


KAJ JE SODELOVALNO GOSPODARSTVO?

• Izraz se nanaša na poslovne modele, pri katerih 
se dejavnosti omogočajo prek platform za 
sodelovanje, ki ustvarjajo odprt trg za začasno 
uporabo blaga ali storitev, ki jih pogosto 
zagotavljajo posamezniki.

• Posli v okviru sodelovalnega gospodarstva 
običajno ne vključujejo spremembe lastništva in 
se lahko izvajajo profitno ali neprofitno.



KAKO DELUJE SODELOVALNO GOSPODARSTVO?

Osnova je digitalna platforma, ki omogoča:

- trženje na svetovnem spletu;

- ocenjevanje ponudnikov s strani uporabnikov;

- plačilni promet;

- povezavo s FURS in s tem poenostavitev plačila 
davkov.



PRIMER
Avstralija, 950.000 uporabnikov 



PRIMER
Poljska, 1300 ponudnikov, 400.000 povpraševanj



PRIMER
Nizozemska, časovna banka, 700 uporabnikov



SODELOVALNO GOSPODARSTVO V NEMČIJI



OBSEG SODELOVALNEGA GOSPODARSTVA V EU

• V letu 2015: 28 milijard EUR

• Do leta 2025: 570 milijard EUR

• 1 od 6 prebivalcev je že uporabnik storitev

sodelovalnega gospodarstva

• Več kot 5 % prebivalstva že ponuja storitve v

okolju sodelovalnega gospodarstva



PREDNOSTI SODELOVALNEGA GOSPODARSTVA

• Transparentno  poslovanje 

• Ocena kvalitete storitev          boljše storitve

• Takojšnje plačilo

• Enostavna obdavčitev 



KATERE STORITVE BOMO ISKALI V OKOLJU 
SODELOVALNEGA GOSPODARSTVA?

• Hišna opravila

• Občasno varstvo otrok

• Pomoč starejšim in bolnim

• Souporabo orodja

• Souporabo stanovanj

• Souporabo športne opreme



SODELOVALNO GOSPODARSTVO ZA VIŠJO 
KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Cilj je ponudnikom

omogočiti, da:

• dodatno zaslužijo, 

• pridobijo izkušnje za 

vstop na trg dela;

• pridobijo izkušnje za vstop v svet podjetništva;

• plačajo davek na preprost način. 



SODELOVALNO GOSPODARSTVO ZA VIŠJO 
KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Cilj je uporabnikom omogočiti, da:

• uporabijo proizvode, 

ki jim sicer ne bi bili 

dostopni, 

• dostopajo do storitev po 

ugodni ceni, 

• se seznanijo s ponudbo po najhitrejši poti. 



KAJ JE POTREBNO ZA SODELOVALNO 
GOSPODARSTVO?

• Zakonodaja, ki dovoljuje delo v okolju 
sodelovalnega gospodarstva do določene višine 
prejemkov na mesečni ravni

• Enostavna obdavčitev

• Povezava platform s FURS z namenom nadzora 
nad plačilom davkov in obsegom prihodkov



GOSTI

• Boris Koprivnikar, podpredsednik Vlade RS in minister za 
javno upravo 

• Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo

• Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance 

• Dr. Marko Grobelnik, glasnik digitalnih tehnologij

• Prof. dr. Slavko Gaber, ustanovitelj Časovne banke

• Danijel Lamperger, direktor Obrtne zbornice Slovenije 

• Marko Funkl, predsednik Sindikata prekarcev 

• Prof. dr. Janja Hojnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru 


