpolago 24 ur na dan, kar pomeni, da se delavci–izvajalci del pogosto soočajo z 

dolgim ter nepredvidljiv urnikom in posledično izgorelostjo.  

V Sloveniji leta 2019 še ni bil sprejet poseben zakon, ki bi opredeljeval zaposlitveni status 

delavcev novih oblik zaposlitve. Zato lahko sklepamo, da je delavcem–izvajalcem del novih 

oblik dela kršena ustavna pravica do socialne varnosti in onemogočeno izvrševanje pravice do 

svobodnega dela. Predstavniki države bi morali nujno začeti socialni dialog o novih oblikah 

dela in vzpostaviti socialno državo, v kateri bomo imeli vsi socialne pravice ter enako plačilo 

za enako opravljeno delo. Torej, prihodnost boljših pogojev pri opravljanju novih oblik dela 

predstavlja država z dobrim političnim programom za socialne dialoge, ki bo zagotovila 

kakovostno socialno zaščito delavcev ter uresničevanje tega v praksi.  
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