
U r e d n i c a

r e d .  p r o f .  d r .  Ta t j a n a  D e v j a k

P R A V O  I N
M A N A G E M E N T

V  P O G O J I H 
D I G I T A L N E G A 
P O S L O V A N J A





U r e d n i c a

r e d .  p r o f .  d r .  Ta t j a n a  D e v j a k

P R A V O  I N
M A N A G E M E N T

V  P O G O J I H 
D I G I T A L N E G A 
P O S L O V A N J A



Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 85347843
ISBN 978-961-94676-4-0 (PDF)

P R AV O  I N  M A N A G E M E N T  V  P O G O J I H 
D I G I T A L N E G A  P O S L O VA N J A

Avtorji: Edita Boltežar Smuk, dipl. ing. ort. prot., mag. manag. in posl. prav.,  
doc. dr. Danijela Brečko, red. prof. dr. Tatjana Devjak, doc. dr. Lidija Kodrin,  
doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., dr. Ivana Marinović Matović,  
izr. prof. dr. Aleksij Mužina, red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Robnik,  
Marjanca Scheicher, mag. manag. in posl. prav., viš. pred. mag. Boštjan J. Turk,  
doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber

Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak

Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak

Recenzenta: red. prof. dr. Ludvik Toplak, red. prof. dr. Siniša Zarić 

Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek

Prevod: Oranžna nit, Jaka Geltar, s. p.

Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Oblikovanje: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana

Realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana

Spletni naslov: https://www.mlcljubljana.com/zalozba

Datum začetka prodaje: 15. 11. 2021

Enotna cena knjige: 25 EUR

Elektronska izdaja

November 2021

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je izključni imetnik vseh
materialnih avtorskih pravic na tej publikaciji. Prepovedano je kopiranje ali
kakršno koli razmnoževanje dela brez dovoljenja avtorja.

https://www.mlcljubljana.com/zalozba


Kazalo

Tatjana Devjak
Uvod v monografijo   5

1. del – PRAVO   11

Marko Novak
Pravo in umetna inteligenca   13

Luigi Varanelli
Pogodbe digitalne dobe   27

Boštjan J. Turk
Pravne meje optimalnega digitalnega marketinga   41

Nana Weber
Digitalizacija kadrovskih procesov   54

2. del – MANAGEMENT   69

Danijela Brečko
Kompetence za vodenje na daljavo skozi prizmo managerjev   71

Lidija Robnik
Odkrivanje računovodskih prevar pri poslovnih odločitvah 
v računovodskih izkazih   102

Julija Lapuh Bele
Temna stran digitalizacije   125



3. del – IZOBRAŽEVANJE   145

Tatjana Devjak, Natja Lavrič
Digitalizacija v visokošolskem prostoru   147

Lidija Kodrin in Ivana Marinović Matović
Izobraževanje na daljavo med pandemijo covida-19: 
Nekatere značilnosti izobraževalnih praks v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji   190

4. del – MLC   211

Edita Boltežar Smuk, Marko Novak
Patentna zaščita medicinskega pripomočka za posameznega 
uporabnika, nameščenega na telo   213

Marjanca Scheicher in Aleksij Mužina 
Davčna utaja kot prekršek in kot kaznivo dejanje   236

Avtorji   253

Authors   259



5

Svet je danes zaradi pandemije drugačen, kot je bil pred njo. Pandemi-
ja je prizadela veliko družbenih področij, zelo področje zdravstva, spremem-
be so doletele tudi področje prava, managementa, visokega šolstva in še bi 
lahko naštevali. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do ukrepov za zamejitev 
širjenja koronavirusa, smo se morali vsi – posamezniki in skupine, zavodi, 
podjetja, korporacije, javni in zasebni sektor – na hitro prilagoditi razmeram 
in novi realnosti. Družba, zaznamovana s pandemijo, je bila primorana poi-
skati nove načine delovanja, med njimi delovanje, poslovanje in izobraževa-
nje na daljavo. Izvajanje življenja in dela na daljavo oz. izvedba »online« zah-
teva od vseh deležnikov nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki 
dejavnost ali proces izvajajo, in tistih, ki ga uporabljajo, pa naj gre za katero 
koli področje človekovega delovanja. Vsak tak proces od vseh deležnikov 
zahteva nove oblike pismenosti in nove kompetence.

Družbo 21. stoletja zaznamuje proces digitalizacije, proces, ki ga ne 
moremo enoznačno definirati, ker je širok pojem. Na kratko to pomeni av-
tomatizacijo katerih koli operacij s pomočjo IKT-tehnologije in programov v 
elektronski obliki. Če in ko govorimo o digitalnem poslovanju, moramo 
najprej izbrati poslovnoinformacijski sistem, katerega lastnosti sta fleksibil-
nost in odprtost za integracijo z drugimi sistemi. Osnovni, centralni informa-
cijski sistem je po eni strani sistem, v katerem se zbirajo podatki iz različnih 
virov, po drugi strani pa mora biti na voljo tudi drugim sistemom in podsis-
temom. Digitalno poslovanje pomeni, da stranki ali uporabniku ponudimo 
storitev oziroma izdelek takoj, ne glede na uro ali kraj, na katerem se nahaja. 
Digitalizacija poslovanja je velik zalogaj glede znanja, ciljev, kompetenc, pro-
gramske opreme, finančnih sredstev in glede drugačne, zahtevnejše organi-
zacije dela. Digitalizacija visokega šolstva, ki je zaradi prehoda študija na 
daljavo med pandemijo izjemno v razmahu, je od visokošolskih ustanov, 
profesorjev in študentov zahtevala nove oblike pismenosti in nove kompe-
tence. Kljub veliko uvodnim težavam pa je študij na daljavo prinesel neka 

Uvod v monografijo
Tatjana Devjak
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nova spoznanja in nove prakse, ki bodo pomembno vplivale na njegovo na-
daljnjo izvedbo.

Namen znanstvene monografije z naslovom Pravo in management v po-
gojih digitalnega poslovanja je analizirati družbenopravne, managerske in oseb-
ne dejavnike, ki podpirajo digitalizacijo poslovanja, vodenje podjetja in zavo-
dov s formalnopravno vidika, torej poznavanja zakonodaje in poslovanja. 
Med cilji monografije je tudi utemeljiti pomen učenja na daljavo ter skozi 
zgodovinski in pravni diskurz do današnjih dni analizirati, problematizirati 
in dograditi paradigme učenja in poučevanja na daljavo v visokošolskem pro-
storu tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, utemeljiti proces vseživljenj-
skega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti in kompetenc 
za uspešno delovanje v spremenjenih družbenih, poslovnih in visokošolskih 
razmerah ter opozoriti na temne strani digitalizacije.

Znanstvena monografija je sestavljena iz štirih delov. Prvi del je name-
njen pravu, drugi managementu, tretji e-izobraževanju v visokem šolstvu, v 
četrtem delu pa predstavljamo znanstvena prispevka, katerih soavtorji so sku-
paj s svojimi mentorji študenti Fakultete za management in pravo Ljubljana.

Kot smo zapisali, so v prvem delu štirje prispevki s področja prava, 
katerih avtorji so Marko Novak, Luigi Varanelli, Boštjan Turk in Nana 
Weber. Prispevek z naslovom Pravo in umetna inteligenca je napisal Marko 
Novak. Avtor v prispevku opisuje novo področje prava, t. i. leg-tech, oziroma 
pravo in tehnologija. Ugotavlja, da je razmerje med pravom in umetno inteli-
genco dvojno: i) na eni strani umetna inteligenca pravne procese podpira in 
omogoča njihov hitrejši (npr. pri odločanju v enostavnih pravnih primerih) in 
tudi kakovostnejši potek (npr. s t. i. profiliranjem lahko predvidevamo odlo-
čitev določenega sodišča in tako sestavimo kakovostnejšo vlogo; v tem kon-
tekstu se razvija t. i. predictive justice); umetna inteligenca je lahko pomoč pri 
iskanju najoptimalnejših pravnih rešitev (pametne pogodbe, angl. smart con-
tracts). Ker se umetna inteligenca vse bolj razvija in je njena poanta ravno v 
inteligentnih sistemih samoučenja, se po mnenju avtorja odpirajo številna 
vprašanja tudi glede varnosti človeške družbe pred umetno inteligenco (angl. 
cyber security). V tem smislu ii) pravo nudi družbi okvir za regulacijo umetne inte-
ligence. V nadaljevanju avtor analizira in išče odgovore na vprašanja na po-
dročju varstva osebnostnih pravic (zasebnosti in osebnih podatkov), na vpra-
šanja na področju intelektualne lastnine (npr. kdo je avtor neke storitve UI 
– lastnik stroja ali »pametni« stroj) in na vprašanja na področju varnostnih 
ved glede kibernetskega kriminala. Luigi Varanelli v prispevku Pogodbe digi-
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talne dobe obravnava določene pravne vidike, ki se nanašajo na pogodbe digi-
talne dobe. Načini sklepanja pogodb v digitalni dobi se namreč močno razli-
kujejo od klasičnih shem sklenitev pogodb, kakršne smo do zdaj poznali, piše 
avtor. Opozarja na vprašanja, povezana z načinom, s krajem in časom skle-
nitve teh pogodb, obravnava posamezne pogodbene tipe ter jih skuša kvalifi-
cirati in klasificirati v ustreznih pravnih kategorijah. Avtor prispevek sklene 
z analizo in s komentarjem Direktive (EU) 2019/770 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne 
vsebine in digitalnih storitev. Prispevek Pravne meje optimalnega digitalnega 
marketinga je napisal Boštjan Turk. Avtor v prispevku analizira digitalni 
marketing skozi pravno evropsko in slovensko regulativo ter odgovarja na 
vprašanja, kot so, kdaj digitalni marketing presega pravne meje in na katere 
pravne zapovedi mora paziti tržnik, ki stopa v spletno okolje, da bo to v me-
jah registrirane domene in vsebinsko skladno z vidika avtorskega prava. Av-
tor se skozi pravne vire osredinja na iskanje odgovora, kako naj posameznik 
sledi poplavi digitalnih kanalov in kako naj loči zrnje od plev s ciljem opolno-
močiti posameznika za odgovorno ravnanje preprečitve zlorabe spletnega 
predatorja. Prispevek Nane Weber z naslovom Digitalizacija kadrovskih proce-
sov obravnava digitalizacijo kadrovskih procesov, pri čemer se avtorica osre-
dinja na postopek izbire novega kandidata za zaposlitev in postopek zapo-
slovanja. Izpostavljena so tri področja zbiranja podatkov ali bolje rečeno 
povezovanja podatkov z vidikov de lege lata in de lege ferenda – evidence de-
lavcev, strukturirani življenjepisi delavcev ter elektronska pogodba o zapo-
slitvi in omogočanje elektronskega podpisovanja.

V drugem t. i. delu o managementu so trije prispevki, in sicer avtoric 
Danijele Brečko, Lidije Robnik in Julije Lapuh Bele. Danijela Brečko je 
napisala prispevek z naslovom Kompetence za vodenje na daljavo skozi prizmo 
managerjev. Vodenje je zahtevno, vodenje na daljavo pa je še zahtevnejše in 
kompleksnejše, je zapisala avtorica. Analizira značilnosti vodenja, ki ga je co-
vid-19 skoraj čez noč spremenil ter povzročil prenovo klasičnih vodstvenih 
modelov in kompetenc vodij. V prispevku avtorica predstavi posebnosti dela 
in vodenja na daljavo ter pomen vseživljenjskega razvoja vodstvenih kompe-
tenc. Na ciljni populaciji managerjev odkriva, katere nove kompetence pot-
rebujejo za vodenje na daljavo. V prvem delu raziskave v fokusnih skupinah 
prepozna najpogostejše izzive pa tudi zadrege vodenja na daljavo; na tej pod-
lagi predlaga seznam kompetenc, s katerimi lahko vodje uspešno rešijo te 
izzive. Avtorica opozarja na pomen kritičnega ovrednotenja kompetenc 
managerja in na pomen uporabe učnih strategij za razvijanje vodstvenih 



8

kompetenc med managerji. Prispevek Lidije Robnik z naslovom Odkrivanje 
računovodskih prevar pri poslovnih odločitvah v računovodskih izkazih se osredinja 
na poročanja različnih uporabnikov, ki morajo biti strokovna, transparen-
tna, ne smejo pa zavajati uporabnikov poslovnih informacij glede nadaljnje-
ga odločanja, investiranja ali drugih nadaljnjih poslovnih aktivnosti. Ker se v 
računovodskih izkazih lahko pojavljajo napake in zlorabe pri izbiri pravilnih 
metod vrednotenja premoženja in ker so v njih lahko skrite rezerve ali po-
slovne izgube, se avtorica v prispevku sprašuje, na kaj vse moramo biti še 
pozorni pri nadaljnjem (tudi digitalnem) poslovanju in poslovnem odločanju. 
Da ima digitalizacija tudi svojo temno stran, pa opozarja Julija Lapuh Bele 
s prispevkom Temna stran digitalizacije. Zaradi te temne strani so posamezni-
ki, podjetja, finančne ustanove in druge organizacije nenehno izpostavljeni 
kibernetskim napadom, ki lahko škodijo njihovemu finančnemu premoženju 
in ugledu. V prispevku avtorica zapiše, da hkrati z digitalizacijo podjetij po-
teka digitalizacija kriminalnih združb. Veliko podjetij deluje kot visoko-
tehnološko razvita podjetja in se poslužujejo uporabe umetne inteligence, 
strojnega učenja in računalništva v oblaku. Na različne načine skušajo proti-
pravno pridobiti finančna sredstva in jih čim hitreje nakazati na račune, od 
koder jih organi pregona ne morejo zaseči. Poslužujejo se plačil s kriptova-
lutami in uporabljajo denarne mule za prikrivanje ciljnih računov. Avtorica 
zapiše, da se organi pregona nenehno borijo z novimi in vsako leto bolj izpo-
polnjenimi oblikami napadov. V večini primerov se napadi izvedejo z izkori-
ščanjem najšibkejšega člena v verigi informacijske varnosti, tj. človeka. Zato 
avtorica med drugim v prispevku predstavi najpogostejše pristope kibernet-
skih kriminalcev in poudari, kako naj se posameznik in podjetje zavarujeta 
pred njimi.

V tretjem delu sta prispevka, ki se ukvarjata s področjem digitalizacije 
visokega šolstva. V prvem prispevku z naslovom Digitalizacija v visokošolskem 
prostoru avtorici Tatjana Devjak in Natja Lavrič opisujeta svet danes, ki je 
zaradi pandemije drugačen, kot je bil pred njo. Opisujeta področje izobraže-
vanja, zlasti visokega šolstva, skozi zgodovinski diskurz analizirata začetke 
e-izobraževanja, skozi pravni diskurz pa pravne dokumente, ki e-izobraže-
vanje podpirajo, predpisujejo in določajo. Analizirata družbene in osebne 
dejavnike, ki podpirajo učenje na daljavo in digitalizacijo visokega šolstva 
tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, ter utemeljujeta proces vseži-
vljenjskega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti in kom-
petenc za uspešno delovanje v spremenjenih visokošolskih razmerah. V pri-
spevku prikažeta rezultate raziskave, narejene med študenti in profesorji na 
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Fakulteti za management in pravo Ljubljana, o študiju na daljavo, njegovih 
prednostih in pomanjkljivostih ter poudarita dobro prakso in dejavnike tve-
ganja, ki pa jih lahko zelo omilimo z dodatnim izobraževanjem in usposa-
bljanjem na področju IKT-kompetenc in pismenosti posameznika kot usta-
nove. Lidija Kodrin in Ivana Marinović Matović sta avtorici prispevka 
Izobraževanje na daljavo med pandemijo covida-19: Nekatere značilnosti izobraže-
valnih praks v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na Hrvaškem, v Sr-
biji in Sloveniji. Pišeta, da je sodobna učna tehnologija danes nujna in izziv za 
vsakega učitelja. Omogoča kreativno organizacijo spletnih izobraževalnih 
procesov, spremljanje vseh njegovih stopenj in poseben ritem učenja, prilago-
jen sposobnostim vsakega udeleženca izobraževanja. Zlasti v kriznih razme-
rah, ki jih povzroča pandemija covida-19, je pomembno, da se z digitalizacijo 
učnega procesa dosežejo najboljši rezultati. Prispevek analizira prednosti in 
slabosti uporabe sodobne učne tehnologije, hkrati pa razkriva pomen novih 
orodij za izboljšanje spletnega izobraževanja med pandemijo. V prispevku 
predstavljata izobraževalne prakse in rezultate raziskav stališč učiteljev, 
učencev in dijakov do izobraževanja na daljavo med prvim valom pandemije 
covida-19 v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju Hrvaške, Sr-
bije in Slovenije.

V zadnjem, četrtem delu monografije predstavljamo dva prispevka, ki 
sta nastala v soavtorstvu študentk in mentorjev v sklopu raziskav njunih ma-
gistrskih del. Prvi prispevek z naslovom Patentna zaščita medicinskega pripomočka 
za posameznega uporabnika, nameščenega na telo, sta napisala Edita Boltežar 
Smuk in Marko Novak. Prispevek je s področja prava in v njem avtorja 
predstavljata področje patentne zaščite medicinskega pripomočka, name-
ščenega na telo uporabnika, predvsem s področja ortotike in protetike udov, 
ter analizirata potrebe trga, strukturo vrst patentiranih medicinskih pripo-
močkov, strukturo prijaviteljev patentov na preiskovanem področju ter nji-
hovo zemljepisno razporejenost, vse z namenom razvoja in dviga kakovosti 
patentne zaščite s pomočjo evropskega patenta na tem področju. Avtorja 
ugotavljata, da je patent sicer primerna možnost za zaščito intelektualne 
lastnine na področju razvoja pripomočkov za posameznega uporabnika, 
vendar ima ta možnost veliko pomanjkljivosti, predvsem v smislu specifič-
nosti, stroškov in težavnosti poznejšega uveljavljanja pravic iz patentnega 
varstva. Marjanca Scheicher in Aleksij Mužina v prispevku Davčna utaja kot 
prekršek in kot kaznivo dejanje analizirata davčno utajo kot prekršek in kot 
kaznivo dejanje skozi zakonodajo, povezano z davki in s financami; med nji-
mi poudarita Zakon o davčnem postopku in Zakon o davku na dodano vred-
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1. del

PRAVO

nost. Po njunem mnenju sta objektivna pogoja, ki določata, kdaj je davčna 
zatajitev kaznivo dejanje, opredeljena v 249. členu KZ-1. Opozorita tudi na 
11. a-člen Zakona o prekrških, v katerem je določeno, da se mora prekrškov-
ni postopek, če gre za kaznivo dejanje, umakniti kazenskemu. Razmerje med 
prekrškom in kaznivim dejanjem je v 11. a-členu ZP-1 urejeno na dveh rav-
neh – prvo pojasnjuje vprašanje steka med prekrškom in kaznivim dejanjem, 
drugo pa smiselno uveljavitev načela ne bis in idem v primerih tovrstnega 
steka. Avtorja opozorita, da je bis in idem oz. prepoved ponovnega sojenja o 
isti stvari eno izmed temeljnih načel kazenskega postopka, ki ga zagovarjajo 
ne le državni pravni akti, ampak tudi mednarodni pravni instrumenti, kot sta 
Protokol št. 7 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Listina EU o 
temeljnih pravicah. V prispevku navajata tudi primere sodne prakse in opo-
zorita na nedopustnost široke uporabe načela ne bis in idem, na kar opozar-
ja tudi pravna teorija.

Prispevki v znanstveni monografiji z naslovom Pravo in management v 
pogojih digitalnega poslovanja predstavljajo izbor prispevkov, ki analizirajo ak-
tualno problematiko današnjega časa, digitalizacijo področij prava, manage-
menta in visokega šolstva. Prispevki so pisani v slovenskem jeziku, imajo 
naslov, povzetek in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku. Avtor-
ji in avtorice prispevkov analizirajo temeljne teoretske koncepte sodobnega 
poslovanja, aktualno problematiko v povezavi z digitalizacijo skozi zgodo-
vinski in družbeni diskurz, opisujejo in predstavljajo osnovne pravne doku-
mente in poslovne prakse, doma in v tujini, problematizirajo določena spoz-
nanja in opozarjajo tudi na pasti in temno stran digitalizacije. Recenzenta 
monografije sta bila red. prof. dr. Ludvik Toplak s področja prava in red. 
prof. dr. Siniša Zarić s področja managementa. Lekturo monografije v slo-
venskem jeziku je opravil izr. prof. dr. Tomaž Petek, prevod iz slovenskega v 
angleški jezik pa Oranžna nit, Jaka Geltar, s. p. Na koncu monografije so pred-
stavljeni avtorji prispevkov po abecednem redu v slovenskem in angleškem 
jeziku. Na zadnji strani monografije  predstavljamo odlomka iz recenzij.

V Ljubljani, novembra 2021
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POVZETEK

Z razvojem informacijske tehnologije smo vsakodnevno priča novim 
dosežkom umetne inteligence (v nadaljevanju: UI). Ta že nekaj časa posega 
tudi na področje prava in zdi se, da se bo razvoj le še nadaljeval. Razvija se 
novo področje prava, t. i. leg-tech oziroma pravo in tehnologija. Sicer pa je 
razmerje med pravom in UI dvojno: i) na eni strani UI pravne procese podpira 
in omogoča njihov hitrejši (npr. pri odločanju v enostavnih pravnih primerih) 
in tudi kakovostnejši potek (npr. s t. i. profiliranjem lahko predvidevamo od-
ločitev določenega sodišča in tako sestavimo kakovostnejšo vlogo; v tem 
kontekstu se razvija t. i. predictive justice). Zaradi hitrosti in zmogljivosti ob-
delave velike količine podatkov (angl. big data), ki močno presega človeške 
sposobnosti, je UI lahko pomoč pri iskanju najoptimalnejših pravnih rešitev. 
Na to področje bi sicer spadale tudi pametne pogodbe (angl. smart contracts).

Ker pa se UI vse bolj razvija in je njena poanta ravno v inteligentnih 
sistemih samoučenja, ki se bodo najbrž le še razvijali, se odpirajo številna 
vprašanja tudi glede varnosti človeške družbe pred UI (angl. cyber security). V 
tem smislu ii) pravo nudi družbi okvir za regulacijo UI. Pojavljajo se namreč šte-
vilna vprašanja na področju varstva osebnostnih pravic (zasebnosti in oseb-
nih podatkov), vprašanja se odpirajo tudi na področju intelektualne lastnine 
(npr. kdo je avtor neke storitve UI – lastnik stroja ali »pametni« stroj). Pojav-
ljajo se tudi vprašanja na področju varnostnih ved glede kibernetskega kri-
minala.

Ključne besede: umetna intelIgenca, pravo, pravo in tehnologija, 
pravna regulacija umetne inteligence

Pravo in umetna inteligenca
Marko Novak
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ABSTRACT

Law and Artificial intelligence

Development of information technology advances the achievements of artifi-
cial intelligence (AI) day by day. AI has been increasingly present in law and it looks 
like its development will not cease. A new domain of law is developing, called leg-tech, 
law and technology. The relationship between law and AI has two sides: (i) on one 
side, AI supports legal processes and enables a quick (for example in simple law 
cases) and high-quality process (predictive justice uses profiling to predict a court de-
cision so we can form a better application). Due to the speed and high performance of 
processing big data which largely exceeds human capabilities, AI can help in finding 
the most optimal legal solutions. Smart contracts would also belong to this field.

Because AI is developing at a rapid pace and makes most sense in its intelligent 
self-learning systems which tend to further develop, several questions regarding cyber 
security are being raised as well. In this respect, (ii) law provides a framework to 
society to regulate AI. Several questions are being raised about the protection of per-
sonality rights (privacy and personal data), intellectual property rights (who is the au-
thor of an AI service, the machine owner or the “smart” machine) and also about cyber-
crime.

Key words: artificial intelligence, law, law and technology,  
legal regulation of AI

UVOD

Področje umetne inteligence je eno najhitreje rastočih družbenih pod-
ročij, na katerih znanost in tehnologija ponujata vse več rešitev tudi za pov-
sem praktične probleme družbe. Tovrsten razvoj prinaša nove priložnosti za 
številna družbena področja, med drugim tudi za pravo in pravno reševanje 
najrazličnejših zagat, vse do sodnega reševanja sporov.1

Po eni strani umetna inteligenca ponuja številne priložnosti za optimi-
zacijo različnih pravnih postopkov v smeri hitrejšega in kakovostnejšega reše-
vanja sporov, po drugi strani pa pravo kot regulatorna (normativna) stran 

1 V tujini se tovrstna literatura množi vsakodnevno, v Sloveniji pa nekoliko manj (glejte npr. Ma-
karovič, Klemenčič, Klobučar, Bogataj Jančič, Pahor, Potrč (ur.) 2001; Grah Whatmough, Korit-
nik 2014; Podpečan 2018; Završnik 2015; Bernard Korpat idr. 2018).
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prek urejanja družbenih razmerij ponuja nabor varovalnih mehanizmov, ki 
naj primerno naslovijo družbene rizike, ki jih prinaša to novo področje.

Ta prispevek naslavlja obe zgoraj omenjeni področji kot najpomemb-
nejši stičišči med pravom in umetno inteligenco.

UMETNA INTELIGENCA KOT PODPORA PRAVNI  
DEJAVNOSTI

Cilj znanstvenega področja umetne inteligence je razvoj pristopov, ki 
posnemajo človeško inteligenco (McCarthy, 2007). To interdisciplinarno po-
dročje zajema iz računalništva, psihologije, nevrologije, matematike, logike 
in iz filozofije. Uporaba razvitih tehnik zajema dejansko vsa področja člove-
kovega delovanja. V prihodnje bo umetna inteligenca gotovo vse bolj vpliva-
la tudi na pravne poklice (Susskind, 2017; Susskind in Susskind, 2017). V 
zadnjem času se je namreč zgodil velik napredek pri razvoju pristopov ume-
tne inteligence, tudi pri razumevanju naravnega jezika (Young idr., 2018), 
npr. odlično strojno razpoznavanje govora, vse boljši rezultati strojnega pre-
vajanja, pravilno razvrščanje dokumentov in uporabni povzetki. Ti uspehi so 
večinoma rezultat napredka na področju globokih nevronskih mrež (Go-
odfellow idr., 2016). Razumevanje naravnega jezika iz besedil z globokimi 
nevronskimi mrežami posnema ljudi. Zaporedje mrežnih slojev postopno 
gradi pomensko predstavitev besedila: začne z znaki ali besedami in skozi 
sloje napreduje v vse bolj abstraktno predstavitev pomena (Collobert idr., 
2011; Kim idr., 2016).

S porastom pomena umetne inteligence se njene zmožnosti tako vse 
bolj uporabljajo na področju prava (Williams, Facciola, McCann, Catanzaro, 
2017), največ v smislu analitičnih orodij (Conrad, Branting, 2018). Znan je 
projekt Ravel Law, v katerem gre za prognozo oziroma profiliranje sodniških 
odločitev na podlagi prejšnjih odločitev sodnikov oziroma sodišč (O‘Grady, 
2018). Ta projekt nadaljuje projekt Lex Machina s podobno analitsko usmeri-
tvijo (O‘Grady 2018). Analitično orodje pravno-podatkovnega giganta Lexis 
Nexis se ukvarja s profiliranjem sodišč, sodnikov in vedno bolj tudi odvetni-
ških pisarn. Pri tem orodje prikaže smer verjetne sodnikove odločitve na 
podlagi vizualne sheme, pri čemer sledi pravilom, primerom, precedensom, 
specifičnemu jeziku in argumentom, ki jih sodnik navadno uporablja v svo-
jih odločitvah. Mogoča je tudi analiza tistih argumentov drugih sodnikov in 
sodišč, ki so vplivali na odločanje in argumentacijo preučevanega sodnika. V 
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tem kontekstu je znana študija angleške univerze za prognozo odločitev 
Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer je bil napovedni model uspe-
šen v kar 75 odstotkih (Alteras idr., 2016).

V ZDA se umetna inteligenca v pravu veliko uporablja glede t. i. alter-
nativnega reševanja sporov. Tu prednjači ODR (angl. online dispute resolution), 
ki ga že uporabljajo velika podjetja, kot je EBay pa tudi PayPal (Barton, Bibas, 
2017). Način »spletnega reševanja sporov« pri potrošniških sporih že zago-
tavlja tudi Evropska komisija s svojim portalom (Spletno reševanje sporov, 
2018). Sem lahko štejemo tudi Wevorce glede poravnave ob ločitvi zakonske 
zveze. Umetno inteligenco uporabljajo pri izdelavi t. i. interaktivnih obraz-
cev predlagalnih aktov, ki strankam olajšajo uporabo pravniških storitev. 
Sem spadajo orodja, kot so: LegalZoom, Blumberg Legal Forms Online, Rocket 
Lawyer, Avvo idr. (Barton, Bibas, 2017).

Na področju prava obstajajo tudi odločevalsko-svetovalna orodja, kot 
je na primer Lexis Answers v okviru Lexis Answer Card, pri čemer gre za posta-
vitev pravnega vprašanja v naravnem jeziku in (strojno generirani) odgovor 
v obliki najboljše mogoče pravne rešitve. Na tej tehnologiji je oblikovan pro-
jekt Ross (Intelligence) (Riskin, 2017), ki temelji na tehnologiji IBM Watson 
(Ferrucci idr., 2013). Tudi tu gre za iskanje najboljšega mogočega odgovora 
na temelju iskanja v naravnem jeziku. Omenimo še projekt Robot DoNotPay iz 
leta 2015 (Livni 2017), ki je generiral pritožbe zoper nepravilno izračunano 
parkirnino.

Veliko zgoraj omenjenih projektov so analitična orodja z uporabo 
umetne inteligence za predvidevanje sodniških odločitev. Takšni rezultati so 
v pomoč strankam glede potencialnih sodnih postopkov in njihovega verje-
tnega uspeha v njih. Sistemi predvidevajo obstoječe povezave med nizi zna-
čilnosti primerov in odločitvami sodišč. Ugotovitve lahko vplivajo na manj-
še vlaganje pravnih sredstev v primerih, pri katerih so možnosti za uspeh 
majhne. S temi vprašanji se je npr. ukvarjala konferenca v okviru Sveta Evro-
pe o t. i. napovedni pravici (angl. predictive justice) septembra 2018 v Rigi (Pre-
dictive Justice, 2018). Tudi za sodstvo so takšna orodja uporabna, saj omogo-
čajo sledenje trendom lastne sodne prakse in prinašajo koristno povratno in-
formacijo.

Vse bolj se uveljavljajo tudi t. i. pametne pogodbe (angl. smart contra-
cts), ki delujejo na tehnologijo blockchain in vedno bolj olajšujejo sklepanje 
pravni poslov. Pametna pogodba je v bistvu računalniški program ali po-
slovni protokol, ki je namenjen avtomatični izvršitvi, nadzoru in dokumen-
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tiranju pravno relevantnih dejstev ter dejanj v povezavi z določili pogodbe 
(Röscheisen, Baldonado, Chang, Gravano, Ketchpel, Paepcke, 1998). Njihov 
cilj je zmanjšanje potrebe po posrednikih, arbitrih, izvršilnih stroških, izgu-
bah zaradi goljufij ter zmanjšanje prisotnosti zlonamernih in naključnih iz-
jem. Pametne pogodbe je treba ločevati od pametnih pravnih pogodb, ki se 
nanašajo na tradicionalne pravno zavezujoče pogodbe v naravnem jeziku, 
katerih določbe so izražene in izvršene v strojno berljivih kodah (Fries, P. 
Paal, 2019). Čeprav gre razvoj na tem področju še vedno bolj v teoretični 
smeri, se že uporabljajo v praksi, npr. na področju transportnega in zavaro-
valniškega prava. Potenciali pa so na primer še najmanj pri prometu z ne-
premičninami, nadzoru gradenj, dobavnih verigah v zdravstvu, pri upravlja-
nju z vodnimi viri in na področju finančnih storitev (Kallenbach, Blackford, 
Watling, 2020). Tovrstne pogodbe prinašajo predvsem prihranek, pri kate-
rem gre za kompleksno veriženje različnih dobavnih verig in posledično 
kompleksnih pogodbenih razmerij.

»LAŽJI PRAVNI PRIMERI« KOT PRILOŽNOST  
ZA UMETNO INTELIGENCO

Problem umetne inteligence v pravu je neločljivo povezan s pravno ar-
gumentacijo, saj ni mogoče razumeti prvega brez drugega. Eden prvih po-
skusov na tem področju je bil TAXMAN, program, ki naj bi računalniško 
analiziral večinska in manjšinska mnenja v znani pravni zadevi (McCarty, 
1976). Od takrat se veliko strokovnjakov s področja umetne inteligence in 
prava ukvarja s pravno argumentacijo, in sicer s formalnega (Feteris, 2017) 
ali bolj empiričnega vidika (Bench - Capon, 2017). Umetna inteligenca zani-
ma tiste strokovnjake s področja pravne argumentacije, ki jih zanima pred-
vsem formalno-logično odločanje v pravu oziroma utemeljevanje pravnih 
odločitev (Feteris, 2017).

Umetna inteligenca je relevantna v pravu predvsem glede t. i. »eno-
stavnega« odločanja (npr. prekrški). Takšno odločanje je v pravu najbolj po-
dobno monotonemu (»tehničnemu«) odločanju, ki je podobno avtomatizmu 
in je najprimernejše za računalniško obdelavo (Novak, 2021). Približati se je 
treba formalni logiki ali t. i. interni fazi pravnega sklepanja, kot to imenuje 
teorija argumentacije (Alexy, 1989). V pravni teoriji pravimo takšnim prime-
rom preprosti, enostavni ali jasni primeri (angl. easy ali clear cases). Takšni ti-
pični primeri so npr. odločanje o izpolnjevanju procesnih predpostavk: ali je 
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bila pritožba vložena v 15 dneh, ali je konkretno sodišče krajevno pristojno, 
ali so bila izčrpana pravna sredstva itn. Za uporabo umetne inteligence je 
pomembno, da so takšni primeri čim bolj enopomenski. Avtomatskih odloči-
tev (vsaj za zdaj) ni mogoče uvesti na t. i. težkih ali nejasnih primerih (angl. 
hard ali unclear cases), pri katerih gre za izrazito večpomenskost pravnih norm 
in je interpretacija pravne norme izrazito ustvarjalno dejanje (Sigman, 2017; 
Novak, 2007, 2013, 2015). V nasprotju s tem so v enostavnih primerih prav-
ne norme bolj mehansko (avtomatično) uporabljene.

Temelj pravnega odločanja je sicer deduktivno sklepanje na podlagi 
zgornje premise (pravne norme) in spodnje premise (dejstev življenjskega do-
godka). Odločevalec mora prepoznati, da določena dejstva spadajo pod dolo-
čeno pravno normo. Čim bolj je pravna norma razdelana, večja je možnost 
natančnega prepoznavanja dejstev. Bolj je jezik norme izrecen ali ekspliciten 
ali – kot pravimo v pravni teoriji – strikten, večje so možnosti za uspešno 
uporabo avtomatiziranega sistema. Pri pravnih zadevah, ki temeljijo na šte-
vilčnih meritvah (npr. meritve radarja, rezultati alkotestov), kar se zdijo naj-
bolj striktne dispozicije pravnih norm, se zdi uspeh skoraj zagotovljen, ven-
dar je v pravnem odločanju takšna številčna dimenzija le ena izmed norm, ki 
jih je treba uporabiti.

UMETNA INTELIGENCA IN SODNIŠKO ODLOČANJE

Obstoječi projekti po našem vedenju večinoma še niso prodrli na podro-
čje sodniškega odločanja oziroma je »prodor« neznaten. Razlog za to so naj-
brž sodiščem in sodnikom inherentna konservativnost, ki vključuje nezaupa-
nje v tehnološke novitete in v njihovo dovolj visoko stopnjo zanesljivosti, ki je 
potrebna za reševanje sodnih zadev. Toda uporaba umetne inteligence v sod-
nih postopkih se vsekakor zdi nujna prihodnost, vsaj kar se tiče enostavnejših 
primerov, npr. na področju prekrškov in civilnih sporov manjše vrednosti. 
Tako se zdi smiselno, da pilotne interdisciplinarne raziskave ugotovijo mož-
nosti za uporabo umetne inteligence v sodstvu in pripravijo delujoče prototipe.

Večina prej analiziranih primerov uporabe umetne inteligence v pra-
vu se nanaša na področje odvetništva. Področja delovanja teh rešitev so 
predvsem v ZDA, Kanadi in v zahodni Evropi, najizraziteje na Nizozem-
skem. Nekaj manjših poskusov sicer obstaja tudi na področju sodstva. Tako 
je sodnik robot v ZDA v predkazenskem postopku pomagal pri odločitvi, ali 
naj osumljenca pošljejo v pripor ali naj ga proti varščini izpustijo (Kleinberg, 
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Lakkaraju, Leskovec, Ludwig, Mullainathan, 2017). Po našem vedenju za 
zdaj še nobeno sodišče ne odloča na podlagi umetne inteligence. Prej bi lah-
ko govorili o digitalizaciji v smislu upravljavskih orodij (angl. management to-
ols), e-spisov, vhodne pošte, evidenc in strankam namenjenih koristnih infor-
macijah o sodnih postopkih. Uporaba informacijskih tehnologij v sloven-
skem sodstvu je še bistveno manj razvita in še daleč od metod umetne 
inteligence. Za zdaj govorimo npr. o procesu digitalizacije zemljiške knjige, v 
načrtu so e-spisi, deluje že e-notariat, uporabljajo se e-upravljavska orodja. 
Glede izvršbe na podlagi verodostojne listine imamo (delno) avtomatizirano 
odločanje, a pri vseh teh aktivnostih in operacijah ne gre za sodno odločanje.

PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ

Možnosti za vpliv rezultatov projekta na razvoj novih raziskovalnih 
smeri na področju prava so precejšnje. Uspešni rezultati se zlahka prenesejo 
na druga področja prava, ko gre za lažje zadeve s področja kazenskega sod-
stva (v pristojnosti okrajnih sodišč) in civilnega prava (npr. spori majhne 
vrednosti, spori glede plačilnih nalogov, zadeve na nepravdnem področju). 
Tu je priložnost za razvitje določenih pametnih aplikacij, ki bi sodiščem po-
magale pri reševanju sporov. Prav področje prekrškov, ki pravno ni tako zah-
tevno, bi lahko pomenilo nekakšno testno področje2 za razvitje nekakšnega 
e-svetovalca sodnikom, ki odločajo o prekrških.

Dejstva življenjskega primera pridejo v sistem pravnega odločanja v ob-
liki vloge, to so predlagalni akti (tožba, ovadba, obdolžilni predlog, zahteva za 
sodno varstvo – ob prekršku prideta v poštev zadnji vlogi). V okviru projekta 
bi bilo treba razviti metodo, na podlagi katere se bodo tovrstni predlagalni akti, 
npr. v obliki obrazcev, na katerih je opredeljeno dejansko stanje, dovolj pribli-
žali besedilu iz pravne norme, kar bi omogočilo avtomatizacijo sklepanja.

Tak predlagani projekt bi izvedel raziskave, ki bi pripeljale do prototipa 
e-svetovalca ali e-strokovnega sodelavca, torej pomočnika sodnika za prekr-
ške. Ta bi lahko kot pomočnik služil sodnikom na okrajnih sodiščih, na kate-
rih se ukvarjajo tudi s sodnim varstvom v prekrškovnih zadevah. Sodnik bi 
tudi na tem sorazmerno enostavnem področju ostal človek, kajti sodniško delo 

2 Testno področje zato, ker na tem področju Slovenija ne zaznava kakšnih velikih sodnih zaostan-
kov, pri čemer bi bilo mogoče razvite modele prenesti na bolj pereča področja.
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se tudi na področju enostavnejšega odločanja lahko hitro zaplete v smislu, da 
nove okoliščine spremenijo pomen neke pravne norme. V takih primerih eno-
staven primer postane zapleten, kar pomeni, da mora sodnik vrednotiti, to pa 
pomeni dodatno iracionalno dimenzijo, ki vključuje moralo in vrednote. Glede 
na ugotovitve sodobne nevroznanosti in kognitive psihologije te pomenijo ne 
le kognitivno, ampak tudi čustveno in intuitivno operacijo, kar presega samo 
avtomatično oziroma mehanično opravilo (Mercier, Sperber, 2017; Sigman, 
2017). Tako je ob trenutnem razvoju umetne inteligence in trenutnem odnosu 
družbe do teh tehnologij smiselno, da je naš cilj e-pomočnik ali strokovni sode-
lavec, kot mu pravimo v slovenskem pravu, in ne sodnik.

Razvoj uporabe umetne inteligence bi prispeval k razvoju kakovo-
stnejših pravnih odločitev, saj bi lahko aplikacije postopoma prevzele odloča-
nje v lažjih zadevah (seveda s človeškim nadzorom), človeški viri pa se bodo 
lahko bolj, in posledično tudi v večjem številu, usmerili v reševanje težjih za-
dev. Pričakovani rezultati bi bili izvirni ne le na ožjem prekrškovnem podro-
čju prava, na katerem gre za najbolj enopomenske prekrškovnopravne nor-
me (npr. alkotest, radar), za kar je predviden redni prekrškovni postopek na 
okrajem sodišču, ampak tudi na področju drugih prekrškovnih zadev.

Čeprav se hitrost reševanja pravnih primerov na slovenskih sodiščih v 
zadnjih letih izboljšuje, ta še zdaleč ni idealna, kar pomeni, da ostajamo v spo-
dnji polovici držav EU glede na učinkovitost reševanja zadev na sodiščih. Po-
leg tega smo tudi država, v kateri je pripad zadev na sodišča eden največjih v 
EU (Justice Scoreboard, 2017). Tudi glede na statistiko iz Letnega poročila 
Vrhovnega sodišča v povezavi z delovanjem sodstva v letu 2017 na številnih 
področjih ostajajo velike rezerve v smislu učinkovitosti, hitrejšega reševanja 
zadev in obvladovanja pripada, kar govori o tem, da bi rezultati tovrstnega 
projekta, ko bi model bil prenesen s področja prekrškov na bolj »kritična« pod-
ročja, že na srednji rok lahko služili izboljšanju slike slovenskega pravosodja 
glede večje storilnosti in hitrejšega reševanja pravnih zadev.

PRAVNA REGULACIJA UMETNE INTELIGENCE

Etične dileme

Pojav in uporaba umetne inteligence v vseh sferah našega življenja 
prinaša tudi določena tveganja. Najprej je treba opozoriti na etične dileme 



21

uporabe umetne inteligence. Zato so se oblikovale določene etične smernice3 
in celo posebno področje etike umetne inteligence, ki se ukvarja z vpraša-
njem, kako upravljati z umetno inteligenco, tako da se minimizirajo za etiko 
škodljivi rezultati, ki jih lahko povzroči zloraba, slabo oblikovanje ali nega-
tivne namerne posledice sistemov z umetno inteligenco. Tako etika umetne 
inteligence pomeni skupek vrednot, načel in tehnik, ki omogočajo odgovor-
no načrtovanje in izvajanje sistemov z umetno inteligenco ter moralno in 
etično obnašanje pri razvoju in uporabi sistemov z umetno inteligenco4 (Pun-
gračič, 31).

Zaradi prepletenosti prava z etiko se etične dileme odražajo tudi v šte-
vilnih pravnih vprašanjih, predvsem na področju varovanja človekovih pravic.

Varstvo človekovih pravic

Nadalje gre za cel kup človekovih pravic, ki so lahko kršene ali vsaj 
ogrožene zaradi uporabe sistemov umetne inteligence. Najprej je tu pravica 
do zasebnosti in tudi druge osebnostne pravice pa pravica do varstva osebnih 
podatkov. Ena izmed glavnih nevarnosti za uresničitev etičnih tveganj je ne-
ustrezna zaščita podatkov in vdori v zasebnost, ki lahko povzročijo zlorabo 
in razkritje podatkov (Pungračič, 52). Npr. z uporabo inteligentnega sistema 
obrazne prepoznave npr. na nekem kraju, ki recimo ni povsem javen, kjer bi 
lahko pričakovali snemanje, brez našega soglasja gre za poseg v osebnostne 
pravice, kot je zasebnost, pravica do lastne podobe itn.

Podobno tudi profiliranje na internetu brez soglasja uporabnikov po-
sega v varstvo njihovih osebnih podatkov. V tem smislu so se pojavili določe-
ni regulatorni mehanizmi (npr. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 
EU – General Data Protection Regulation), ki postavljajo določene pravne 
varovalke pri delovanju umetne inteligence.

3 Poleg nekaj etičnih vodil umetne inteligence na svetovni ravni (npr. OECD, G20, OZN, World 
Economic Forum) je za nas v Evropi predvsem pomembna Evropska etična listina o uporabi 
umetne inteligence v pravosodnih sistemih in njihovem okolju, ki jo je pripravila organizacija 
CEPEJ pri Svetu Evrope. Listina vsebuje pet načel za razvoj orodij umetne inteligence v evrop-
skih pravosodnih sistemih, ki poskušajo zagotoviti pravico do poštenega sojenja in pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva (CEPEJ, 2018). 

4 T. i. stebri etične uporabe umetne inteligence so: odgovornost, preglednost, predvidljivost, neko-
ruptivnost in integriteta (Pungračič, 61–63).
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Pravo intelektualne lastnine

Potem gre za cel kup potencialnih problemov, povezanih s pravom in-
telektualne lastnine. Kdo je npr. avtor (avtorsko pravo – moralna pravica), to-
rej stvaritelj nekega dela, ki ga ustvari stroj na podlagi sistema umetne inte-
ligence? Ali lahko delo, opravljeno s sistemom z umetno inteligenco, dobi do-
ločen status z vidika varovanja intelektualne lastnine enako, kot to lahko 
pridobi človekova ustvarjalnost? Je avtor človek, ki upravlja oziroma je izu-
mil stroj? Podobno kot se zastavljajo vprašanja v avtorskem pravu, se tudi v 
patentnem. Kako je namreč z izumi, ki jih iznajde umetna inteligenca? Kdo je 
izumitelj in kdo imetnik patenta?

Za zdaj prevladuje stališče, da sistemi z umetno inteligenco ne morejo 
postati lastniki katere izmed pravic intelektualne lastnine oziroma stvaritve 
(Greenway, 2018). Ravno tako umetna inteligenca ne more (še) prejeti statu-
sa pravne osebnosti, kar pomeni, da so lastniki pravic intelektualne lastnine 
le ljudje. Sicer pa je treba razlikovati med človeškimi stvaritvami, ki jih pod-
pira umetna inteligenca, in stvaritvami, ki jih umetna inteligenca ustvarja 
samostojno (European Commission, 2020).

Problemi v povezavi s pravno odgovornostjo 

Nadalje se zastavljajo tudi vprašanja glede pravne (kazenske in civilne) 
odgovornosti za pravne kršitve, ki jih povzročijo sistemi umetne inteligence. 
Rezultati so v takšnem primeru ustvarjeni z algoritmi, ki so pogosto tako za-
pleteni, da je težko najti odgovornega za odločitev, kaj šele, če pride do sa-
movolje sistema z umetno inteligenco. Kdo je torej kazensko in odškodnin-
sko odgovoren za dejanja sistema z umetno inteligenco in stvaritev tega – 
ustvarjalec ali lastnik (Pungračič, 59)? Kako je s subjektivno in z objektivno 
odgovornostjo v takšnem primeru? Že zdaj se tu lahko pojavljajo določena 
vprašanja, kaj pa bo šele takrat, ko bodo sistemi umetne inteligence vse bolj 
samostojni, do česar naj bi pripeljal njen razvoj.

Trenutne rešitve na tem področju gredo vse bolj v smeri tega, da je od-
govoren uporabnik algoritmov, vendar bi kazalo to področje natančneje ure-
diti. Za zdaj pa se bodo v konkretnih sporih zaradi pravnih praznin v zakono-
daji, ki na primer ne sledi hitremu razvoju tehnologije, kot do zdaj v takšnih si-
tuacijah sodniki posluževali analogij z neko prejšnjo ureditvijo (Grossman, 
2021), čeprav so te primerne samo za civilno in nikakor ne kazensko področje.
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Kibernetska varnost

Izziv uporabe sistemov umetne inteligence predstavlja izziv tudi na 
področju kibernetske varnosti. V zadnjih letih gre namreč za precej kršitev in 
vdorov v veliko količino zbranih osebnih podatkov, tudi zaradi uporabe in-
teligentnih sistemov. Z razvojem tehnologije bodo kršitve kibernetske var-
nosti le naraščale in bile težje zaznavne (Walters, Novak, 2021).

Z naraščanjem sposobnosti tehnologije postaja tudi kibernetska var-
nost vse bolj globalna in že tudi ogroža suverenost posameznih nacionalnih 
držav. Tako je državna suverenost postavljena pred povsem nove izzive. Ki-
bernetske napade izvajajo države, skupine in posamezniki. V povezavi s tem 
področjem so močno ogroženi tudi osebni podatki. Boj zoper kibernetsko 
kriminaliteto terja nacionalne in mednarodne odzive (Walters, Novak, 2021).

Revizija pametnih aplikacij

Za to, da bi aplikacije umetne inteligence zadostile predvsem etičnim 
merilom, skladno s spoštovanjem človekovih pravic, pred začetkom njihovega 
delovanja, je zasnovan institut (predhodne) revizije algoritmov določene apli-
kacije. Revizija naj bi bila notranja (npr. notranji oddelek družbe, ki je ločen od 
programerjev) in zunanja (npr. zasebni pogodbeni izvajalec, specializiran za to 
področje), opravljale pa naj bi jo osebe, ki imajo osnovno znanje s področja in-
formatike, prava in tudi etike. Revizija naj na sporne algoritme oziroma pred-
vsem njihove posledice opozori, predlaga popravke in ob odpravi pomanjklji-
vosti opravi ponoven pregled. Njena pomembnost se seveda veča z narašča-
njem avtonomnosti aplikacij umetne inteligence (Grossman, 2021).

Tovrstna revizija, ki jo predvideva tudi Bela knjiga Evropske komisije 
(kot t. i. »mehko pravo«), je namenjena varovanju pred posegi v človekove 
pravice in neetičnim ravnanjem, hkrati pa služi tudi kot orodje odvračanja 
škodnih dogodkov. Sicer pa je Evropska komisija že pripravila predlog ured-
be o določitvi harmonizacijskih pravil o umetni inteligenci (t. i. Akt o umetni 
inteligenci), ki bo, ko bo sprejet, postal najpomembnejši akt EU glede umetne 
inteligence (Grossman, 2021) in bo dopolnil Splošno uredbo v varstvu oseb-
nih podatkov (GDPR), ki deloma že ureja to področje. Za pravno-etično 
neskladno ravnanje predvideva Akt o umetni inteligenci tudi denarne kazni, 
podobno kot je to že uveljavljeno v GDPR (Grossman, 2021).
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SKLEP

Umetna inteligenca je velika priložnost za človeštvo. Toda tako kot je 
bilo tudi z nekaterimi drugimi izumi v preteklosti, npr. smodnik, jedrska 
energija, prinaša takšen velik izum s seboj tudi določena tveganja, ki bi bila 
lahko nevarna za človeštvo.

Zaradi omenjenih tveganj bo moralo pravo kot odgovor na etične in prav-
ne dileme odigrati svojo vlogo in primerno oblikovati varovalke, da bo uporaba 
umetne inteligence varna in da bo služila predvsem napredku civilizacije.  
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POVZETEK

V prispevku so obravnavani določeni vidiki, nanašajoči se na pogodbe 
digitalne dobe. Načini sklepanja pogodb v digitalni dobi se namreč močno 
razlikujejo od klasičnih shem sklenitev pogodb, kakršne smo do sedaj pozna-
li. Nastajajo vprašanja, povezana z načinom, krajem in časom sklenitve teh 
pogodb, ki jih prispevek skuša razrešiti. Prispevek nadalje obravnava posa-
mezne pogodbene tipe in jih skuša kvalificirati in klasificirati v ustreznih 
pravnih kategorijah. Zaključuje prispevek analiza in komentar Direktive 
(EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o neka-
terih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev.

Ključne besede: digitalna pogodba, pogodba o dobavi digitalne 
vsebine, elektronske pogodbe, on-line pogodbe, pogodba o 
zagotavljanju storitev spletnega računalništva, Web housing pogodba.

ABSTRACT

Contracts in the digital age

The article deals with various aspects of contracts in the digital age. Ways of 
concluding contracts in the digital age differ greatly from traditional contractual 
schemes. It defines and tries to answer questions related to the manner, place and time 
of contract conclusion. The article also deals with individual contract types and at-
tempts to qualify and classify them in suitable legal categories. It concludes with an 
analysis and a comment to the EU Directive 2019/770 of the European Parliament 
and of the Council on certain aspects of contracts on the delivery of digital content and 
services.

Pogodbe digitalne dobe
Luigi Varanelli
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Key words: digital contract, contract on digital content delivery,  
electronic contracts, online contracts, contract on providing online  
computing services, Web housing contract.

UVOD

Z uvedbo informacijske tehnologije ter razvojem svetovnega spleta in 
drugih sredstev sodobnega komuniciranja (pametni telefoni, videokonferen-
ce itn.) se je korenito spremenilo tudi pogodbeno pravo. Ne le da je postal 
način sklepanja pogodb pogosto drugačen od tistega, kakršnega smo ga prej 
poznali, ampak ker so se razvile (in se še vedno razvijejo) množice novih po-
godb, ki imajo kot predmet digitalne vsebine ali digitalne storitve. Novi nači-
ni sklepanja pogodb in pogodbe s povsem novim predmetom pravnikom 
predstavljajo velik izziv, saj morajo z ustrezno interpretacijo obstoječih pred-
pisov (in primis Obligacijskega zakonika), ki tovrstnih pogodb ne poznajo, 
klasificirati in kvalificirati te pogodbe ter najti pravo ureditev in odgovarjati 
na številna vprašanja in dileme, ki se nanašajo na njihovo sklepanje.

Namen tega prispevka je v iskanju ustreznih in pravno argumentira-
nih odgovorov na pravne dileme, ki nastanejo pri sklepanju pogodb v digital-
ni dobi, predstavljati najbolj razširjene pogodbe z digitalno vsebino in jih 
kvalificirati oziroma klasificirati v obstoječih pravnih kategorijah.

VPRAŠANJE IN DILEME PRI SKLEPANJU POGODB 
(ELEKTRONSKE POGODBE, »ONLINE« POGODBE)

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju: OZ) je splošni predpis, ki (med 
drugim) ureja sklepanje pogodb. Splošna normativna shema sklepanja po-
godb je uvedena v prvem odstavku 21. člena OZ: pogodba je sklenjena, ko ponu-
dnik prejme od naslovnika izjavo, da je ponudba sprejeta. Z razvojem odnosov so 
se splošni normativni shemi pridružile še druge, specialne sheme sklenitve 
pogodb, pri čemer se soglasje volje odraža na drug način. Pogodba je namreč 
sklenjena tudi z ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstaja 
volja za sklenitev pogodbe (prvi odstavek 18. člena OZ). Mislimo na primer 
na prodajne pogodbe, sklenjene v samopostrežnih trgovinah ali v prevoznih 
pogodbah za mestne avtobuse. Gre za načine sklepanja pogodb, ki odražajo 
dinamiko današnjih poslovnih odnosov, pri čemer klasično shemo ponudba 
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– sprejem ponudbe nadomeščajo specialne sheme, ki bolj ustrezajo sodobnim 
potrebam po hitrosti, ekonomičnosti in učinkovitosti pravnih razmerij.

Z razvojem digitalne tehnologije, z uvedbo interneta in njegovo širšo 
uporabo, z razvojem e-commerce (še zlasti med obdobjem pandemije Sars-
-CoV-2), s spremenjenimi navadami potrošnikov (mislimo na uporabo pa-
metnih telefonov, sisteme sodobne komunikacije, na videokonference) je 
nastala potreba po posodobitvi ali – bolje rečeno – prilagoditvi klasičnih sis-
temov sklepanja pogodb z novimi tehnološkimi sredstvi.

Prvo je treba začeti s pogodbami, sklenjenimi prek elektronske pošte, saj so 
tudi z zgodovinskega vidika med prvimi elektronskimi pogodbami in so da-
nes še vedno zelo razširjene. Sklenitev tovrstne pogodbe gre z izmenjavo po-
nudbe in sprejema ponudbe prek sistema elektronske pošte. Tu imamo dve 
varianti: prvo imamo, kadar si prejemnik in naslovnik izmenjavata izjavi 
neposredno prek sistema elektronske pošte; drugi, kadar si naslovnik in po-
nudnik izmenjavata izjavi s priponkami (npr. podpisani izjavi v .PDF-forma-
tu). V obeh primerih je pogodba sklenjena, kadar se pogodbeni stranki spo-
razumeta v njenih bistvenih sestavinah. Tovrsten način sklenitve pogodbe se 
v ničemer ne razlikuje od klasične sheme pogodb, kadar je pogodba, sklenje-
na med nenavzočnimi oziroma oddaljenimi osebami (ista pravila bi veljala 
za ustne pogodbe, sklenjene po telefonu ali prek SMS). Z vidika same skle-
nitve pogodbe tako sklenjena elektronska pogodba pravniku ne povzroča 
veliko težav. Dileme pa utegnejo nastati glede oblike, kraja in časa sklenitve 
pogodbe.

VPRAŠANJE OBLIKE ELEKTRONSKE POGODBE  
IN »ONLINE« POGODBE. ČAS IN KRAJ SKLENITVE 
POGODBE

Oblika pogodbe je način izražanja poslovne volje. Podobno kot vsi 
drugi sodobni sistemi obligacij je naš OZ uvedel pravilo o neobličnosti pogodbe: 
za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon drugače 
določa (prvi odstavek 51. člena OZ). Prodajno pogodbo lahko na primer 
sklenemo s pisno izjavo, ustno ali celo s konkludentnim ravnanjem. Pravilo je 
torej neobličnost, izjema pa obličnost pogodbe. Tu se poraja pomembno 
pravno vprašanje: če je pogodba sklenjena prek e-pošte, »online« ali z drugi-
mi elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, v kateri obliki lahko rečemo, da 
je sklenjena? Odgovor na to vprašanje najdemo v Zakonu o elektronskem 
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poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju: ZEPEP1), v katerem je v 
prvem odstavku 13. člena določeno, da »kadar zakon ali drug predpis določa 
pisno obliko, se šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so 
podatki v elektronski obliki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo.« Z 
določenimi izjemami, navedenimi v drugem odstavku citiranega člena, ZE-
PEP enači pisno in elektronsko obliko. V praksi pomeni, da so pogodbe, za 
katere zakon ne predpisuje določene oblike (teh je večina), in za pogodbe, ki 
morajo biti sklenjene v pisni obliki, veljavne in učinkovite, tudi če so sklenje-
ne v elektronski obliki.

Precej več dilem nastane z vprašanjem časa in kraja sklenitve pogodbe. 
Elektronske pogodbe in vse »online« pogodbe imajo kot značilnost, da se 
sklepajo med osebami, ki niso (nujno) navzoče2. Interpretativne težave nasta-
nejo z določilom prvega odstavka 28. člena OZ, v katerem je določeno, da je 
ponudba sprejeta, ko ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema po-
nudbo. Vendar: če je sprejem ponudbe posredovan po elektronski pošti (ali 
po drugem podobnem sistemu), kdaj lahko rečemo, da je pogodba sklenjena? 
Ko prispe do naslovnika ali ko naslovnik odpre elektronsko pošto oziroma jo 
prebere? Tudi v tem primeru se uporablja ZEPEP, ki v prvem odstavku 10. 
člena določa, da se »če ni drugače dogovorjeno, se šteje za čas prejema elektronskega 
sporočila tisti čas, ko elektronsko sporočilo vstopi v prejemnikov informacijski sistem«. 
Pogodba je torej sklenjena, ko sprejem ponudbe prispe do prejemnikovega 
informacijskega sistema (serverja), ne glede na to, kdaj je prejemnik dejansko 
odprl ali prebral poslano sporočilo. Rešitev ima prednost poenostavitve po-
slovanja in varnost v pravnem prometu, saj veže pravne posledice na objek-
tivno preverljiva dejstva. Določbo prvega odstavka specificira drugi odstavek 
10. člena ZEPEP, v katerem je navedeno, da »če ni drugače dogovorjeno, se 
ne glede na določbo prejšnjega odstavka šteje za čas prejema elektronskega 
sporočila, če je prejemnik posebej določil informacijski sistem za prejem ele-
ktronskih sporočil, čas, ko elektronsko sporočilo vstopi v ta informacijski 
sistem, ali če je elektronsko sporočilo poslano drugemu informacijskemu sis-
temu, čas, ko je prejemnik elektronsko sporočilo prevzel«.

1 Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uradni list RS, št. 98/04, s poznej-
šimi spremembami in dopolnitvami. 

2 Obstajata dve podskupini tovrstnih pogodb: prva vrsta se nanaša na klasično pogodbo, pri kate-
ri si pogodbenika izmenjavata elektronsko pošto; v drugi vrsti se pogodba sklene s t. i. virtualno 
tipko (point and click), ko ponudnik blaga ali storitve samostojno izoblikuje spletno stran, 
naslovnik potrdi sprejem ponudbe s tipko. 
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Pogodbenima strankama zakon dopušča možnost drugačne ureditve, 
saj so obravnavane določbe dispozitivne narave. Tako se lahko stranki na pri-
mer dogovorita, da se šteje za čas prejema elektronskega sporočila čas, ko 
naslovnikov sistem (avtomatsko) odpošilja potrdilo o prejemu sporočila.

Vprašanje kraja sklenitve pogodbe ne povzroča veliko interpretativ-
nih težav. Določilo drugega odstavka 21. člena OZ navaja, da se šteje, da je 
pogodba sklenjena v kraju, v katerem je imel ponudnik svoj sedež oziroma 
prebivališče v trenutku, ko je dal ponudbo. Citirano določilo je uporabno 
tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene prek elektronske pošte ali drugih pri-
merljivih načinov. Ni namreč pomembno, kje se je fizično nahajal ponudnik, 
ko je ponudbo oddal, oziroma kje je ta imel informacijskih sistem (server), saj 
velja samo njegov sedež oziroma njegovo prebivališče.

PRIKAZ IN ANALIZA NAJBOLJ RAZŠIRJENIH POGODB  
Z DIGITALNO VSEBINO: POGODBE, KI IMAJO KOT 
PREDMET STROJNO OPREMO

Podobno kot vse premične stvari je lahko tudi strojna oprema pred-
met različnih pogodbenih tipov, tipičnih in tudi atipičnih oziroma meša-
nih. Najbolj razširjena je pogodba o prodaji strojne računalniške opreme. To je 
tudi pogodba, ki se je v poslovni praksi prva razvila in ki še danes predsta-
vlja največkrat sklenjeno pogodbo. O tem se zavedamo tudi potrošniki, ki 
kupujemo računalniško strojno opremo (vsebovanimi tudi v t. i. pametnih 
telefonih). Prodaja strojne opreme se v ničemer ne razlikuje od prodaje ka-
terih koli drugih premičnih stvari. Upoštevati pa je le treba, da je strojna 
oprema računalnika tehnično blago, za katero se uporabljajo specialna do-
ločila OZ, ki urejajo garancijo za brezhibno delovanje prodane stvari (481. 
člen in nasl. OZ) oziroma določila Zakona o varstvu potrošnikov (v nada-
ljevanju: ZVPot)3.

Pogosto, zlasti ko gre za velike poslovne subjekte, strojna oprema ni 
samo namizni računalnik ali lep-top, ampak gre lahko za velike strojne opre-
me orjaških zmogljivosti. V takšnih in podobnih primerih prodajna pogodba 
običajno vključuje tudi montažo, preizkus delovanja in prodajo oziroma na-

3 Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS, št. 20/98, s poznejšimi spremembami in dopolnit-
vami. 
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jem programske opreme, ki bi bila kompatibilna z računalniško opremo, ki 
je bila predmet pogodbe. Pogodba v tem primeru preneha biti klasična pro-
dajna pogodba, ampak se preoblikuje v atipično (mešano) pogodbo z elemen-
ti podjemne pogodbe in pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali storitve (več o 
teh pogodbah v 9. paragrafu). Za mešano pogodbo se uporabljajo pravila, ki 
veljajo za prodajno pogodbo, in tudi pravila, ki veljajo za podjemno pogodbo 
in pogodbo o dobavi mešane vsebine4 (kriterij kombinacije).

Kupnina se običajno plačuje po prevzemu računalniške strojne opre-
me, razen kadar gre za večjo strojno opremo. V tem primeru je v praksi do-
ločen daljši rok za plačilo kupnine oziroma je kupnina razdeljena v dveh 
obrokih, tj. avans in plačilo po preizkusu.

Strojna oprema je lahko tudi predmet zakupa (najema). V tem primeru 
se lastnik opreme zavezuje, da bo zakupniku (najemniku) izročil računalni-
ško strojno opremo v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določe-
no zakupnino (najemnino). Gre za dvostransko obvezno in odplačno pogod-
bo ter za trajno pogodbeno razmerje. Pogodbene obveznosti pogodbenikov 
niso v ničemer drugačne od tistih, navedenih v OZ (587–604. člen), vendar 
glede na posebnost strojne opreme se pogosto pogodbenika dogovorita tudi 
o akcesorni obveznosti montaže in preizkusa, rednega in izrednega vzdrže-
vanja opreme, uporabi kompatibilne programske opreme z asistenco in iz-
ročitvi tehnične dokumentacije (tehnična navodila). Glede na mešano naravo 
tovrstne pogodbe se za zakupni del uporabljajo določila zakupne pogodbe, 
medtem ko se za akcesorne obveznosti uporabljajo določila podjemne po-
godbe (kriterij kombinacije).

V današnji poslovni praksi je vedno bolj razširjen finančni lizing stroj-
ne računalniške opreme. Lizing je atipična pogodba, na podlagi katere se do-
ločena oseba (lizingojemalec) zavezuje vzeti v zakup določeno premičnino ali 
nepremičnino, ki jo je na podlagi izbire ali nalog lizingojemalca kupil oziro-
ma izdelal zakupnik (lizingodajalec), pri čemer ima lizingojemalec možnost 
postati lastnik stvari s plačilom vnaprej določene kupnine5. Poslovni subjekti 
se pogosto odločijo ravno za finančni lizing zaradi davčnih ugodnosti pa tudi 
zaradi visoke cene računalniške strojne opreme. Lizing torej podjetju omo-

4 Obširno o ureditvi, ki se uporablja pri mešanih pogodbah, v L. Varanelli, Pogodbeno pravo I, Lju-
bljana, 2014, 156–161. 

5 Za finančni lizing glejte V. Kranjc, Gospodarske pogodbe. Tradicionalni in novejši posli gospodarskih 
subjektov, Ljubljana, 2020, 414–435. 
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goča takojšno pridobitev opreme, ne da bi pri tem moralo plačati kupnine v 
enkratnem znesku.

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV SPLETNEGA 
RAČUNALNIŠTVA (ANGL. CLOUD COMPUTING ALI 
STORITVE V OBLAKU)

S pogodbo o zagotavljanju storitev spletnega računalništva se ponu-
dnik zavezuje, da bo uporabniku omogočal zakup računalniške opreme (angl. 
Infrastructure as a service), tj. strežnika, diskovnega prostora ali omrežja, upo-
rabnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal6. Dikcija ustreza zakupni pogod-
bi, vendar v praksi ponudnik izvaja tudi določene storitve, ki to pogodbo 
približuje tudi podjemni pogodbi. Gre torej za mešano pogodbo, za katero se 
uporabljajo določila zakupne pogodbe in tudi določila podjemne pogodbe 
(kriterij kombinacije). Pomembno je opozoriti, da je lahko tovrstna pogodba 
potrošniška pogodba (kadar je sklenjena B2C), zaradi česar se uporabljajo 
poleg določila OZ, tudi določila ZVPot kot specialna določila.

Pri tovrstni pogodbi sta bistvenega pomena določitev ravni storitve in 
ravni razpoložljivosti storitve ter odgovornosti ob izgubi ali okvari podatkov. 
Ta prva se nanaša na opredelitev storitvenega modela računalništva ali – dru-
gače rečeno – na vrsto storitve, ki jo bo ponudnik nudil uporabniku. Lahko gre 
samo za zagotavljanje strojne opreme ali tudi platforme in programske opre-
me v oblaku. V praksi je mogoče najti tudi pakete, ki vsebujejo več različnih 
storitev. Pogodbena določila o ravni razpoložljivosti storitev je kvalitativna 
opredelitev storitev, ki se nanaša na funkcionalnost, kontinuiteto, kapaciteto, 
hitrost, dostopnost in na varnost. Pri sestavi pogodbe so izjemnega pomena 
pogodbena določila o omejevanju razpoložljivosti storitve. Pogodbeni stranki 
se namreč morata dogovoriti, kdaj je omejitev razpoložljivosti storitve nujna 
ali celo potrebna (npr. zaradi vzdrževalnih del ponudnika).

Kadar je pogodba o zagotavljanju storitev spletnega računalniška 
odplačna, se morata pogodbeni stranki posebej dogovoriti tudi o načinu ob-
računavanja storitev. Običajno se pogodbenika dogovorita za plačilo po ko-
ličini uporabe, vendar (še zlasti v razmerjih B2C) pogosteje najdemo pavšalno 

6 V praksi je je lahko ta pogodba tudi neodplačna. V tem primeru se narava pogodbe približuje 
posodbeni pogodbi. 
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plačilo, pri čemer uporabnik plača fiksni znesek za določeno časovno obdob-
je (mesečno, šestmesečno ali letno).

POGODBE, KI IMAJO KOT PREDMET PROGRAMSKO 
OPREMO

V poslovni praksi se pogodbe, ki imajo kot predmet programsko opre-
mo, delijo v dveh (glavnih) kategorijah: licenčna pogodba in posodbena po-
godba. Z licenčno pogodbo se dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju li-
cence v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja patentiranega izuma 
tehničnega znanja ali izkušenj, znamke, vzorca ali modela, ta pa se zavezuje, 
da mu bo za to dal določeno plačilo (704. člen OZ). Iz strogo pravnega pogle-
da pridobitelj licence ni »lastnik« izuma oziroma tehničnega znanja, saj ima 
le pravico izkoriščanja ob plačilu. Kadar je predmet licenčne pogodbe raču-
nalniška programska oprema, se zadeva pravno precej zaplete, še posebej po 
izdaji sodbe Sodišča (EU) v zadevi C-128/11 z dne 3. 7. 2012 (UsedSoft, GmbH 
: Oracle International Corp.). Ob razlagi določila 4. člena, paragrafa 2 Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2009/24 je veliki senat sodišča v postopku 
predhodnega odločanja sprejel stališče, na podlagi katerega je treba »člen 4(2) 
Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prav-
nem varstvu računalniških programov razlagati tako, da je pravica distribuiranja za 
kopijo računalniškega programa izčrpana, če je imetnik avtorske pravice, ki je dovolil, 
morda celo brezplačno, naložitev te kopije iz spleta na nosilec podatkov proti plačilu 
cene, ki mu omogoča dobiti plačilo, ki ustreza ekonomski vrednosti kopije dela, kate-
rega lastnik je, podelil tudi pravico do časovno neomejene uporabe navedene kopije«. 
Z izčrpanjem pravice distribuiranja računalniškega programa lahko prido-
bitelj licence proda produkt tretjim osebam, kar že približuje licenčno po-
godbo prodajni pogodbi. Običajno takšne licenčne pogodbe vsebujejo tudi 
določila, s katerimi se dajalec licence zavezuje pridobitelju nuditi tehnično 
asistenco programske opreme. Gre torej za atipično pogodbo, ki vsebuje ele-
mente licenčne, prodajne in podjemne pogodbe.

Licenčne pogodbe, ki imajo kot predmet programsko opremo, pogosto 
vsebujejo klavzule, ki preprečujejo podlicenco, prodajo, zakup ali lizing, ven-
dar je (vsaj v okviru EU) veljavnost teh klavzul vprašljiva zlasti v luči zgoraj 
navedene sodbe Sodišča (EU) z dne 3. 2. 2012.

Redkejša je posodbena pogodba računalniške opreme. To je tista po-
godba, s katero se določena oseba (posodnik) »zavezuje, da bo izročila stvar 
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v neodplačno rabo, izposojevalec pa se zavezuje, da bo stvar vrnil« (579. člen 
OZ). Podjetja, ki izdelujejo računalniške programe, se običajno odločajo za 
dajanje programske opreme v neodplačno rabo določenim drugim subjek-
tom, kadar je programska oprema še v fazi preizkušanja, in od uporabnikov 
potrebujejo čim več informacij z namenom dodatnega razvoja in izpopolnje-
vanja programske opreme.

NAROČNIŠKA POGODBA, KI SE NANAŠA NA IZVAJANJE 
STORITVE DOSTOPA DO INTERNETA (POGODBA O 
DOSTOPU DO INTERNETA). POGODBA WEB HOUSING

S pogodbo o dostopu do interneta se ponudnik storitve (angl. Internet 
service provider) zavezuje, da bo stranki omogočal dostop do interneta in mu 
nudil še druge storitve, uporabnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. 
Dostop do interneta se izvaja s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom dostopa 
(angl. provider), ki bo stranki posredoval geslo (angl. password) in ime uporab-
nika. Pogosto ponudnik dostopa posreduje tudi poseben program (angl. 
browser), s katerim je mogoče uporabljati internet. V naročniških pogodbah 
se v poslovni praksi dodajajo tudi akcesorne obveznosti v korist uporabnika. 
Tako se na primer ponudnik dostopa zavezuje, da bo ob tehničnih težavah 
nudil svetovanje prek telefona ali asistenco na sedežu ali na domu.

Naročniška pogodba je lahko tudi neodplačna, vendar je v večini pri-
merov odplačna in vključena v druge storitvene pakete (npr. dostop do kana-
lov kabelske televizije). Kvalifikacija naročniške pogodbe v klasičnih pogod-
benih tipih iz Obligacijskega zakonika je težavna, saj ta pogodba vsebuje 
elemente zakupne pogodbe in tudi elemente podjemne pogodbe (mešana 
pogodba). To v praksi pomeni, da se za zakupni del uporabljajo določila OZ 
o zakupni pogodbi, medtem ko se za storitveni del uporabljajo določila OZ o 
podjemni pogodbi (kriterij kombinacije).

Z besedno zvezo »web hosting« mislimo na storitev, pri kateri provider 
na spletu objavlja informacije in podatke, ki jih posreduje uporabnik, s tem 
da ponudi zadnjemu v zakup določen fizični del trdega diska na strežniku, ki 
pa ostaja v izključni uporabi providerja. Predmet tovrstne pogodbe je torej 
gostovanje (angl. hosting) na strežniku ponudnika informacijskih vsebin, ki 
jih je sestavil oziroma posredoval uporabnik. V praksi sklenitve pogodbe so 
glavne obveznosti providerja, povezane s to pogodbo, naslednje: 1) omogočiti 
uporabo virov računalniške opreme in programske opreme v svojem strežni-
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ku; 2) vzpostavljati povezavo z internetom; 3) podeliti IP-številko in domeno 
z njihovo registracijo na račun uporabnika; 4) posodabljati računalniške 
programe za dostop do interneta ter vgraditi ustrezne in sodobne varnostne 
sisteme; 5) vzdrževati portal; 6) stalno preverjati možnost uporabe storitve. 
Če upoštevamo opis glavnih obveznosti gostitelja, ugotovimo, da imamo 
opravka z atipično pogodbo z elementi zakupa in podjema, kar pomeni, da se 
za to pogodbo kombinirano uporabljajo določila OZ o zakupni in tudi dolo-
čila o podjemni pogodbi. Obenem gre za pogodbo o dobavi digitalne vsebine 
ali digitalne storitve, kar pomeni, da se bodo v razmerjih B2C uporabljala 
zakonska določila, s katerimi se bo implementirala Direktiva EU 2019/770 z 
dne 20. 5. 2019.

Uporabnik lahko uporablja in posreduje le tiste računalniške vsebine, 
ki niso v nasprotju z zakonom. V ta namen tovrstne pogodbe vsebujejo tudi 
posebne klavzule, s katerimi uporabnik providerju jamči za plačilo odškodni-
ne, če tretja oseba naprti odškodninski zahtevek zoper njega. Mislimo na si-
tuacijo, ko uporabnik prodaja izdelke z napakami ali izvaja storitveno dejav-
nost v nasprotju z zakonom oziroma brez potrebnih dovoljenj. Če provider 
meni, da uporabnik uporablja »virtualni prostor« v nasprotju z zakonom ali 
s pogodbenimi določili, lahko prekine storitev in prepreči dostop do infor-
macij, ki jih je posredoval uporabnik.

ANALIZA DIREKTIVE (EU) 2019/770 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 20. MAJA 2019 O 
NEKATERIH VIDIKIH POGODB O DOBAVI DIGITALNE 
VSEBINE IN DIGITALNIH STORITEV TER NJIHOV VPLIV 
NA POGODBE

Direktiva (EU) 2019/770 z dne 20. 5. 2019 (v nadaljevanju: Direktiva) 
je namenjena doseganju visoke ravni varstva potrošnikov glede pogodb med 
podjetji in potrošniki o dobavi digitalne vsebine ali drugih digitalnih storitev. 
Pogodbe, kot so opredeljene v klasičnih civilnih zakonikih, ne upoštevajo, da 
je lahko predmet pogodbe digitalna vsebina, digitalna storitev ali da lahko blago 
vsebuje digitalne elemente, zaradi česar je nastala potreba po uvedbi ureditve, 
ki bi obravnavala tovrstno blago in ki bi bila skupna v vseh državah članicah 
Evropske unije.

V Direktivi se digitalna vsebina opredeljuje kot skupina podatkov, ki 
so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki (npr. programska oprema, ele-
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ktronske knjige, računalniške igre, glasbene datoteke, aplikacije itn.), med-
tem ko digitalna storitev pomeni storitev, ki potrošniku omogoča ustvarja-
nje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki ali dostop do njih oziro-
ma storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli 
drugo obliko interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik 
ali drugi uporabniki te storitve (npr. družbena omrežja, storitve v oblaku). 
Blago z digitalnimi elementi pa je vsak materialni premični predmet, ki vklju-
čuje digitalno vsebino ali digitalno storitev oz. je z njo medsebojno povezan 
na način, da blago brez te digitalne vsebine ali digitalne storitve ne bi moglo 
opravljati svoje funkcije (2. člen Direktive).

Direktiva ne ureja področja t. i. elektronskih komunikacijskih storitev 
(internet, TV itn.), ki so le sredstvo prenosa podatkov. Za te se uporablja 
Zakon o elektronskih komunikacijah7 oziroma Zakon o varstvu potrošnikov 
(npr. za jamčevalne zahtevke).

V OZ je koncept izpolnitve odvisen od izpolnitvenega ravnanja in je 
generično definiran. V prvem odstavku 239. člena OZ je namreč določeno, 
da je »upnik upravičen zahtevati od dolžnika izpolnitev obveznosti, dolžnik 
pa jo je dolžen izpolniti pošteno v vsem, kot se glasi«. Če gre za izpolnitev, ki 
ima kot predmet digitalno vsebino ali storitev, Direktiva natančno predvide-
va, kdaj je izpolnjen predmet obveznosti. Gre za situacije, ko so digitalna vse-
bina ali primerna sredstva za dostop do digitalne vsebine ali prenašanje digi-
talne vsebine na voljo ali dostopna potrošniku oziroma fizični ali virtualni 
platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik, oziroma je digitalna storitev 
dostopna potrošniku oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta na-
men izbral potrošnik (2. odstavek 5. člena Direktive).

Bistvenega pomena so določila Direktive o skladnosti digitalne vsebine ali 
digitalne storitve, ki latu sensu ustrezajo konceptu stvarne napake, kakršna je 
opredeljena v OZ v določilu 459. člena. Direktiva, na kateri se bo sprejel nacio-
nalni zakon, uvaja detajlna pravila, ki se razdelijo v subjektivnih in objektivnih 
zahtevah za skladnost (7. in 8. člen Direktive). V Direktivi je uveljavljeno pravilo, 
da se lahko skladnost digitalne vsebine ali storitve oceni subjektivno (tj. kar je 
pogodbeno določeno) in tudi objektivno (tj. kar je zakonsko določeno), kar ned-
vomno predstavlja večje varstvo za potrošnika. Neskladnost je lahko tudi 
nepravilna integracija digitalne vsebine ali storitve v digitalno okolje potrošni-

7 Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS, št. 109/12, ter poznejše spremembe in do-
polnitve. 
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ka, če je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev integrirana pri trgovcu ali v 
okviru odgovornosti trgovca ali če je bilo predvideno, da digitalno vsebino ali 
digitalno storitev integrira potrošnik, do nepravilne integracije pa je prišlo zara-
di pomanjkljivih navodil za integracijo, ki jih je zagotovil trgovec (9. člen Direk-
tive). Določilo 10. člena Direktive šteje kot neskladnost tudi pravno napako, ki je 
povezana s pravicami tretjih oseb. Kadar omejitev, ki je posledica kršitve pravic 
tretje osebe, zlasti pravic intelektualne lastnine, preprečuje ali omejuje uporabo 
digitalne vsebine ali digitalne storitve, je potrošnik upravičen do jamčevalnih 
zahtevkov, razen če nacionalno pravo za take primere določa ničnost ali razve-
ljavitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Jamčevalni zahtevki so enakim tistim, ki so navedeni v OZ oziroma v 
Zakonu o varstvu potrošnikov: 1) vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali 
storitve (odprava napake); 2) sorazmerno znižanje kupnine; odstop od po-
godbe8 (14. člen Direktive). Pomembna razlika z veljavno slovensko ureditvi-
jo pa je, da so ti jamčevalni zahtevki hierarhično urejeni. Potrošnik namreč 
lahko zahteva znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, samo če je predhodno 
pozval trgovca k vzpostavitvi skladnosti. Potrošnik je upravičen do vzposta-
vitve skladnosti, razen če bi bilo to nemogoče ali bi to trgovcu povzročilo 
nesorazmerne stroške. Trgovec pa je dolžen vzpostaviti skladnosti v razum-
nem roku od trenutka, ko je potrošnik trgovca obvestil o neskladnosti, in si-
cer brezplačno in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upo-
števata vrsta digitalne vsebine ali digitalne storitve in namen, zaradi katere-
ga je potrošnik to digitalno vsebino ali digitalno storitev potreboval.

Poseben primer imamo, kadar digitalna vsebina ali digitalna storitev 
nista bili dobavljeni (13. člen Direktive). V tem primeru lahko potrošnik od-
stopi od pogodbe, vendar mora predhodno pozvati trgovca, da naj mu brez 
nepotrebnega odlašanja oziroma v dodatnem obdobju, kot se izrecno dogo-
vorita stranki, dobavi digitalno vsebino oziroma digitalno storitev. Potro-
šnik pa lahko takoj odstopi od pogodbe, če trgovec izjavi ali je očitno, da ne 
bo dobavil digitalne vsebine ali digitalne storitve ali če se trgovec in potrošnik 
dogovorita ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe očitno, da je določen čas 
bistven za potrošnika, trgovec pa digitalne vsebine ali digitalne storitve ne 
dobavi do tega trenutka ali v tem trenutku (t. i. fiksni posli).

8 V zadnjem primeru lahko potrošnik odstopi, samo če neskladnost ni neznatna. Enako rešitev 
najdemo tudi v OZ, v katerem je v 110. členu določeno, da od pogodbe ni mogoče odstopiti zara-
di neizpolnitve neznatnega dela obveznosti. 
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Ob spremembi digitalne vsebine ali digitalne storitve (posodobitev ali 
nadgradnja) ima potrošnik pravico, da odstopi od pogodbe, če ima spremem-
ba negativen učinek na dostop potrošnika do digitalne vsebine ali digitalne 
storitve ali njeno uporabo, razen če je ta negativni učinek neznaten. V tem 
primeru je potrošnik upravičen do brezplačnega odstopa od pogodbe v 30 
dneh od prejema obvestila ali od trenutka, ko trgovec spremeni digitalno vse-
bino ali digitalno storitev, kar nastopi pozneje (drugi odstavek 19. člena Di-
rektive). Potrošnik pa ne more odstopiti od pogodbe, kadar mu je trgovec 
omogočil, da brez dodatnih stroškov spremeni digitalno vsebino ali digitalno 
storitev in je zagotovljena skladnost te digitalne vsebine ali storitve.

Ob odstopu od pogodbe mora trgovec potrošniku povrniti vse zneske, 
ki so bili plačani na podlagi pogodbe. Gre za pravilo, ki je vsebovano v prvem 
odstavku 16. člena Direktive, in tudi splošno pravilo iz drugega odstavka 
111. člena OZ, ki v našem pravnem redu ureja kondikcijske zahtevke ob raz-
vezi pogodbe zaradi neizpolnitve. To pravilo ni absolutno, saj potrošnik ne 
more zahtevati povrnitve že plačanih zneskov za obdobje pred odstopom, 
kadar je bila pred tem zagotovljena skladnost digitalne vsebine ali storitve. V 
tem primeru trgovec potrošniku vrne le sorazmerni del kupnine, ki ustreza 
obdobju, ko skladnost digitalne vsebine ali storitve ni bila zagotovljena. S tem 
pravilom Direktiva preprečuje, da bi bil potrošnik neupravičeno obogaten 
na škodo trgovca. Po odstopu od pogodbe potrošnik ne more uporabljati di-
gitalne vsebine ali storitve ter je ne sme dajati na voljo tretjim osebam. Kadar 
je bila digitalna vsebina dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, jo 
mora potrošnik vrniti trgovcu na njegovo zahtevo brez odlašanja, pri čemer 
stroški seveda bremenijo trgovca.

ZAKLJUČEK

V digitalni dobi pogodbe nedvomno predstavljajo velik izziv za prihodnje 
generacije pravnikov. Gre v večini primerov za atipične pogodbe z mešano vse-
bino, za katere se uporablja kriterij kombinacije oziroma specialna pravila Di-
rektive. Države članice EU so z Direktivo, ki je bila predstavljena in komentira-
na v prejšnjem razdelku, začele uvajati specialne ureditve za pogodbe z digital-
no vsebino, a je vse to šele začetek uvajanja nove ureditve za pogodbe digitalne 
dobe. Značilnost teh pogodbenih tipov je tudi v tem, da se stalno razvijajo in 
preoblikujejo v praksi, saj je njihova sposobnost prilagoditve novim poslovnih 
okoljem zelo velika. Če po eni strani hitre spremembe in sposobnost prilagaja-
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nja novim poslovnim modelom predstavljajo korist podjetjem in potrošnikom, 
po drugi te pogodbe utegnejo predstavljati grožnja pri varnosti v pravnem pro-
metu, kajti pomanjkanje ustrezne in specifične pravne ureditve lahko prinese do 
sporov med različnimi poslovnimi subjekti oziroma med temi in potrošniki.
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POVZETEK

Pravne meje optimalnega marketinga je prispevek, v katerem avtor 
analizira digitalni marketing skozi evropsko in slovensko pravno regulativo 
ter odgovarja na vprašanja, kot so: kdaj digitalni marketing presega pravne 
meje in na katere pravne zapovedi mora paziti tržnik, ki stopa v spletno oko-
lje, da bo to v mejah registrirane domene in vsebinsko skladno z vidika av-
torskega prava. Avtor se osredinja skozi pravne vire in iskanje odgovora, 
kako naj posameznik sledi poplavi digitalnih kanalov in kako loči zrnje od 
plev s ciljem opolnomočiti posameznika za odgovorno ravnanje preprečitve 
zlorabe spletnega predatorja.

Ključne besede: digitalni marketing, pravna regulativa,  
digitalni kanal, spletno okolje, potrošnik, spletna zloraba

ABSTRACT

Legal boundaries of optimal digital marketing

The article titled Legal boundaries of optimal marketing analyses digital mar-
keting from the aspect of European and Slovene legal regulations and answers ques-
tions, such as: When does digital marketing go past the legal boundaries and which le-
gal principles should a marketer who enters the online environment pay attention to 
while not exceeding the registered domain and comply with copyright laws regarding 
its content. The author uses legal resources to focus on the question of following count-
less digital channels while separating the wheat from the chaff to empower an individ-
ual who will be able to act responsibly and prevent online abuses.

Pravne meje optimalnega 
digitalnega marketinga
Boštjan J. Turk
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Key words: digital marketing, legal regulation, digital channel,  
online environment, consumer, online abuse

UVOD

Oglaševanje storitev in izdelkov prek elektronskih oziroma digitalnih 
medijev je danes postalo nekaj povsem običajnega, nekaj, na kar naletimo 
vsaj enkrat ali večkrat dnevno, ko brskamo po raznoraznih spletnih straneh, 
teh in onih kanalih ter v upanju, da bomo našli odgovore na vprašanja, ki so 
nas vodila, da smo v Google vpisali ključnik. Pri tem pa smo naleteli na vse 
vrste reklam, ki vsakega posameznika vabijo, da nanjo kliknejo, in začela se 
bo pot v prodajo ali pa vsaj razmišljanja o nakupu izdelka ali storitve. Namen 
prispevka je predstaviti in odgovoriti na vprašanja, kot so: 1) kaj je digitalni 
marketing; 2) kdaj digitalni marketing presega pravne meje – mogoče s kra-
jo gesla ali z zlorabo bančne kartice, ko ste želeli plačati letalsko vozovnico; 
3) na katere pravne zapovedi mora paziti tržnik, ki vstopa v spletno okolje, 
da bo to v mejah registrirane domene in vsebinsko skladno z vidika avtor-
skega prava. V poplavi digitalnih kanalov je dandanes zelo težko slediti čisto 
vsem trendom, smernicam, raziskavam, analizam, eksperimentom, napot-
kom in trikom, ki se kot gobe po dežju pojavljajo v digitalnem marketingu. 
Pri tem je predvsem na uporabniku odgovornost, da znati ločiti zrnje od plev 
in pristopiti do virov, s pomočjo katerih lahko digitalno platformo dodobra 
preveri, ali je varna ali mogoče pravno sporna in za njo stoji prevarant.

KAJ JE DIGITALNI MARKETING?

Digitalni marketing je oglaševanje izdelkov prek digitalnih (elektron-
skih) medijev; vključuje vse digitalne aktivnosti, ki so namenjene gradnji pre-
poznavnosti posamezne blagovne znamke na spletu in spletni prodaji izdel-
kov ali storitev. Od tradicionalnega marketinga se med drugim razlikuje tudi 
v tem, da vključuje uporabo kanalov, ki omogočajo analizo kampanj, in sicer 
z namenom, da bi razumeli, kaj deluje in kaj ne, pa seveda tudi od marketin-
ških orodij, specifičnosti ciljnega občinstva, posebnih zakonskih določil in 
omejitev itn.1

1 Miklavčič, M.: Kaj je digitalni marketing? Oglaševanje na spletu (2021).
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Digitalni marketing se stalno spreminja (Agarwal, 2018). Vzroka sta 
nenehno spreminjajoče se vedenje in prisotnost uporabnikov na digitalnih 
kanalih. Spremembe se dogajajo vsakodnevno, in sicer s področij digitalnega 
oglaševanja, uporabniških trendov, gradnje prepoznavnosti blagovne znam-
ke, pridobivanja stikov, vsebinskih strategij, podatkovne analitike, razpore-
janja proračunov itn. (prav tam).

Po mnenju Miklavčiča (2021) ta vrsta marketinga vključuje: testiranje, 
raziskovanje ter analiziranje najnovejših ugotovitev in dognanj pri razvo-
ju digitalnih strategij in izkoriščanju njihovih potencialov (prav tam).

Digitalni marketing je danes pomembnejši kot kadar koli do zdaj 
(Chaffey, 2021). Obdobje, lahko bi ga imenovali kar zlato obdobje digitaliza-
cije, pa ima vseeno eno slabost, in to so pravni okviri. Žal je tako, da marsi-
kateri izmed njih pravnih zapovedi ne upošteva in se tako znajde v »vročih 
vodah« s pravnimi avtoritetami (Struck, 2021) ter tako poskuša po lažji poti 
priti do dobičkov, seveda na račun prevaranih strank, ki si z zakoni, ki ščiti-
jo njihove pravice, niso ravno blizu. Kot so že dejali v starem Rimu – »Igno-
rantia iuris nocet« (Nepoznavanje prava škodi) – in še kako prav so imeli.

JE POZNAVANJE PRAVNIH VIROV POMEMBNO ZA 
USPEŠEN DIGITALNI MARKETING?

Za poznavanje ključnih pravnih vidikov digitalnega poslovanja in sle-
denje spremembam pravnega reda Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) je tre-
ba omeniti naslednje pomembne dokumente: General Data Protection Regu-
lation (2018) (v nadaljevanju: GDPR) in Dopolnitve Zakona o elektronskih 
komunikacijah (2017) (v nadaljevanju: ZEKom-1), Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) in predlog ZVOP-2 (2007, 2021), Zakon 
o bančništvu (2015) (v nadaljevanju: ZBan-2).

GDPR

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. Splošno 
uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva oseb-
nih podatkov.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL
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Splošna uredba o varstvu podatkov je uredba Evropske unije, na pod-
lagi katere so Evropski parlament, Evropski svet in Evropska komisija okre-
pili in poenotili zaščito podatkov o vseh osebah znotraj Evropske unije.2

a) ZEKom-1

Dopolnitve Zakona o elektronskih komunikacijah so bile sprejete leta 
2017; z njimi so okrepili varnost zlasti javnih komunikacijskih omrežij in sto-
ritev zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Z njo so zagoto-
vili pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v 
Republiki Sloveniji ter s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, 
vključno z razvojem informacijske družbe, dostopom do zelo visokozmoglji-
vih omrežij ter z njihovo uporabo za vse državljane in podjetja v EU. Zato je 
namen tega zakona tudi zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elek-
tronskih komunikacij pa tudi okrepljena varnost pri zagotavljanju omrežij in 
storitev, še posebej v luči tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije.3

b) ZVOP-2

Trenutno Ministrstvo za pravosodje usklajuje besedilo predloga nove-
ga Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sis-
temski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov, iz leta 2016.

Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v RS in 
dopolnjuje Splošno uredbo v delu, v katerem ta urejanje prepušča državam 
članicam EU, ter ureja postopek na prvi stopnji pred zavezanci za varstvo 
osebnih podatkov, pritožbene in nadzorne postopke pred informacijskim 
pooblaščencem ter določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni 
uredbi. Poleg tega omogoča še prekrškovno kaznovanje za kršitve iz Splošne 
uredbe in določa področne ureditve, kot sta videonadzor in biometrija.

Predlog ZVOP-2 vsebuje 119 členov in je pripravljen v smislu novega 
razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov 
v naši državi.4

2 Celotno besedilo uredbe je na voljo na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TX-
T/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL.

3 Celotno besedilo zakona je na voljo na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405.
4 Predlog zakona je na voljo na https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlo-

gi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10208.
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c) ZBan-2

Od 13. maja 2015 velja prenovljen Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki 
ureja ustanavljanje, delovanje in nadzor bank v Republiki Sloveniji. Z ZBan-
2 je v slovenski pravni red v celoti prenesena nova bančna direktiva, ki opre-
deljuje statusnopravne in bonitetne zahteve za banke (Direktiva 2013/36), 
ter delno direktiva za sanacijo in reševanje bank (Direktive 2014/59/EU). 
Zakon je usklajen tudi z Uredbo (EU), št. 1024/2013, o prenosu posebnih na-
log, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora, in Uredbo (EU), št. 
575/2013 (CRR), ki v EU-bančno zakonodajo prenašata vsebino Basla III.5

KATERE SO PASTI, NA KATERE MORAJO PAZITI 
TRŽNIKI PRI USTANOVITVI, VODENJU IN PRI 
POSLOVANJU SVOJE SPLETNE PLATFORME

Če želimo kot tržnik ustvariti svoj digitalni marketing, se moramo gi-
bati v mejah pravnih okvirov; vedeti moramo, kdaj lahko z njim prestopimo 
dopustno zakonsko mejo (Struck, 2021), in se držati pravnih podlag. Le na 
tak način bomo lahko varno pravno delovali. Marketing kot tak je celovit 
prodajno-nakupni proces, ki se sklene z ekonomsko menjavo. Mednje spada-
jo izdelek oziroma storitev, prodajni pogoji, stiki, tržno komuniciranje, obli-
kovanje blagovne znamke in tržne poti. Da lahko marketing opredelimo kot 
digitalni, ga moramo locirati v spletno okolje.

Digitalni marketing je danes izjemno priljubljen, saj v prvi vrsti znižu-
je stroške, ima krajši odzivni čas tržnika in uporabnika, omogoča večjo in hi-
trejšo možnost zbiranja podatkov, večjo interaktivnost ter s tem veliko lažji 
preboj na globalni trg in zajetje najširšega kroga potrošnikov. Vseeno pa ima 
kljub ogromno pozitivnim lastnostim tudi nekaj negativnih, predvsem neza-
dostnost osebnega pristopa in tudi dvom o varnosti in zasebnosti. Pomenlji-
vo je tudi, da digitalni marketing znižuje ceno izdelka. Ker je digitalni mar-
keting cenejši od klasičnega oglaševanja, se to pozna tudi na ceni izdelka, ki 
se trži oziroma oglašuje (Shaoolian, 2017).

Uporaba spletnih platform na globalni ravni, kot so na primer: e-trgo-
vine, e-vsebine itn., na prvo žogo ne daje občutka, da jih zmore pravo uspeš-

5 Celotno besedilo prenovljenega zakona je dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPred-
pisa?id=ZAKO6716.
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no in dosledno uravnavati. Seveda vsekakor obstajajo tudi področja, ki so se 
v določenem obsegu izognila pravni ureditvi in nadzoru, pa vendar pravo z 
vidika digitalnega marketinga tržnikom daje jasna pravila, ki morajo biti iz-
polnjena, preden vstopijo vanj (Struck, 2021).

Pri spoprijemanju tržnih subjektov z digitalnim marketingom je treba 
biti pozoren zlasti na vzpostavitev takega trga za potrošnike, ki bo odraz 
varnosti in zaupanja.

Ker je spletnih zlorab danes čedalje več, so stranke do tržnikov in nji-
hovih digitalnih platform nekoliko zadržane, saj že od samega začetka pred-
stavljajo šibkejši člen v tem razmerju. Še posebej veliko zlorab se pojavlja na 
področju kartičnih zlorab. Goljufi podatke pridobijo s prevaro, jih prestreže-
jo ali vdrejo v sistem banke ali trgovca.6

Zato je prav, da se jim nudi ustrezno zaščito in zagotovi pravno var-
nost. Marsikateri tržnik s svojimi dobronamernimi idejami na področju tr-
ženja hitro prestopi dovoljeno mejo in s tem v prvi vrsti sebi, nato pa še stran-
kam zakuha nepopravljivo škodo. Prav takim je treba dati možnost vnap-
rejšnje zaščite pred morebitno odgovornostjo, ki jo imajo do svojih spletnih 
strank oziroma uporabnikov. Evidentno je potem tržnikom treba določiti 
pravni okvir takrat, ko njihova dejavnost poseže po potrošnikovih pravicah, 
med katere na primer štejejo: pravica do garancije, pravica do uveljavljanja 
stvarnih napak, pravica do seznanjenosti s splošni pogoji prodaje, pravica do 
zaščite osebnih podatkov itn., ki bi jih pozneje lahko na oglaševalskem po-
dročju uporabili na protipraven način.7

Vsekakor mora vsak (prihodnji) tržnik paziti na določene pravne za-
povedi in pravila z namenom, da bo njegova digitalna platforma delovala 
varno in zakonito, v tem smislu pa predvsem še na naslednje:

na registracijo tržne dejavnosti kot storitve informacijske družbe (de-
javnost, ki jo namerava vpisati, mora biti opredeljena po Standardni klasifi-
kaciji dejavnosti);

― na prostorske in tehnične zahteve za opravljanje tržne dejavnosti;

― na uveljavitev spletnega mesta;

6 Več o tem v članku »Največ groženj je na spletu – kartične zlorabe in zavarovanja za primer 
zlorabe«, Zveza potrošnikov Slovenije (2020).

7 Glejte Patel, Neil: »Three Key Legal Issues Online Marketers need to know about« (2015).



47

― na vzpostavitev URL-naslova oziroma domene, njene registracije in 
zaščite domene kot blagovne znamke, kar bo konkretnemu tržniku 
dodelilo pravice do njene uporabe;

― na avtorskopravne vidike spletne platforme: internet spada med pra-
vice intelektualne lastnine, čeprav marsikdo meni ravno nasprotno; 
vsebino spletnih strani namreč varuje avtorsko pravo, ki pa ga števil-
ni ne poznajo dovolj dobro; avtorske pravice so varovane tudi v Usta-
vi RS – 60. člen URS; področje avtorskih pravic je na spletu še toliko 
pomembnejše, saj je veliko lažje dostopati do njegovih vsebin in jih ko-
pirati.

PASTI, NA KATERE MORAJO PAZITI UPORABNIKI 
DIGITALNIH PLATFORM

Tržnik lahko v spletnem okolju veliko lažje vzpostavi in okrepi svoj 
položaj v nasprotju s strankami kot v nespletnem okolju. Ima namreč mož-
nost uporabe veliko orodij, s katerimi zlahka pridobi podatke o vedenju po-
trošnikov in njihovih potrebah, saj je trg, ki je namenjen raziskavam, veliko 
bolj odprt.

Potrošnik mora biti zato pri vsakem vstopu na digitalno platformo iz-
jemno pozoren, na kakšno spletno stran sploh vstopa8. Predvsem mora biti 
pozoren na očitne znake prevare, kot so označbe »To spletno mesto ni var-
no«; »error404« in označbe s klicaji v trikotniku. Prav tako je treba biti pozo-
ren na nepoštene poslovne prakse (zavajanja). Med te na primer štejejo izje-
mno nizke cene in domnevno nenavadni popusti. Pomembna je namreč 
samo končna cena, ki naj jo kupec primerja s cenami pri drugih ponudnikih, 
in ne višina popusta. Prav tako je treba preveriti, ali je prodajalec verodostoj-
na in zaupanja vredna oseba. Pri tem naj si potrošniki pomagajo z osnovni-
mi previdnostnimi ukrepi in tako zmanjšajo možnost prevare.

Še posebej so na udaru prevar starejši ljudje, ki z digitalizacijo niso rastli, 
kot to počno mlajše generacije. Na kaj morajo biti pazljivi? Najpogostejše so: 
lažne spletne strani, prodaja ponarejenih izdelkov, preplačani izdelki, kraja 
osebnih in bančnih podatkov, napačni in zavajajoči opisi lastnosti izdelkov in 

8 Več o tem v članku »Z dobršno mero previdnosti do varnih spletnih nakupov«, Zveza po-
trošnikov Slovenije, 11. 1. 2021.
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storitev. Pri tem morajo biti potrošniki izjemno pozorni na vse tipične znake, 
ki vzbujajo dvom o legitimnosti spletne strani, npr. ali so podatki o prodajalcu 
jasno navedeni in iz katere države je, ali je preprost stik s prodajalcem omogo-
čen ali ne, kdaj je bila spletna domena registrirana; preverijo jo tako, da ime 
domene vpišejo v spletno orodje whois.domaintools.com ali druga podobna 
orodja, kateri načini plačila so omogočeni (sumljiva sta na primer Western 
Union in MoneyGram, prav tako, če je mogoče le plačilo po povzetju), sumljivi 
so izjemno visoki popusti (50, 60, 70 in več odstotkov). Tudi mnenja kupcev so 
pogosto lažna, kar boste kot potrošnik prepoznali tako, da boste prebrali več 
mnenj in opazili enak vzorec podajanja mnenja o določenem izdelku.

Kako preprečiti krajo podatkov kreditne kartice? Poleg upoštevanja 
vseh zgoraj naštetih nasvetov se je treba držati tudi drugih zaščitnih ukrepov 
za varno spletno nakupovanje9. Če potrošniki dvomijo o verodostojnosti 
spletne trgovine in sumijo, da bi lahko šlo za prevaro, naj podatkov o plačil-
ni kartici ne vpisujejo v za to določena mesta pri plačilu in naj raje nakup op-
ravijo pri drugem varnem ponudniku.

Spletnonakupna posebnost je ta, da imajo potrošniki pravico do odsto-
pa od pogodbe brez navedbe razloga. V teh primerih potrošnik ne odstopi, 
ker ima blago napako ali ne deluje pravilno, ampak ker si je glede nakupa 
premislil zaradi drugih razlogov.

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja potrošnike o določenih spletnih 
straneh, ki niso vredne njihovega zaupanja. Opozarja na vse mogoče že zgo-
raj naštete znake, ki nakazujejo na prevaro, a so poleg teh še drugi, na primer 
sumljiv naslov elektronske pošte – kakšen izmed brezplačnih poštnih preda-
lov, kot so na primer: gmail, hotmail, yahoo itn. Imetništvo takega brezplač-
nega poštnega predala običajno ni dober znak, saj resni prodajalci navadno 
ne uporabljajo takih vrst poštnih predalov. Še bolj sumljivo je, če ni nobene-
ga neposrednega stika. Pošteni prodajalci nimajo razloga, da bi se skrivali in 
oteževali komunikacijo s potrošnikom.

Pravice potrošnika pri spletnem nakupu so torej poleg že omenjene 
posebne pravice do neobrazloženega odstopa od pogodbe v 14 dneh še neka-
tere druge. Te veljajo pri vseh nakupih in so:

― pravica do uveljavljanja stvarne napake oziroma garancije;

9 Več o tem v članku »Smernice za preprečevanje kraje identitet«, Informacijski pooblaščenec, 
2021.
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― pomembno je vedeti, da ob spletni strani, ki je v slovenščini, ni nujno, 
da je tudi prodajalec iz Slovenije; sedež prodajalca je lahko pomemben 
dejavnik, če nastane spor; pravice potrošnikov v različnih državah se 
lahko razlikujejo, pa čeprav so že precej poenotene znotraj EU; če pri-
de do spora s prodajalcem iz EU, imajo potrošniki možnost pristopiti 
do Evropskega potrošniškega centra in se poslužiti hitrega reševanja 
potrošniških sporov;

― izjemno težko je uveljavljati pravice, če so prodajalci zunaj EU, saj ni 
nobenih enotnih postopkov in načinov za reševanje sporov z njimi. Pri 
nakupih s karticami z odloženim plačilom lahko potrošniki v določe-
nih primerih prevare ali spora s prodajalcem zahtevajo vračilo sredstev 
pri svoji banki – izdajateljici kartice. Gre za finančno reklamacijo ozi-
roma postopek »chargeback«10.

Danes nezaupljivost do nakupovanja prek spleta premagujeta bogata po-
nudba in udobnost tovrstnega nakupa. Zlasti to velja pri tistih izdelkih, ki jih med 
nakupom ni treba pomeriti ali se jih dotakniti. Lahko bi rekli, da je prednosti to-
liko, da odtehtajo tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je na primer odsotnost oseb-
nega stika s prodajalcem. Prav tako pa je epidemija še dodatno zaprla vrata veči-
ni fizičnih trgovin, ki so se morale prilagoditi in ponudbo preseliti na splet. Sple-
tne cene določenih trgovinskih verig, ki nastajajo skoraj vsak dan, kot je na primer 
aboutyou ali zalando11, pa predstavljajo največjo konkurenco fizičnim trgovi-
nam. Čeprav so nakupi prek teh platform popolnoma varni, pa take spletne tr-
govine vsakodnevno prilagajajo svoje cene, popuste in na koncu v dobri veri po-
trošnik sklepa, da je kupil nekaj izjemno ugodnega, pa nato čez dva dni ugotovi, 
ko opazi v izložbi enak artikel po dvakrat nižji ceni, da je bil žrtev zavajanja. Prav 
tako minus predstavljajo stare kolekcije, ki jih promovirajo kot nove. A kot je bilo 
že omenjeno, je bistvena primerjava cen pri različnih ponudnikih in ne popusti.

Prav tako je treba biti pozoren pri nekaterih turističnih spletnih platfor-
mah. Še posebej je treba oko vreči na nastanitve, ki jih upravlja zasebnik. Pazi-
ti je treba, da nastanitve ne preplačamo, pa tudi, da je ne plačamo vnaprej, če je 
ponudba videti sumljiva. Posebej si moramo vzeti čas in prečesati vse komen-
tarje o nastanitvi. Koristno je, da še posebej preverimo ocene nekaterih zahtev-

10 Več o tem: »What is chargeback?«, Chargeback Gurus, 30. 7. 2021. 
11 Povzeto po https://www.blog.uporabnastran.si/2021/07/18/zalando-slovenija-koda-vraci-

lo-modna-spletna-trgovina-zalando-bo-ponudbo-v-sloveniji-v-prihodnjih-mesecih-siri-
la-z-novimi-modnimi-znamkami-in-izdelki/.
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nejših gostov, ki v veliki meri prihajajo z zahtevnejših trgov, kot je Velika Bri-
tanija, Švica ali Francija – ti gostje imajo torej precej visoke standarde.

Letos se je nepazljivost marsikomu maščevala tudi ob rezervaciji na-
stanitev na Hrvaškem. Dogajalo se je, da so turisti na Hrvaškem že rezervira-
li apartma in ga tudi vnaprej plačali po ugodni ceni, ko so se pojavili na loka-
ciji, pa je bila nastanitev že »oddana« drugi stranki in v zameno, da so jo lah-
ko kljub temu obdržali, so morali še doplačati. Tu gre za tipične oblike prevar, 
ki bi jih morali obravnavati ustrezni represivni organi.

Kateri način plačila uporabiti pri nakupu prek spleta? Plačilna kar-
tica je najpogostejši način plačevanja. Marsikateri redni nakupovalec ima 
posebno, dodatno kartico z nižjim limitom (zaradi varnosti) samo za nakupe 
prek spleta. Priljubljena je predplačniška Visa, sploh za potovanja, na katerih 
je lahko marsikdo žrtev kraje. Prav tako je pri manj znanih trgovinah, na pri-
mer pri kitajskih ali tajvanskih, pogosta uporaba računa PayPal. Povezan je 
z imetnikovo plačilno kartico, vendar tako, da spletni trgovec nikoli ne dobi 
njegove številke kartice – t. i. neobank, na katere si je preprosto naložiti 
omejen znesek za tovrstne nakupe.

S 1. januarjem 2021 je pri plačilih na spletu obvezna uporaba dveh 
izmed treh varnostnih elementov, ki dokazujejo, da je plačnik obenem 
imetnik plačilne kartice12. Na spletnih prodajnih mestih znotraj EU tako ne 
zadostuje več potrjevanje z enkratnim geslom, prejetim prek sporočila SMS.

Evropska unija je z Direktivo o plačilnih storitvah, ki jo je Slovenija pre-
nesla tudi v svoj pravni red, omogočila širitev konkurenčnosti in inovacij na tem 
področju, hkrati pa je sprejela ukrepe za večjo zaščito spletnih plačil. Močna av-
tentikacija, ki se bo redno izvajala, ko se bo opravilo spletno plačilo, omogoča 
večjo zaščito potrošnikov in s tem zagotavlja varnejše spletno nakupovanje.

Varnostni elementi močne avtentikacije so določeni z naslednjimi načeli:

― nekaj, kar veste (geslo, koda PIN ali odgovor na varnostno vprašanje);

― nekaj, kar imate (pametni telefon ali druga mobilna naprava);

― nekaj, kar ste (prstni odtis, roženica, obraz, glas)

12 Povzeto po https://ikt.finance.si/8975832/Kako-v-spletni-trgovini-zagotoviti-varne-in-upo-
rabne-placilne-sisteme.
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Tukaj pa vseeno nastopi določena slabost, in sicer bojazen na strani 
bank, da bodo morale plačila zavračati zaradi nepripravljenosti največjih po-
nudnikov plačilnih storitev.

Veliko koristnih informacij o varnem spletnem nakupovanju je na 
spletni strani www.varninainternetu.si, ki jo upravlja SI-CERT, nacionalni 
odzivni center za kibernetsko varnost.

SI-CERT je pripravil vrsto opozoril in nasvetov glede varnosti, ki lah-
ko potrošnika obvarujejo pred poznejšo finančno škodo13. Pri tem ne gre 
samo za zlorabe nedostavljenih izdelkov, ampak tudi za zlorabe plačilne/
kreditne kartice. Svetujejo, da naj uporabniki spleta poiščejo čim več virov 
informacij in se naučijo brati med vrsticami. Prevare so najpogostejše v smis-
lu ponudbe izdelkov priznanih blagovnih znamk, pri izjemno nizkih cenah, 
brezplačni dostavi na vse konce sveta, pri informaciji, da so vsi artikli na za-
logi, pri tem pa ni nobenih podatkov o podjetju, ki stoji za takimi artikli.

Nakup iz Kitajske je veliko bolj tvegan kot nakup znotraj Evropske 
unije, saj evropske potrošnike varuje enotna potrošniška zakonodaja. Ob te-
žavah se lahko tudi obrnejo na tržni inšpektorat ali Evropski potrošniški 
center. Pri nakupih zunaj EU, največkrat je to Kitajska, pa potrošniki ostane-
jo brez pravic in so prepuščeni dopisovanju s trgovcem, ki ob lažni spletni tr-
govini sploh ne obstaja. Če izdelka iz kitajskih spletnih prodajaln ne prejme-
te, si sicer lahko v aplikaciji s trgovcem odprete spor (dispute) in zahtevate 
kupnino nazaj, a je v večini primerov ne boste prejeli.

SI-CERT prav tako opozarja, da ne drži prepričanje, da gre ob vnosu 
številke kreditne kartice prek šifrirane HTTPS-povezave za znak varne 
splet ne trgovine. Šifrirana povezava ne pomeni, da prevarant na drugi stra-
ni ne bo videl številke vaše kartice.

Veliko zlorab je v lažnih spletnih trgovinah z avtomobili, saj znajo go-
ljufi izjemno dobro ponarediti videz spletne ponudbe zanesljivih spletnih 
trgovcev z avtomobili. Tako imajo tudi navedene podatke o podjetju, saj to 
dejansko obstaja. Pri vsem tem je le starost domene dejansko edini kazalnik, 
da gre za zvijačo. Veliko je tudi prevar na področju dostavnih služb, kot so 
DHL in Pošta Slovenije. Zadnja je letos spomladi nekaterim državljanom 

13 Povzeto po https://www.sta.si/2830719/si-cert-z-nasveti-in-opozorili-glede-varnosti-pri-splet nem- 
nakupovanju.
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poslala SMS, na katerega naj bi morali plačati stroške dostave, češ da jih čaka 
paket, kot je prikazano na fotografiji spodaj.

Digitalni marketing je medij današnjega časa; kot vidimo, z razvojem 
mlajših generacij čedalje bolj uspeva, se razvija in razširja svoje lovke že skoraj na 
vsa področja našega življenja. Zato je odgovornost na nas samih, koliko jim zau-
pamo, jih uporabljamo in se jim posvečamo. Treba je poseči po verodostojnih 
pravnih virih, ki nas bodo izobrazili, in opozoriti, da se bomo naslednjič, ko se nas 
bo spletni predator poskusil lotiti, znali ubraniti in se ga uspešno izognili.

ZAKLJUČEK

Digitalni marketing je medij današnjega časa; kot vidimo z razvojem 
mlajših generacij, čedalje bolj uspeva, se razvija in razširja svoje lovke že sko-
raj na vsa področja našega življenja. Zato je odgovornost nas samih, koliko 
jim zaupamo, jih uporabljamo in se jim posvečamo. Treba je poseči po vero-
dostojnih pravnih virih, ki nas bodo izobrazili, in opozoriti, da se bomo 
naslednjič, ko se nas bo spletni predator poskušal lotiti, znali ubraniti in se ga 
uspešno izogniti.
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POVZETEK

Prispevek obravnava digitalizacijo kadrovskih procesov, pri čemer se 
avtorica osredinja na postopek izbire novega kandidata za zaposlitev in po-
stopek zaposlovanja. Izpostavljena so tri področja zbiranja podatkov ali bo-
lje rečeno povezovanja podatkov z vidikov de lege lata in de lege ferenda – evi-
dence delavcev, strukturirani življenjepisi delavcev ter elektronska pogodba 
o zaposlitvi in omogočanje elektronskega podpisovanja.

Ključne besede: digitalizacija, postopek zaposlitve,  
ravnanje s človeškimi viri, kadrovski postopki

ABSTRACT

Digitalisation of human resources processes

The article deals with digitalisation of human resources processes and focuses 
on the process of selecting new employment candidates and the employment procedure. 
It highlights three areas of data gathering or data linking in terms of de lege lata and 
de lege ferenda: employee records; structured employee CV’s; electronic employment 
contracts and enabling electronic signature services.

Key words: digitalisation, recruitment process,  
human resources management, HR procedures

Digitalizacija kadrovskih 
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UVOD

Digitalizacija je danes v polnem razmahu – tudi pri ravnanju s človeški-
mi viri. Vedno več ponudnikov omogoča t. i. digitalizacijo kadrovskih procesov 
v smislu varnega in modernega kadrovskega sistema v oblaku.1 Prispevek se 
osredinja na digitalizacijo kadrovskih procesov, pri čemer se avtorica naveže 
na postopek izbire novega kandidata za zaposlitev in postopek zaposlovanja.

DIGITALIZACIJA KADROVSKE FUNKCIJE

Digitalizacija kadrovskih procesov je danes nujna. Globalizacija, ra-
zvoj spletne tehnologije in tehnološki napredek vse bolj spreminjajo poslov-
no okolje v dinamične procese – procesi, ki so nekoč veljali za učinkovite, 
danes v praksi ne morejo več delovati v isti meri (NT Remote, 2020). V so-
dobnem poslovnem okolju je tako nujno, da se kadrovska funkcija preobrazi 
– digitalizira – in tako zagotavlja učinkovitost, hitro odzivnost in prilagodlji-
vost (Ridzi, 2021). Praksa kaže, da podjetja, ki so tovrstne spremembe začela 
uvajati na področju upravljanja s človeškim kapitalom, opažajo dvig motiva-
cije, produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih, rast podjetja in prihranek 
stroškov (NT Remote, 2020). V praksi si večina podjetij pod pojmom »digita-
lizacija kadrovske funkcije« predstavlja dejansko vsakršno uporabo infor-
macijske tehnologije, ki s spreminjanjem obstoječih procesov prinaša nove 
prihodke ali novo poslovno vrednost, čeprav polnjenje računalniškega spo-
mina z dodatnimi podatki in datotekami to seveda ni (Kristanc, 2021).

Iz študij opravljenih procesov digitalizacije na kadrovskem področju 
lahko razberemo tri ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost teh projektov 
(Kristanc, 2021). Prvi je v-sekakor uporabljena tehnologija. Smiselno je upo-
rabiti aplikacijo, ki je preprosta za distribucijo in uporabo ter je intuitivna in 
prijazna do uporabnika. Glede na naravo digitalizacijskega procesa in zako-
nodajo, ki bo predstavljena v nadaljevanju, je pomembna varnost podatkov. 
Za zdaj naj podarimo, da kadrovski sistemi vsebujejo občutljive osebne po-
datke, zaradi česar je nujno, da ponudnik in tehnologija zagotavljata njihovo 

1 Na primer SRC-sistemske integracije, d. o. o., na voljo je na https://www.src.si/podroc-
ja-poslovanja/poslovanje-in-kadri/kadri/ (9. 9. 2021), KADRIS 4 Cloud, na voljo je na www.ce-
trtapot.si/kadris4cloud/paketi-in-cenik.html?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQACbg-
C80jJAVKSSEd3KEJv9hpdlG8-NObVas1sHRT2w-YqfgK-7ZbRkaAk4XEALw_wcB> (9. 9. 2021), 
FledgeWorks, na voljo je na: < https://fledgeworks.com/sl/ (9. 9. 2021).



56

varno hrambo. Iz naše prakse z delodajalci izhaja, da je posebno pozornost 
treba nameniti nadzoru nad obdelavo v smislu, da samo identificirani upra-
vičeni uporabniki lahko dostopajo do osebnih podatkov, za kar se uporablja-
ta procesa avtentikacije in avtorizacije, da je vsaka obdelava podatkov zabe-
ležena in da ni mogoče spreminjati, ustvarjati ali brisati podatkov, ne da bi 
bilo to zabeleženo (t. i. revizijska sled podatkov). Ne nazadnje pa ni nepo-
membno tudi, da mora izbrana aplikacija podpirati tudi preproste in varne 
integracije z drugimi segmenti poslovnega sistema, saj izolirana kadrovska 
rešitev ne digitalizira kadrovske funkcije (Kristanc, 2021).

Drugi dejavnik je organizacija. Digitalizacija vključuje dejavnike, ki jih 
lahko opredelimo kot karakterne lastnosti posamične organizacije, in zajemajo 
različne specifike, od velikosti organizacije, posebnosti delovanja posameznih 
organizacijskih enot, posebnosti same industrijske panoge, zakonodaje do ze-
mljepisne enotnosti ali razpršenosti podjetja in podobno. V ta dejavnik seveda 
sodijo tudi realne (finančne) omejitve proračuna takega projekta ter zmoglji-
vosti in razpoložljivosti lastnih informatikov za izvedbo integracij.

Tretji dejavnik je človeški faktor. Uspešnost digitalizacije kadrovske 
funkcije je odvisna tudi od tega, kako je predstavljena zaposlenim. Pomemb-
na je torej polna podpora vodstva organizacije. Med pomembnimi dejavniki 
uspešnosti v procesih digitalizacije so povprečna starost zaposlenih, splošna 
izobrazba, usposobljenost za uporabo informacijskih tehnologij, predhodne 
izkušnje in podobno.

Ključni razlogi za digitalizacijo kadrovske funkcije po Ridzi (Ridzi, 
2021) so:

a)  preglednost podatkov ter digitalizirani kadrovski postopki in procesi – 
ti pomenijo velik prihranek časa in zagotavljajo učinkovitost dela ka-
drovske službe;

b)  kadrovski strokovnjaki lahko zaradi prihranka časa pri rutinskih ad-
ministrativnih opravilih več časa posvečajo kadrovskim procesom, ki 
nudijo dodano vrednost podjetju in zaposlenim; ti procesi zaradi 
ustrezne podprtosti namreč zagotavljajo učinkovitost dela in razvoja 
zaposlenih;

c)  vodje lahko uspešno vodijo zaposlene, saj digitalizacija omogoča tran-
sparentnost pa tudi učinkovito izvedbo procesov vodenja in upravlja-
nja uspešnosti dela; podatki in analitična orodja omogočajo vodjem 
podprto sprejemanje dobrih odločitev;
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d) zaposleni lahko pridejo do relevantnih dokumentov in informacij gle-
de njihove zaposlitve, službenih politik itn. na klik, od koder koli in s 
katere koli naprave, kot so to navajeni pri uporabi aplikacij v osebnem 
življenju, zaradi česar je pritisk na kadrovsko službo manjši;

e) digitalizacija ne nazadnje omogoča tudi boljše sodelovanje, manj stre-
sa, več fleksibilnosti in odlične izkušnje pri delu.

Glede preglednosti podatkov kot primer dobre prakse upravljanja po-
datkov velja poudariti Univerzo Cornell (Cornell University, 2021). Čim več 
podatkov mora biti v digitalni obliki. Za najučinkovitejšo digitalno poslovanje 
bi morali biti vsi uporabljeni podatki v digitalni obliki. Pri tem gre za struktu-
rirano obliko podatkov, torej dejansko zapisi (po navadi v podatkovnih bazah) 
s pojmi in z njihovimi lastnostmi, po katerih lahko iščemo, jih primerjamo med 
seboj, združujemo, iščemo prekrivanja, enolične zapise itn. To na primer omo-
goča tudi večji ali manjši obseg avtomatizacije, torej samodejnih odločitev na 
podlagi pravil, kako določene podatke med seboj povezati in obdelati. Morajo 
pa biti ti podatki organizirani (njihove strukture morajo slediti skupni meto-
dologiji in standardom glede na pojem, ki se obravnava, kar pa izhaja iz zako-
nodaje) na podoben način, da bo njihova izmenjava in primerjava učinkovita (s 
čim manj pretvorbami ali predobdelavami po enakem standardu.

Na tak način lahko tudi samodejno preverjamo določena dejstva v ka-
drovskih procesih oz. smo nanje samodejno opozorjeni (vse, kar je vezano na 
rok ali starost, jubileji, odpovedni roki, izplačila, vračila, razni opomini, po-
goji izobrazbe, števila delovnih let, število delovnih let na določenem podro-
čju, znanja in veščine z določenih področij, statusi zavarovanj itn., dosto-
pnost in prenosljivost podatkov o predhodnih zaposlitvah (podatki v življe-
njepisu, podatki delodajalcev) itn.

Pri tem je ena izmed bistvenih in koristnih stvari predvsem ta, da se eni in 
isti podatki ne vnašajo znova in znova ter od različnih oseb, ampak se vnesejo 
enkrat na strani delavca ali na strani delodajalca, lahko pa je podatek v uradnih 
evidencah, vsi nadaljnji akterji pa le dostopajo do teh podatkov in jih ne ustvarja-
jo (zahtevajo) ponovno (načelo podatek samo enkrat/once only principle).

Po Kristanc (Kristanc, 2021) so glavne koristi, ki jih lahko delodajalec 
pričakuje od digitalizacije kadrovske službe, naslednje:

a) krajši in učinkovitejši kadrovski postopki;

b) izločanje fizične dokumentacije iz procesov;
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c) nižji stroški;

d) popolna skladnost z regulativo ob nižjih stroških za birokratska opra-
vila;

e) boljša informiranost zaposlenih in komunikacija na vseh ravneh;

f) natančnejši, hitrejši in učinkovitejši proces pridobivanja novih kadrov 
ali iskanja internih virov;

g) učinkovitejše in sprotno merjenje učinkovitosti ter zagotavljanje ka-
kovosti na podlagi digitalnih podatkov (upravljanje podatkov, upora-
ba orodij poslovne inteligence), pri tem pa tudi prepoznavanje vzor-
cev, simulacije, trendi (uporaba orodij poslovne inteligence in umetne 
inteligence, ki odpirata še dodatne možnosti uporabe in pridobivanja 
znanja iz podatkov (The European Business Review, 2021).

Poleg tega pa je seveda mogoče na tak način vzpostaviti preglednejši 
obračun plač pa tudi merila nagrajevanja (in preverjanja meril tudi v real-
nem času, tj. takoj), kar ne nazadnje prinaša manj težav vsaj v fazi načrtova-
nja stroškov (Kristanc, 2021). Po stališču Cajhna (Cajhen, 2020) na primer 
že optimizacija področja obračuna plač, ki vključuje avtomatizacijo vseh 
postopkov in procesov, pomeni prihranek v višini najmanj 30 odstotkov 
stroškov.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 4. členu delovno razmerje de-
finira kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec pro-
stovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plači-
lo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delo-
dajalca. V delovnem razmerju je vsaka izmed pogodbenih strank dolžna 
izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti. Ravno zato di-
gitalizacija omogoča še več, če se je lotimo na ustrezen način, poudarja Ridzi 
(Ridzi, 2020). Po njenem mnenju primerno usposobljeno vodstvo lahko s po-
močjo platforme zaposlene seznani s cilji in kulturo podjetja in tako meri 
uspešnost ter jim pomaga doseči zastavljene cilje. Zaposleni in vodje lahko na 
tak način kadar koli preverijo podatke na platformi, spremljajo napredek in 
izmenjujejo povratne informacije, s tem pa se doseže tudi delavca v cilje pod-
jetja in sinergijo pri doseganju teh ciljev.

Ne nazadnje pa ni odveč opozoriti tudi to, da se svet dela spreminja 
tudi zaradi dejstva, da je na trgu delovne sile vedno več »milenijcev«, kot 
poudarja Tavčar (Tavčar, 2020). Gre za generacije, ki so digitalno pismene, 
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in imajo čisto drug način dela (poleg pričakovanj, vrednot in idej) v primerja-
vi s starejšo generacijo. Tavčar (Tavčar, 2020) opozarja, da milenijci danes 
predstavljajo 50 odstotkov delovne sile; do leta 2025 bodo ti predstavljali 75 
odstotkov delovne sile, to pa govori v prid dejstvu, da ti postajajo prevladujo-
ča delovna sila in s tem silijo delodajalce k spremembam.

PRAKTIČNE KADROVSKE REŠITVE Z VIDIKA 
DIGITALIZACIJE

Namen tega prispevka seveda ni predstavljati tehničnih rešitev, am-
pak opozoriti na pravne možnosti digitalizacije v kadrovskih postopkih, pri 
čemer bomo za namene tega prispeva poudarili tri področja zbiranja podat-
kov ali bolje rečeno povezovanja podatkov, ki so dostopni v različnih evi-
dencah oziroma bazah.

Osrednji predpis, ki ureja obdelavo osebnih podatkov zaposlenih in 
kandidatov za zaposlitev v podjetjih, je ZDR-1. Ta v 48. členu določa, da se 
osebni podatki delavcev in kandidatov za zaposlitev lahko zbirajo, obdelu-
jejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam, samo če je to določeno z 
zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz 
delovnega razmerja ali v povezavi z delovnim razmerjem. Vrsto in vsebino 
evidenc, ki jih delodajalci morajo voditi, pa podrobno ureja Zakon o eviden-
cah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). V 12. členu sta določe-
ni obveznost delodajalca, da vodi evidence o zaposlenih delavcih, stroških 
dela, izrabi delovnega časa, in evidenca o oblikah reševanja kolektivnih de-
lovnih sporov pri delodajalcu. Delodajalci morajo poleg tega voditi še evi-
dence s področja varnosti in zdravja pri delu na podlagi Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu (ZVZD-1), na primer evidence prijav inšpekciji po 41. 
členu ZVDZ-1.

V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delov-
nem razmerju, skladno s 13. členom ZEPDSV vpišejo:

a) podatki o delavcu:

― osebno ime,

― datum rojstva, če oseba nima EMŠO,

― kraj rojstva,
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― država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,

― enotna matična številka občana,

― davčna številka,

― državljanstvo,

― naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna 
številka, šifra občine, občina, šifra države, država),

― naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna 
številka, šifra občine, občina, šifra države, država),

― izobrazba,

― ali je delavec invalid,

― kategorija invalidnosti,

― ali je delavec delno upokojen,

― ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,

― ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec 
opravlja dopolnilno delo,

― naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja 
dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);

b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):

― vrsta delovnega dovoljenja,

― datum izdaje delovnega dovoljenja,

― datum izteka delovnega dovoljenja,

― številka delovnega dovoljenja,

― organ, ki je izdal delovno dovoljenje;

c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:

― datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,

― datum nastopa dela,

― vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
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― razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,

― poklic, ki ga opravlja delavec,

― strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog 
delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

― naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katero je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,

― število ur tedenskega rednega delovnega časa,

― razporeditev delovnega časa,

― kraj, kjer delavec opravlja delo,

― ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;

č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:

― datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,

― način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Evidenca o zaposlenih delavcih se skladno s prvim odstavkom 14. čle-
na ZEPDSV začne voditi za posameznega delavca z dnem, ko sklene pogod-
bo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. 
Zadnje je skladno s tretjim odstavkom 48. člena ZDR-1, ki določa, da se mo-
rajo osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska 
podlaga, takoj zbrisati in prenehati uporabljati. De lege ferenda bi bilo smisel-
no razmisliti vsaj o tem, da bi te podatke pridobil delavec in jih uporabil pri 
nadaljnjih zaposlitvah ali da bi se podatki kot del delovnega procesa ohranili 
v evidenci trga dela do upokojitve, smrti delavca ali drugega dogodka, ki bi 
povzročil posameznika odstranil iz trga dela (v smislu prenosljivosti osebnih 
podatkov k drugemu upravljavcu).

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) v 123. členu določa, da evidence 
brezposelnih oseb, evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive, evidenca oseb, 
vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ), in evidenca 
iskalcev zaposlitve vsebujejo naslednje skupne osebne podatke:

― ime in priimek;

― datum rojstva;
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― spol;

― EMŠO;

― davčno številko;

― naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro 
države);

― državljanstvo;

― status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet –  
če se oseba o tem izjavi);

― pripadnost romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi);

― številko transakcijskega računa osebe;

― telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba 
dosegljiva;

― izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, 
dodatna znanja in delovne izkušnje;

― zmožnost za delo in omejitve;

― zavarovalno dobo;

― delovno dobo.

V prvem odstavku 124. člena ZUTD je določeno, da zavod podatke, ki jih 
potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti skladno z ZUTD, pridobiva neposred-
no od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, ter brezplačno iz evidenc nasled-
njih upravljavcev: ministrstva, pristojnega za izobraževanje, ministrstva, pristoj-
nega za obrambo, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, 
Finančne uprave Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Centra za 
slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centrov za socialno 
delo, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
upravljavca Centralnega registra prebivalstva, Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije in od vseh upravljavcev zbirk podatkov, ki so vzpostavljene oziroma se 
obdelujejo na podlagi zakona. Zavod ima skladno z drugim odstavkom istega 
člena pravico, da lahko evidence, ki jih vodi po ZUTD, poveže z evidencami 
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upravljavcev, navedeni zgoraj, razen z zbirkami Uprave Republike Slovenije za 
izvrševanje kazenskih sankcij in Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

De lege ferenda bi bilo smiselno razmisliti, da se omogoči širši dostop do 
teh podatkov, konkretno, da se delodajalcem oziroma pooblaščenim osebam 
na eni strani ustvari zakonita podlaga za uporabo določenih podatkov iz 
uradnih evidenc, na drugi pa prenosljivost delavčevih podatkov o zaposlitvi, 
tako da se jih lahko prenese oziroma da se omogoči dostop do njih novemu 
delodajalcu. Zadnje zakonodajno ni težko izpeljati, saj delodajalci na podlagi 
zakona določene podatke posredujejo različnim institucijam, na primer Za-
vodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Povsem preprosto bi de lege 
ferenda zakonodajalec za podatke iz 123. člena ZUTD določil, da jih je treba 
posredovati državnemu organu, ki bi imel za to namenjen register s temi 
podatki; do njega bi se na zahtevo in z izkazom upravičenosti lahko dostopa-
li delodajalci. Prav tako pa bi lahko do teh (lastnih) podatkov dostopali delav-
ci, podobno kot dostopajo do aplikacije zVEM ali bi se lahko vzpostavila ne-
kakšna digitalna denarnica osebnih podatkov.

Smiselno bi bilo razmisliti tudi o tem, da bi de lege ferenda kandidat 
oddajal strukturirane življenjepise, kar bi delodajalcem olajšalo iskanje novih 
kandidatov. Zadnje bi namreč pomenilo, da bi lahko delodajalec, ko bi oddal 
povpraševanje za novega delavca, že v osnovi sam »poklikal« želene zahteve 
in tako pofiltriral novega delavca. Strukturirani podatki, še posebej, če so 
dodatno opremljeni s standardiziranimi in kakovostnimi (med seboj pove-
zujočimi ustreznimi pojmi oziroma koncepti) metapodatki, namreč omogo-
čajo samodejne klasifikacije podatkov po področjih, institutih, drugih splo-
šnih ali specialnih pojmih pri zaposlovanju, delu, kadrovanju itn. Enako 
omogoča tudi samodejne izmenjave enakovrstnih podatkov na podlagi prep-
rostih poizvedb ali standardiziranih preddefiniranih poizvedb (tako bo na 
primer delodajalec lahko podal ukaz: »Za vse moje delavce med 35. in 45. 
letom mi pridobi podatke o zavarovanjih«).

Če bi bili taki podatki v nekem npr. prej omenjenem registru ali pa 
denarnici posameznika, bi se vsaka izobrazba ali zaposlitev lahko samodej-
no ali pa vsaj preprosto in hitro (torej na klik ali dva) vnesla v sistem in bi bila 
takoj posodobljena na voljo za uporabo upravičenih oseb.

Naslednja možnost digitalizacije je elektronska pogodba o zaposlitvi 
in omogočanje elektronskega podpisovanja (to ureja Zakon o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ). Nobenih ovir ni, da pogodba o 
zaposlitvi ne bi mogla biti sklenjena v elektronski obliki. V prvem odstavku 
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13. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZE-
PEP) je določeno, da kadar zakon ali drug predpis določa pisno obliko, se 
šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so podatki v elek-
tronski obliki dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo.

Skladno z 31. členom ZDR-1 mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:

― podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča ozi-
roma sedeža;

― datum nastopa dela;

― naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki 
ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zah-
tevajo enaka raven in smer izobrazbe ter drugi pogoji za opravljanje 
dela;

― kraj opravljanja dela; če ni naveden točen kraj, velja, da delavec opra-
vlja delo na sedežu delodajalca;

― čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega 
dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas;

― določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim 
časom;

― določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi de-
lovnega časa (pogodba o zaposlitvi se lahko v tem delu sklicuje na ve-
ljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca);

― določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za 
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih pla-
čilih;

― določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačil-
nem dnevu in o načinu izplačevanja plače (pogodba o zaposlitvi se lah-
ko v tem delu sklicuje na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziro-
ma splošne akte delodajalca);

― določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta 
(pogodba o zaposlitvi se lahko v tem delu sklicuje na veljavne zakone, 
kolektivne pogodbe oziroma na splošne akte delodajalca);
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― dolžino odpovednih rokov (pogodba o zaposlitvi se lahko v tem delu 
sklicuje na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte 
delodajalca);

― navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma sploš-
nih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca;

― druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z ZDR-1.

Že zdaj ne obstajajo (zakonske) ovire, da pogodba o zaposlitvi ne bi 
bila sklenjena v digitalni in strukturirani obliki. To pomeni, da bi se sestavila 
z nekaj kliki, vsi podatki, ki so že v evidencah (oziroma bi bili de lege ferenda v 
evidencah, kot smo opisali zgoraj), pa bi se samodejno pobrali in avtomatsko 
vključili v pogodbo.

Za elektronski podpis pa bi bilo potrebno, da ima delavec certifikat za 
podpisovanje oz. so pri delodajalcu ali v okviru državnega informacijskega 
sistema vzpostavljeni sistemi varnih virtualnih sob, v katerih bi se varno in 
zanesljivo (v smislu avtentičnosti strank) pogodba podpisala. Nadalje se digi-
talna pogodba lahko oblikuje tudi prek posameznih algoritmičnih pravil, pri 
čemer bi se razni datumi in roki samodejno uresničevali (aktivnosti, vezane 
na rok, bi se samodejno izvršile ali bi se vsaj opozorilo na dolžno ravnanje 
pred zamudo), enako pa bi veljalo za druge pogoje.

ZAKLJUČEK

Digitalizacija kadrovskih procesov kaže široko polje možnosti za po-
večanje produktivnosti poslovanja, predvsem v smislu zmanjševanja stro-
škov in prihranka časa na birokratskih opravilih. V prispevku je predstavlje-
nih le nekaj rešitev, ki naj bodo podlaga za nadaljnja razmišljanja. Proces je 
mogoče razširiti do te mere, da bo sistem tisti, ki bo na primer izračunal iztek 
odpovednega roka delavca in poskrbel za avtomatično odjavo iz obveznih 
zavarovanj. Pri vsem tam pa naj bo meja, da je tehnologija tista, ki mora de-
lovati za ljudi, in ne nasprotno. Z dobrim upravljanjem podatkov namreč 
poleg skrbi za kakovost podatkov naslovimo tudi njihovo zakonito, odgo-
vorno in varno uporabo.
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POVZETEK

Vodenje je zahtevno, vodenje na daljavo pa je še zahtevnejše in kom-
pleksnejše. Covid-19, ki je skoraj čez noč povzročil številne spremembe v po-
slovanju in delu, zahteva tudi prenovo klasičnih vodstvenih modelov in kom-
petenc vodij. Glede na raziskavo Gallup iz leta 2020 je uspešno delo na dalja-
vo kar v 70 % odvisno od vodij in njihove podpore zaposlenim, ki delajo na 
daljavo. V prispevku bomo predstavili posebnosti dela in vodenja na daljavo 
ter pomen vseživljenjskega razvoja vodstvenih kompetenc. Na ciljni popula-
ciji managerjev odkrivamo, katere nove kompetence potrebujejo za vodenje 
na daljavo. V prvem delu raziskave v fokusnih skupinah prepoznamo najpo-
gostejše izzive pa tudi zadrege vodenja na daljavo in na tej podlagi predlaga-
mo seznam kompetenc, s katerimi lahko vodje uspešno rešijo te izzive. Nato 
predlagane kompetence kritično ovrednotimo   na širši populaciji managerjev 
s pomočjo kvantitativne metode – vprašalnika, ki smo ga oblikovali posebej 
v ta namen. Zanima nas, katere kompetence so najpomembnejše za vodenje 
na daljavo; v kolikšni meri so te kompetence managerji že razvili in v ko-
likšni meri jih želijo razviti v prihodnosti. Preučimo tudi najpogosteje upora-
bljene učne strategije za razvijanje teh vodstvenih kompetenc med manager-
ji in podajamo nekaj sklepnih priporočil za organizacijo in kadrovske stro-
kovnjake, kako podpreti vodje pri vodenju na daljavo.

Ključne besede: vodenje na daljavo, managerji, zaposleni, 
kompetence, razvoj kompetenc, učne strategije

Kompetence za vodenje
na daljavo skozi prizmo
managerjev
Danijela Brečko
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ABSTRACT

Remote Leadership Competences through the Prism of Managers

Although leadership is challenging, remote leadership proves to be even more 
challenging and complex. Covid-19 caused many changes in the way we work almost 
overnight which is why we need to update classic managerial models and implement 
new leadership competences. According to a Gallup survey in 2020, successful remote 
working largely (as much as 70 percent) depends of the commitment of managers and 
their support to remote employees. In this paper, we will present the specifics of remote 
work and remote leadership as well as the importance of lifelong development of lead-
ership competences. In the target population of managers, we are discovering new 
competences that managers need for remote leadership. In the first part of the research, 
we identified focus groups and their most common challenges and dilemmas of remote 
leadership and used them to propose a list of competences which managers can use to 
successfully address these challenges. We critically evaluated the proposed competenc-
es on a wider population of managers using a quantitative method - a questionnaire, 
designed specifically for this purpose. We were interested in competences which man-
agers consider to be the most important for remote leadership; to what extent they have 
already developed them and to what extent they want to develop them in the future. 
We also explored the most commonly used learning strategies to develop those leader-
ship competences among managers and made some final recommendations for organ-
isations and the HR department to support managers in remote leadership.

Key words: remote leadership, managers, employees, competences, 
development of competences, learning strategies

UVOD

Izpruh epidemije covida-19 je tako rekoč čez noč povzročil številne 
spremembe v našem načinu dela. Klasične organizacije so se bile prisiljene 
preoblikovati v tako imenovane virtualne organizacije, da bi zmanjšale tve-
ganje za okužbe. Najprimernejša oblika dela v takšnih izrednih razmerah, ki 
v večini primerov zahteva tudi samoizolacijo, je delo na daljavo oz. delo na 
domu. Veliko delodajalcev je tako zaposlenim omogočilo delo od doma (vsaj 
občasno), seveda, če je narava dela to dopustila.

V iskanju hitrih rešitev je veliko delodajalcev tudi spoznalo, da je ob 
podpori tehnologije mogoče zelo veliko stvari delati doma oz. na daljavo, 
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zato lahko pričakujemo, da se bo po preklicu epidemije delo da daljavo ohra-
nilo v marsikaterem podjetju oz. da bo se bo njegov obseg (tudi zaradi zmanj-
ševanja tveganja, da se epidemija ponovi) bistveno povečal. Digitalna preo-
brazba podjetij se je torej zgodila bistveno hitreje in tudi tam, kjer je še niso 
načrtovali. Če smo se v prvih dneh pospešene digitalizacije poslovanja posve-
čali predvsem učenju novih platform za delo na daljavo in vprašanjem, kate-
re sisteme uporabiti za sodelovanje v timih, vzdrževanje stikov s strankami 
in s partnerji, je zdaj toliko pomembnejše gojenje sodelovalne organizacijske 
kulture, ki bo ustrezala tem novim normam, med katero štejemo tudi delo na 
daljavo. Delo na daljavo sicer ni nova oblika dela; kar nekaj organizacij jo že 
leta uporablja, za to obliko pa se odloča tudi vse več delavcev, saj jim ta omo-
goča prožnejše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti pa tudi 
prihranek časa.

Covid-19 je še vedno prisoten, zato delo na daljavo postaja tako ime-
novana »nova normalnost« in zahteva ne le uvedbo novih digitalnih rešitev, 
ampak tudi prenovo klasičnih modelov vodenja in kompetenc vodij. Po raz-
iskavi Gallup (2020) je uspešno delo na daljavo v veliki meri, kar 70 odstot-
kov, odvisno od predanosti managerjev in njihove podpore zaposlenim, ki 
delajo na daljavo.

Pri preučevanju vodenja pri delu na daljavo bomo uporabili obstoječo 
strokovno literaturo ter raziskave na področju upravljanja virtualnih skupin 
in virtualnih organizacij, ki so nastale več kot desetletje pred covidom. V vir-
tualnih organizacijah zaposleni delajo v spremenljivem okolju, pogosto od 
doma, pa tudi v zemljepisni razpršenosti in z zmanjšano količino nepo sred-
nih interakcij. Spremenjene razmere lahko povzročijo tudi znatno zmanjša-
nje delovne produktivnosti in uspešnosti zaradi zmanjšane ravni zaupanja, 
pomanjkanja medosebne komunikacije, občutka pripadnosti in identifikaci-
je s skupino ter posledično nižje motivacije (Holland, 1998, 54–56; Msanjila, 
Asfarmanesh, 2008). Pri delu na daljavo sta zato ključnega pomena ravnanje 
z ljudmi pri delu (HRM) in način, kako vodje zadovoljijo potrebe delavcev na 
daljavo. Delo na daljavo lahko na tem mestu poimenujemo tudi virtualno 
delo. Osebe, ki delajo na daljavo, npr. od doma, torej v večji meri virtualno, 
morajo delati bolj neodvisno in imeti večjo sposobnost sodelovanja z drugi-
mi člani tima pa tudi s poslovnimi partnerji. To je temeljno pravilo učinkovi-
tega virtualnega dela (Fritz, Manheim, 1998, 125). Šele s pravilnim vodenjem 
in ravnanjem s človeškimi viri se lahko organizacija uspešno spopade z vpra-
šanji, povezanimi s procesom oblikovanja timov oz. projektnih skupin pri 
virtualnem delu.
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KLASIČNI MANAGEMENT IN VODENJE : MANAGEMENT 
IN VODENJE NA DALJAVO

Klasični pristop k upravljanju organizacije se nanaša na sloge, v katerih 
lahko nadrejeni na najučinkovitejši način motivirajo in vplivajo na vedenje za-
poslenih, da bi dosegli organizacijske cilje (Masłyk - Musiał, 2011, 126). Us-
pešno vodenje je bolj ali manj odvisno od treh glavnih pogojev: situacije, de-
lavcev in vodje/vodje (Tannenbaum, Schmidt, 1973). Izbira pravega mana-
gerskega sloga je pri upravljanju na daljavo zelo relativistična, kar pomeni, da 
je vsakič lahko primeren drugačen slog. To namreč omogoča optimalno upo-
rabo danih okoliščin in spremenjenih pogojev dela. Razvoj individualnih spo-
sobnosti in osredinjenost na nenehno pridobivanje znanja povečata potenci-
al virtualnih delavcev. Funkcija nadzora, povezana z ocenjevanjem in nadzo-
rom, pri vodenju na daljavo postane manj pomembna, pravzaprav periferna. 
Temeljne naloge vodje pri delu na daljavo so omogočanje učinkovitega sode-
lovanja in krepitev komunikacije (Fritz, Manheim, 1998, 123–137). Optima-
len slog za vodenje na daljavo je integrativni slog v nasprotju z direktivnim 
(Masłyk - Musiał, 1996, 114–117). Integrativni slog je najboljša rešitev v spre-
menljivem okolju in tveganih pogojih dela, saj podpira odnose in timsko delo, 
poleg tega pa daje velik poudarek timskemu reševanju problemov.

Uporaba tradicionalnih orodij managementa v »novi normalnosti« pa 
ni dovolj. V sodobnem managementu (še zlasti pa to velja od pojava epidemi-
je covid-19) lahko namreč opazimo dve nasprotni težnji: na eni strani potre-
bo po kratkoročno usmerjenih praksah zaradi nemirnega okolja in na drugi 
strani dejstvo, da klasično vodenje otežuje spremembo organizacijske struk-
ture, ki je ključna pri naraščajoči negotovosti (npr. Koźmiński 2004, 28). To 
je še dodaten razlog za razvoj novih pristopov k vodenju v vse bolj virtualnih 
organizacijah, ki temeljijo na novih kompetencah vodij.

Vodenje na daljavo se razlikuje od tradicionalnega pristopa zlasti po 
tem, da potrebujemo več vodenja in manj upravljanja. Vodja deluje v smeri 
organizacijskega poslanstva in ga naredi vidnejšega. Kot je zapisal Drucker 
(2001, 399–400): »Vodja je odgovoren za postavljanje ciljev, določanje stan-
dardov in prednostnih nalog ...« Osnovna definicija vodenja in s tem naloga 
vodje v sodobnih organizacijah namreč je »… vodenje organizacije, da dose-
že svoje cilje z vplivanjem na vedenje in pridobivanje zaupanja zaposlenih« 
(Grudzewski idr., 2010, 98).
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Vodenje na daljavo tako pomeni zagotoviti avtonomijo zaposlenim in 
hkrati okrepiti obstoječe komunikacijske strukture. To zahteva sposobnost 
hitrega diagnosticiranja konfliktov in njihovega učinkovitega reševanja 
(Graf, 2009, 30–36). Od voditeljev se zahtevajo enake veščine kot pri tradici-
onalnem managementu, vendar je vodenje na daljavo veliko bolj kompleksno 
in zapleteno. Glavni poudarek je na motivaciji in odprtem odnosu med za-
poslenimi, ki delajo na daljavo. Komunikacija in učinkovito ravnanje s kon-
flikti pa tudi izogibanje nepotrebnim konfliktom postaja ključnega pomena. 
Vodje so odgovorni za učinkovito sodelovanje med oddaljenimi zaposlenimi. 
Zato naj bi bil vodja, ki vodi tudi na daljavo, inovativen, odprt do predlogov 
drugih, ciljno naravnan, prilagodljiv in pripravljen deliti moč s podrejenimi.

Preglednica 1: Klasični managerski pristop : managerski pristop na daljavo

Klasični managerski pristop Managerski pristop na daljavo

red, pravila in nadzor sodelovanje in integracija

organizacijska kultura temelji na 
dokazih

organizacijska kultura temelji na 
zaupanju

strategija, usmerjena na tekmovanje strategija, usmerjena v sodelovanje

motiviranje s finančnimi spodbudami motiviranje z notranjimi spodbudami

hierarhične organizacijske strukture povezovalne in sploščene 
organizacijske strukture 

komuniciranje vizije in vrednot soustvarjanje vizije in vrednot z 
zaposlenimi

zaposleni so odvisni od organizacijske 
strukture

avtonomnost zaposlenih

spontana povratna informacija načrtovanja in organizirana povratna 
informacija

osredinjenost na časovno učinkovitost osredinjenost na rezultate

uporaba verbalne komunikacije uporaba različnih elektronskih 
medijev

Vir: Povzeto po Masłyk - Musiał, 2011; Tannenbaum, 1973; Drucker, 2001; Fritz, Manheim 1998; 
Grundzewski, 2009; Graf, 2010; Garden 2006, Bennis in Goldsmith, 2010)
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Pri vodenju na daljavo vodja vse bolj postaja trener in mentor, odgo-
voren za razvoj zaposlenih in njihovih spretnosti za delo na daljavo. Odnose 
gradi na zaupanju, ne na organizacijskih strukturah. Zaupanje je ključnega 
pomena za omogočanje optimalnih odnosov. Splošno pravilo, potrjeno v šte-
vilnih raziskavah in opazovanjih (Garden, 2006, 79–82; Bennis & Goldsmith, 
2010, 293–303; Facts On File 2009, 27–30), kaže, da zaposleni sledijo vodji, 
ki mu lahko zaupajo. Pri delu na daljavo je ustvarjanje ozračja zaupanja tež-
je zaradi posebnosti virtualnega dela, vendar je veliko pomembnejše kot pri 
tradicionalnem vodenju. Učinkovito vodenje na daljavo pomeni ustvarjati 
pozitivne odnose med delavci, ki ne delajo skupaj, na istem mestu in med se-
boj pogosto komunicirajo le prek elektronskih medijev. Tako postajajo kom-
petence za vodenje ljudi (socialno-komunikacijske kompetence) temeljne 
sposobnosti managerjev pri vodenju na daljavo.

SODELOVANJE IN TIMSKO DELO NA DALJAVO

Posebni vidiki dela na daljavo, kot so: večja avtonomija delavcev, ze-
mljepisna razpršenost, komuniciranje prek elektronskih medijev …, sočasno 
narekujejo tudi potrebo po tem, da se morajo delavci na daljavo učinkovito 
spopadati tudi z upravljanjem dnevnih sprememb in negotovosti. Po eni strani 
morajo biti delavci na daljavo sposobni sodelovati z zunanjimi partnerji, kot 
so: dobavitelji, stranke, poslovni partnerji …, kar predstavlja makrodimenzijo, 
po drugi strani pa tudi z notranjimi sodelavci oz. z drugimi člani organizacije, 
torej notranjimi partnerji, kar predstavlja mikrorazsežnost. Vodja mora pri 
vodenju na daljavo razumeti vrednost zunanjega in notranjega partnerstva. 
Vzpostavitev uspešnega sodelovanja na makro-in tudi mikrodimenziji tako 
zahteva hiter postopek odločanja, prilagodljivost in predvsem zaupanje (Kasper 
- Feuhrer, Ashkanasy, 2003, 48). Vodenje na daljavo torej zahteva od vodje spo-
sobnost oblikovanja, partnerstva med zaposlenimi.

Prav tako je proces gradnje in razvoja tima pri delu na daljavo veliko 
zahtevnejši kot pri klasičnih oblikah dela. Preden zaposleni postanejo tim, so 
le skupina ljudi. O timu lahko govorimo šele, ko identificiramo obstoj štirih 
pomembnih kazalnikov: 1) skupne vrednote, vizija in cilji; 2) neodvisnost; 3) 
zavezanost sodelovanju; 4) skupna odgovornost (Hoefling, 2003, 132–133). 
Podobne značilnosti in kazalnike obstoja pravega tima je predlagal tudi Koź-
miński (2004, 147): 1) skupni cilji in interesi, ki jih sprejemajo vsi člani; 2) po-
vezovanje in usklajevanje virov; 3) skupne vrednote.
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Vodenje timov na daljavo se razlikuje od vodenja tradicionalnih ti-
mov. Pri timskem delu in sodelovanju na daljavo je veliko manj neposredne 
interakcije iz oči v oči in veliko več raznolikosti kot v tradicionalnih timih, 
zato se od vodje zahteva, da spodbuja kohezivnost v timu, tudi če prevelika 
kohezivnost lahko negativno vpliva na inovativnost in kreativnost v timu. 
Vodenje timov na daljavo v nestabilnih razmerah zahteva od vodje še doda-
tne veščine za spopadanje z večjim tveganjem in s spremenljivim okoljem. 
Prizadevanja in sposobnosti vodje morajo biti usmerjene v predvsem v sode-
lovanje in povezovanje.

Vodje imajo pri delu na daljavo glede na spremenljivost in negotovost 
vsakdana tako še dodatne naloge, kot so: zmanjšati strah pred sprememba-
mi, opogumljati time za izvrševanje novih nalog in pridobiti njihove zaveze 
za uresničevanje skupnih ciljev ter zgraditi pozitiven odnos zaposlenih do 
sprememb. Gradnja tima v nenehno spremenljivih pogojih pomeni predvsem 
gradnjo odnosov in ustvarjanje ciljno usmerjene zavesti.

RAZUMEVANJE KOMPETENC

V slovenščini velikokrat slišimo kopico pojmov, ki naj bi sestavljali 
kompetence ali bili s pojmom tesno povezani. Na primer: sposobnosti, zna-
nja, spretnosti, prepričanja, vedenja, vrednote, motivi, zmožnosti. Tudi v an-
gleškem jeziku imamo poplavo besed, ki naj bi opisovala kompetence: abilli-
ty, skill, capability, capacity, efficiency , proficiency, trait itn. Pojem kompetenca 
uporabljamo v psihologiji, pravu, filozofiji, jezikoslovju, sociologiji, politolo-
giji in v veliko drugih znanstvenih disciplinah, ki prispevajo k mnoštvu raz-
ličnih razumevanj tega pojma. Pojem kompetentnost opredeljuje tudi Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).

kompeténten -tna -o prid., kompeténtnejši (e ̣̑ )

1. nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen: za reševanje teh vprašanj je 
kompetenten delavski svet; ni bil kompetenten, da bi odstavil tajnika / o tem 
povprašaj na kompetentnem mestu.

2. ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican: za preso-
janje umetnosti se ne čuti dovolj kompetentnega; to je delo enega najkompeten-
tnejših poznavalcev Prešerna / naslonil se je na kompetentne vire zanesljive; 
sam.: to presojo prepuščam bolj kompetentnim.
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V SSKJ-ju torej najdemo dva temeljna pomena izraza kompetenten, v 
poslovnem svetu na področju izobraževanja in ravnanja z ljudmi pri delu, 
torej tudi pri vodenju uporabljamo pomen, ki je zapisan pod št. 2 in iz njega 
izhajajočo besedo kompetenca, ki v svojem najširšem pomenu besede pred-
stavlja celovito zmožnost za opravljanje dela, poklica oziroma obvladovanja 
področja. V SKKJ najdemo tudi izraz kompetentnost, ki predstavlja lastnosti 
in značilnosti kompetentnega posameznika, in nekompetentnost, ki predsta-
vlja lastnosti in značilnosti nekompetentnega posameznika:

kompeténtnost -i ž (e ̣̑ ) lastnost, značilnost kompetentnega: skromno je sodil 
tudi o svoji filozofski kompetentnosti / to presega sodnikovo kompetentnost

nèkompeténtnost -i ž (ȅ-e ̣̑ ) lastnost, značilnost nekompetentnega: kompetent-
nost in nekompetentnost takega razsojanja

V organizacijah se uporabljajo tri izpeljanke pojma kompetenca z na-
slednjimi pojmovanji: kompetence – to so posameznikove zmožnosti, ki jih 
ljudje imajo ali potrebujejo za delo in kakovostno prebivanje v družbi; kompe-
tenten – tisti posameznik, ki razpolaga z vsemi potrebnimi zmožnostmi za 
dosego cilja pri delu ali uveljavitvi svojih ciljev v družbenem delovanju; posa-
meznik je lahko tudi premalo ali preveč kompetenten za opravljanje določe-
ne vloge; razpolaga torej s premalo ali preveč zmožnostmi; kompetentnost – 
predstavlja lastnosti posameznika ali organizacije, ki se nanašajo na zmož-
nosti uspešno opraviti svojo nalogo (Majcen, 2009, 21).

Veliko znanstvenih disciplin danes operira s pojmom kompetence, 
zato bomo naš poskus podrobnega definiranja pojma kompetenca omejili na 
psihologijo dela in s tem tudi na vodenje. Najširša definicija pojma kompe-
tenca vsebuje intelektualne sposobnosti, specifična znanja, strategije, zazna-
ve in rutine, ki na različne načine prispevajo k učenju, reševanju problemov 
in k uspešnosti posameznika. Tako širok koncept zajema vse kognitivne (in-
telektualne) in konativne (čustvene in druge) vire človeka, ki so podlaga delo-
vanju in od katerih so odvisne razlike v delovanju posameznikov. Izraz 
kompetenca je opredeljen kot vrsta predispozicij za opravljanje poklicnih 
nalog, vključno z odnosom, znanjem, veščinami (Kossowska, Sołtyńska, 
2002, 14). Kohont (2011, 57) kompetence definira takole: »Kompetence po-
sameznika razumem kot aktivacijsko uporabo in povezanost celote znanja, 
sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih in ra-
znovrstnih ter nepredvidljivih situacijah tako v organizacijah kot v družbi 
nasploh omogoča uspešno opravljanje, vlog, nalog in reševanje problemov.« 
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Iz te definicije izhaja, da kompetenco sestavlja pet med seboj ločenih elemen-
tov, ki se ob pravilnem delovanju zlijejo v celoto in tvorijo uspešno vedenje v 
dani specifični situaciji. Kompetence je mogoče tudi razvijati. Dinamiko ra-
zvoja kompetenc poudarja dejstvo, da smo ljudje zmožni vse sestavine kom-
petenc razviti. V tej luči želim že omenjeno definicijo kompetenc nadgraditi, 
in sicer razumem kompetence kot oblike vedenja, ki vodijo do želenega cilja, 
sestavljajo pa jih znanja, spretnosti, lastnosti in sposobnosti, prepričanja in 
vrednote. Kompetence tudi niso statični pojem, ampak se razvijajo vse življe-
nje, s tem ko si posameznik postavlja nove cilje in vstopa v nova specifična 
okolja z novimi zahtevami in izzivi, pri čemer prehaja od manj k bolj učinko-
vitim vzorcem vedenja. Iz te definicije izhaja tudi dejstvo, da kompetence 
spreminjamo, obnavljamo in razvijamo vse življenje.

VODENJE NA DALJAVO IN KOMPETENTEN VODJA

Na splošno je kompetenten vodja oseba, ki razvija in optimizira lastne 
sposobnosti za dosego organizacijskih ciljev (Masłyk - Musiał, 2011, 128). 
Kompetence so sposobnosti izvajanja določenega vedenja in so značilne za 
posameznika. McClelland je pojem kompetence prvi uporabil v okviru kad-
rovske politike kot kazalnik in pokazatelj zaželene kvalifikacije (McClel-
land, 1973). Na tej osnovi pa je Boyatzis leta 1982 sestavil seznam manager-
skih kompetenc (Masłyk - Musiał, 2011, 129). Vodstvene kompetence pred-
stavljajo posebno kategorijo kompetenc, ki se razlikujejo od temeljnih oz. 
delovnospecifičnih kompetenc. Razumemo jih kot zmogljivosti, ki so na 
splošno edinstvene, kar pomeni, da jih je težko posnemati in ki imajo široko 
množico uporabe (Agha idr., 2011, 192–193). Vodstvene kompetence vodite-
ljem omogočajo uspešno tekmovanje z drugimi (Botha, Claassens, 2010, 78–
79). Kanter (2001, 257–280) na podlagi svojih študij o virtualnem delu in vir-
tualnih organizacijah navaja sedem glavnih kompetenc, ki so bistvene za 
učinkovito vodenje na daljavo. Ključne kompetence so: 1) prilagajanje okolju; 
2) kalejdoskopsko razmišljanje; 3) navdihujoča vizija; 4) gradnja zavezništev; 
5) nega timov; 6) agilnost in vztrajnost pri reševanju problemov; 7) priznanje 
za opravljeno delo. Vodenje na daljavo, ki je podprto z zgoraj opisanimi 
veščinami, omogoča predvidevanje sprememb in optimalno uporabo dina-
mičnega potenciala delavcev, ki delajo na daljavo. Ne smejo umanjkati skup-
ni cilji in zdravi odnosi, ki omogočajo učinkovito komunikacijo. Pomemben 
dejavnik vodenja na daljavo je tudi opolnomočenje, ki ga razumemo kot no-
tranjo motivacijo timov in zaposlenih, ki delajo na daljavo in ki si delijo sku-
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pne cilje in odgovornost (Kirkman, Rosen, 2000). Opolnomočenje se nanaša 
na štiri vidike: moč – kolektivno prepričanje, da je tim lahko učinkovit; smi-
selnost – v kolikšni meri člani ekipe čutijo odgovornost in skrb za svoje na-
loge; avtonomija – stopnja, do katere člani ekipe menijo, da imajo svobodo 
odločanja; učinek – v kolikšni meri verjamejo, da njihove naloge pomembno 
prispevajo k organizaciji (Kirkman idr., 2004, 176–177).

Motivacija presega klasični sistem nagrajevanja; pri vodenju na dalja-
vo je veliko pomembnejše, da se osredinimo na čustvene in socialne vidike 
človeškega vedenja. Zaposleni, ki delajo na daljavo, potrebujejo vodjo, ki jih 
zna motivirati na podlagi čustvenih in socialnih elementov, predaja zaposle-
nim odgovornosti in pooblastila ter vodi delavce skozi spremenljivo in ne-
mirno okolje. Odnosi pri vodenju na daljavo temeljijo predvsem na zaupa-
nju. Vodja naj bi zato imel dobro razvite socialne in komunikacijske sposob-
nosti. Znati mora spodbujati k nenehnemu učenju in aktivirati inovativno 
razmišljanje. Vodja na daljavo naj se osredinja predvsem na prihodnost, gra-
di in vlaga naj v medosebne odnose ter izkazuje globalni pristop do upravlja-
nja poslovnih problemov (Masłyk - Musiał, 2005).

Harris in de Long (2001, 10–14) naštevata šest osnovnih sposobnosti 
vodje na daljavo kot: 1) hitro odločanje; 2) vzpostavitev partnerskih odnosov; 
3) tehnološko znanje; 4) osredinjenost na informacije; 5) ustvarjanje vizije 
prihodnosti; 6) privabljanje in ohranjanje talentov v organizaciji.

Grudzewski (2010) je poudaril pet temeljnih kompetenc za vodenje na 
daljavo: 1) sposobnost komuniciranja; 2) odprtost; 3) pogum za sprožitev 
sprememb; 4) inovativnost; 5) sposobnost prilagajanja spreminjajočim se po-
slovnim strategijam.

Če povzamemo, vodenje na daljavo zahteva sposobnost komunicira-
nja, razumevanja in uporabe tehnologij ter dela na različnih nalogah. Vodja 
mora biti sposoben upravljanja v različnih okoljih in mikrokulturah ter gra-
diti in vzdrževati zaupanje v organizaciji. Komunikacija in zaupanje sta 
ključna elementa za uresničevanje organizacijskih ciljev in doseganje uspeš-
nosti pri delu na daljavo. Da bi se izognili težavam v komunikaciji in za bolj-
še ravnanje s konflikti, bi morali vodje učinkovito upravljati s pričakovanju 
in perspektivami prihodnosti. Sposobni morajo graditi odnose in ohraniti 
neposredno interakcijo s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnolo-
gij (Mercurio, 2010, 4–6).
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METODA

Z namenom prepoznavanja potrebnih kompetenc vodij za vodenje na 
daljavo smo po prvem valu epidemije covid-19 najprej naredili kritično oce-
no vodenja med managerji, ki delajo na območju Republike Slovenije. Pri 
tem smo uporabili opazovalno metodo (fokusne skupine), ki smo jo izvedli s 
40 delavci iz 12 različnih podjetij z namenom, da bi ugotovili, katere so nji-
hove glavne bolečine in izzivi dela na daljavo ter vodenja v novih okolišči-
nah. Moderirane fokusne skupine so potekale 10. septembra 2020. V vzorec 
so bili vključeni delavci iz različnih industrij, gospodarskega in negospodar-
skega sektorja ter iz mikro-, majhnih, srednjih in velikih podjetij. Modera-
torji so zbrali zaznave udeležencev fokusnih skupin na naslednjih področjih: 
odnos do dela na daljavo, težave, s katerimi se spoprijemajo pri delu na dalja-
vo, in zadovoljstvo z vodenjem na daljavo.

Moderatorji so preverjali zaznavanje udeležencev s petimi vnaprej ob-
likovanimi vprašanji:

1. Kako se počutite, ko/kadar delate na daljavo?

2. Kateri so za vas največji izzivi/priložnosti pri delu na daljavo v 
primerjavi s klasičnim delom?

3. Kaj pričakujete od svojega vodje, kadar delate na daljavo?

4. Kaj v novih okoliščinah najbolj pogrešate od svojih voditeljev/
organizacije?

5. Ali želite delati na daljavo tudi po koncu epidemije?

Vsako vprašanje je bilo napisano posebej na plakatu, udeleženci pa so 
spontano zapisali svoje odgovore. Fokusna skupina z delavci je bila moderi-
rana po načelu metode odprtega prostora, kar pomeni, da je vsak udeleženec 
v fokusni skupini zapisal odgovor na tista vprašanja, na katera je želel ali je 
menil, da lahko prispeva odgovor. Na primer: na vprašanje, kaj najbolj po-
grešate pri svojih voditeljih/organizacijah v novih okoliščinah, smo dobili 
skupaj 27 spontanih odgovorov; na vprašanje, kaj od svojega vodje pričaku-
jete z delovanjem na daljavo, pa le 12 spontanih odgovorov. Vsebinsko po-
dobne odgovore so moderatorji združil v enoten odgovor. Za načrtovano 
kvantitativno raziskavo o kompetencah za vodenje na daljavo so bili za nas 
relevantni odgovori na vprašanji 3 in 4, ki smo ju na ta način združili v 10 
odgovorov (preglednica 2).
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Preglednica 2: Izzivi dela in vodenja na daljavo skozi prizmo delavcev

1  (Pre)ohlapno postavljeni cilji

2 Odsotnost ali redkost povratnih informacij o delovni uspešnosti

3 Prevelik nadzor vodstva nad delovnim časom in nezadostno spremljanje 
rezultatov

4 Nezadostna vključenost v odločanje

5 Nezadostne informacije o dogajanju v organizaciji

6 Pomanjkanje socializacije, povezanosti in stika s sodelavci

7 Počasno odločanje in slabo oblikovane informacije za konkretno delo

8 Nezaupanje vodij do opravljenega dela, pomanjkanje zaupanja v njihove 
sposobnosti

9 Odsotnost neposredne komunikacije (prek različnih medijev) z vodjo

10 Premalo spodbud za proaktivno in kreativno odzivanje na spremembe

Vir: Lastni podatki, pridobljeni v fokusnih skupinah

V nadaljevanju smo izvedli fokusne skupine tudi z managerji. Moderi-
rana srečanja fokusnih skupin so potekala 24. septembra 2020 v sklopu ma-
nagerskega kongresa. Oblikovali smo štiri fokusne skupine; vsaka je imela 10 
udeležencev. Najprej so managerji predstavili svoje izzive pri vodenju na da-
ljavo, pri čemer so moderatorji na temelju njihovih odgovorov oblikovali de-
set največjih in najpogostejših izzivov (preglednica 3).

Preglednica 3: Izzivi vodenja na daljavo skozi prizmo managerjev

1 Težje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenje ter biti hkrati še 
vzor zaposlenim

2 Odsotnost spontanega pretoka idej in s tem ustvarjalnosti

3 Odsotnost spontanih povratnih informacij

4 Težji nadzor nad izvajanjem nalog

5 Nezmožnost videti/občutiti počutje ljudi
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6 Težave pri vzpostavljanju odnosov s partnerji in zaposlenimi – virtualna 
»kemija« ne deluje

7 Manjša učinkovitost prenosa sporočil

8 Prilagajanje različnim slogom komunikacije

9 Uporaba več različnih medijev pri komunikaciji z oddaljenimi delavci

10 Grajenje zaupanja, ki temelji le na posrednih komunikacijskih 
sporočilih

Vir: Lastni podatki, pridobljeni v fokusnih skupinah

V nadaljevanju pa so moderatorji fokusnih skupin udeležencem poka-
zali deset največjih »bolečin« delavcev pri delu na daljavo (pričakovanja in 
stvari, ki jih pri vodenju pogrešajo) in jih prosili, da naj razmislijo o kompe-
tencah, ki bi najbolje naslovile oz. rešile »bolečine« delavcev pri delu na dalja-
vo. Moderatorji fokusnih skupin so odgovore managerjev zapisali na plaka-
te. V sklepni fazi fokusnih skupin so moderatorji združili podobne odgovore 
– kompetence – in oblikovali seznam 12 kompetenc, ki najbolje naslavljajo 
potrebe dela na daljavo in predstavljajo najpomembnejše kompetence za vo-
denje na daljavo (preglednica 4).

Preglednica 4: Dvanajst najpomembnejših kompetenc za vodenje na daljavo 
skozi prizmo managerjev

1 Hitro odločanje (prepoznavanje in reševanje problemov, izvajanje analiz)

2 Gradnja partnerskih odnosov (ocenjevanje, pogajanja in izgradnja 
odnosov)

3 Tehnološko znanje (uporaba, integracija in razvoj digitalnih orodij)

4 Ustvarjanje vizije prihodnosti (napovedovanje, eksperimentiranje, 
sinteza)

5 Upravljanje informacij (upravljanje časa, upravljanje prioritet, selekcija in 
filtriranje informacij)

6 Ustvarjalno razmišljanje (iskanje pripravljenih rešitev, spodbujanje 
inovacij)

7 Ustvarjanje zaupanja (izpolnjevanje obljub, doslednost, zaupanje 
sodelavcev v dobro delo)
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8 Učenje in razvoj (spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvoj miselnosti 
rasti)

9 Komunikacijske sposobnosti (odprta in pregledna komunikacija z 
uporabo več medijev)

10 Ravnanje s konflikti (prepoznavanje konfliktnih situacij, reševanje, 
odpravljanje konfliktnega dolga)

11 Oblikovanje jasnih ciljev in preverjanje njihovih uresničevanj

12 Upravljanje organizacijske energije (ohranjanje motivacije, angažiranosti, 
energije in dobrega počutja zaposlenih)

Vir: Lastni podatki, pridobljeni v fokusnih skupinah

V tretji fazi raziskave smo uporabili še kvantitativno raziskovalno 
metodo in oblikovali spletni vprašalnik na podlagi pridobljenih rezultatov iz 
fokusnih skupin, delavcev in managerjev. Vprašalnik je obsegal štiri dele. Prvi 
del je predstavljal seznam 12 kompetenc (preglednica 3), ki smo jih oblikova-
li v fokusnih skupinah z managerji. Vsaka posamična kompetenca je vsebo-
vala tudi podrobnejši opis. Anketirance smo vprašali, v kolikšni meri so za 
njih te kompetence pomembne pri vodenju na daljavo. Na petstopenjski le-
stvici so stopnjo pomembnosti ocenili od 1 – ni pomembno do 5 – zelo po-
membno.

V drugem delu vprašalnika smo vodje prosili, da ocenijo trenutno razvi-
tost posamezne kompetence in v kolikšni meri jih želijo razviti v bližnji pri-
hodnosti. Anketiranci so pri obeh vprašanjih uporabljali 5-stopenjsko lestvico:

1 – ni razvita;

2 – manj razvita (razumem in obvladam osnovna vedenja, povezana s 
kompetenco);

3 – zmerno razvita (lahko razumem in uporabljam kompetenco v 
standardnih situacijah upravljanja);

4 – dobro razvita (razumem in uporabljam kompetenco v nestandardnih 
in zahtevnih situacijah upravljanja);

5 – mojstrsko razvita (z lastnim zgledom in s poučevanjem prenašam 
kompetenco na druge).
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V tretjem delu vprašalnika pa smo managerje vprašali, katero strategi-
jo običajno uporabljajo za razvoj kompetenc. V odgovor smo jim ponudili se-
dem možnosti:

1. Zbiram najpomembnejše informacije o kompetencah – učim se z 
branjem knjig, člankov, gledanjem videoposnetkov.

6. Obiskujem konference, simpozije, da bi izvedel več o kompetencah.

7. Obiskujem vodeno izobraževanje (delavnice, intenzivno 
usposabljanje, treninge itn.).

8. Iščem mentorstvo (individualno mentorstvo, skupinsko mentorstvo, 
mentorstvo zunaj ali znotraj organizacije).

9. Najamem profesionalnega coacha, ki mi bo pomagal razviti želene 
kompetence.

10. Na podlagi pridobljenih informacij se z vsakodnevnim delom 
samostojno usposabljam in razvijam.

11. Opazujem druge, ki kompetence že obvladajo, in se od njih učim.

Anketirance smo prosili, da možnosti rangirajo, tako da najpogosteje 
uporabljeno prakso na spustnem seznamu označijo s številko 1, drugo najpo-
gosteje uporabljeno prakso s številko 2 itn. Če katere izmed strategij niso 
uporabljali, ji niso določili ranga.

Četrti del vprašalnika pa je predstavljal demografske podatke o ravni 
upravljanja, velikosti organizacije, kateri industriji pripada njihova organi-
zacija, kako dolgo so že v vlogi vodilnih delavcev.

Naredili smo tudi predtest vprašalnika. Vprašalnik smo testirali na 
ciljni populaciji desetih različnih vodij, ki smo jih prosili, da naj ocenijo ra-
zumljivost vprašanj, zlasti opis kompetenc, in podajo sugestije za izboljšanje. 
Predtest je potekal od 10. do 17. aprila 2021. Vseh deset povabljenih je poda-
lo pisno informacijo, da je vprašalnik razumljiv, podali pa so tri predloge za 
opis kompetenc, ki smo jih upoštevali pri oblikovanju končnega vprašalnika.

Vprašalnik je bil objavljen na spletni strani www.surveymonkey.com. 
Raziskava je potekala od 15. maja 2021 do 15. junija 2021. Raziskovalni 
vprašalnik smo distribuirali na ciljno populacijo managerjev, včlanjenih v 
Združenje manager, ki je imelo med našo raziskavo 1.127 članov. Želena sto-
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pnja odziva je bila 10-odstotna, torej najmanj 113 odgovorov. Na vprašalnik 
se je odzval skupaj 301 manager, kar predstavlja 27-odstotno odzivnost.

Slika 1: Grafični prikaz teoretičnega modela raziskave

Vir: Avtorica

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V raziskavi smo želeli pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna 
vprašanja:

RV 1: Katere kompetence so po mnenju managerjev najpomembnejše 
za vodenje na daljavo?

RV 2: V kolikšni meri imajo managerji te kompetence že razvite?
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RV 3: V kolikšni meri želijo managerji te kompetence razviti v bližnji 
prihodnosti?

RV 4: Katere pristope/strategije managerji uporabljajo za razvoj teh 
kompetenc?

REZULTATI

Vzorec raziskave – statistični podatki

27 odstotkov ciljne populacije je veljavno odgovorilo na raziskovalni 
vprašalnik. Od tega je bilo 58 % managerjev iz mikro- in majhnih podjetij, 20 
odstotkov iz srednje velikih podjetij in 22 odstotkov iz velikih organizacij.

Naredili smo tudi prerez respondentov po gospodarskih panogah. Kar 
75 odstotkov respondentov opravlja vlogo vodje v storitvah, osem odstotkov jih 
pripada panogi izdelki široke potrošnje in industrijske rabe, osem odstotkov re-
spondentov je bilo iz finančnih panog, šest odstotkov s področij tehnologij, in-
formacij in komunikacij, v najmanjši meri pa so bili zastopani predstavniki pa-
noge energetika in komunalne storitve. (Uporabili smo klasifikacijo panog sve-
tovalnega podjetja PwC.) Glede na pozicijo vodenja je v raziskavi sodelovalo 
šest odstotkov predsednikov uprav, torej najvišja pozicija vodenja, ki jo imenu-
jemo tudi pozicija 0. 47 odstotkov oz. največji del respondentov je zasedal pozi-
cijo –1 oz. mesto izvršnega direktorja, 41 odstotkov pa pozicijo vodje oddelka, 
torej pozicija vodenja –2, ter 6 odstotkov projektnih vodij (pozicija –3).

Glede na leta izkušenj z vodenjem pa je v raziskavi sodelovalo 25 od-
stotkov managerjev, ki so imeli do 5 let izkušenj, 20 odstotkov od 6 do 10 let, 
8 odstotkov od 11 do 15 let. Največ, to je 22 odstotkov, pa je imelo od 16 do 
20 let izkušenj z vodenjem, 14 odstotkov od 21 do 30 let ter 11 odstotkov z 
več kot 31 leti vodstvenih izkušenj. Na vprašalnik je veljavno odgovorilo 56 
odstotkov žensk in 44 odstotkov moških. Glede na starost je v raziskavi so-
delovalo 6 odstotkov managerjev, starih do 26 let, 21 odstotkov je bilo starih 
med 27 in 37 let. Največji delež, to je 41 odstotkov, predstavlja managerje v 
starostni skupini pod 46 do 57 let, 9 odstotkov pa je bilo starejših od 58 let. 
Pri zbiranju osnovnih statističnih podatkov smo zajemali še izobrazbeno 
sestavo managerjev. V raziskavi je sodelovalo 9 odstotkov managerjev z do-
končano V. stopnjo izobrazbe, največ, to je 68 odstotkov, jih je končalo VI. 
oz. VII. stopnjo, 23 odstotkov pa VIII. ali višjo stopnjo izobrazbe.
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Raziskovalno vprašanje 1: Katere kompetence so po mnenju 
managerjev najpomembnejše za vodenje na daljavo?

Pri iskanju odgovora na to vprašanje smo analizirali odgovore na vpra-
šanje, katere kompetence z oblikovanega seznama 12 kompetenc so manager-
ji izbrali kot najpomembnejše. Pri analiziranju tega vprašanja smo izračunava-
li aritmetično sredino, mediano in standardni odklon ter minimalno in maksi-
malno vrednost.

Preglednica 5: Osnovna statistika o tem, katere kompetence so skozi prizmo 
managerjev najpomembnejše pri vodenju na daljavo

Kompetence za vodenje 
na daljavo N AS

Me-
dia-
na

Std. 
Odklon Min. Maks.

1 Hitro odločanje 
(prepoznavanje in 
reševanje problemov, 
izvajanje analiz)

303 4,00 4 0,84 2 5

2 Gradnja partnerskih 
odnosov (ocenjevanje, 
pogajanja in gradnja 
odnosov)

303 4,56 5 0,54 3 5

3 Tehnološko znanje 
(uporaba, integracija in 
razvoj digitalnih orodij)

303 4,49 5 0,59 3 5

4 Ustvarjanje vizije 
prihodnosti (napovedo-
vanje, eksperimentiranje, 
sinteza)

303 4,02 4 0,73 2 5

5 Upravljanje informacij 
(upravljanje časa, 
upravljanje prioritet, 
selekcija in filtriranje 
informacij)

303 4,42 5 0,69 2 5

6 Ustvarjalno razmišljanje 
(iskanje pripravljenih 
rešitev, spodbujanje 
inovacij)

303 4,23 4 0,74 2 5
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7 Ustvarjanje zaupanja 
(izpolnjevanje obljub, 
doslednost, zaupanje 
sodelavcev v dobro delo)

303 4,77 5 0,56 2 5

8 Učenje in razvoj 
(spodbujanje 
vseživljenjskega učenja, 
razvoj miselnosti rasti)

303 4,37 4 0,53 3 5

9 Komunikacijske 
sposobnosti (odprta in 
pregledna komunikacija z 
uporabo več medijev)

303 4,60 5 0,58 3 5

10 Ravnanje s konflikti 
(prepoznavanje 
konfliktnih situacij, 
reševanje, odpravljanje 
konfliktnega dolga)

303 4,09 4 0,71 3 5

11 Oblikovanje jasnih 
ciljev in preverjanje 
njihovih uresničevanj

303 4,47 4 0,54 3 5

12 Upravljanje 
organizacijske energije 
(ohranjanje motivacije, 
angažiranosti, energije in 
dobrega počutja 
zaposlenih)

303 4,74 5 0,44 4 5

(Legenda: Kompetence v sivo obarvanih poljih po naši lastni razdelitvi predstavljajo kompetence, ki jih 
vodje pretežno uporabljajo pri vodenju poslov, v belo obarvanih poljih pa so zapisane kompetence, ki jih 
vodje pretežno uporabljajo pri vodenju ljudi.) 
Vir: Avtorica

Razpon aritmetičnih sredin je sorazmerno majhen in sega od 4,00 do 
4,77 na lestvici 1–5. To pomeni, da managerji menijo, da so vse navedene 
kompetence za vodenje na daljavo pomembne. Najvišjo povprečno vrednost 
oz. aritmetično sredino (AS = 4,77) smo izmerili pri kompetenci ustvarjanje 
zaupanja (izpolnjevanje obljub, doslednost, zaupanje sodelavcev v dobro delo), sledi ji 
kompetenca upravljanje organizacijske energije (ohranjanje motivacije, angažira-
nosti, energije in dobrega počutja zaposlenih) (AS = 4,74) in nato kompetenca ko-
munikacijske sposobnosti (odprta in pregledna komunikacija z uporabo več medijev) 
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(AS = 4,60). Vrednost nad 4,5, ki smo jo postavili kot mejo med pomembnimi 
in zelo pomembnimi kompetencami, je dosegla tudi kompetenca gradnja par-
tnerskih odnosov (ocenjevanje, pogajanja in gradnja odnosov) (AS = 4,56). Vse dru-
ge kompetence pa smo glede na vrednost aritmetične sredine uvrstili med 
pomembne. Izmed vseh navedenih kompetenc je najnižjo vrednost aritme-
tične sredine dosegla kompetenca hitro odločanje (prepoznavanje in reševanje 
problemov, izvajanje analiz) (AS = 4,00).

Preglednica 6: Dejanska in želena raven razvitosti kompetenc

Kompetence za vodenje na daljavo

Dejansko stanje Želeno stanje Razlika

AS Me-
diana

Std. 
Odklon AS Me-

diana
Std. 

Odklon
As/d –

as/ž

1 Hitro odločanje (prepoznavanje in reševanje problemov, izvajanje analiz) 3,35 3 0,80 4,16 4 0,71 0,81

2 Gradnja partnerskih odnosov (ocenjevanje, pogajanja in izgradnja odnosov) 3,28 3 0,82 4,31 4 0,60 1,03

3 Tehnološko znanje (uporaba, integracija in razvoj digitalnih orodij) 3,21 3 0,80 4,16 4 0,71 0,95

4 Ustvarjanje vizije prihodnosti (napovedovanje, eksperimentiranje, sinteza) 3,02 3 0,82 4,16 4 0,57 1,14

5 Upravljanje informacij (upravljanje časa, upravljanje prioritet, selekcija in 
filtriranje informacij) 3,00 3 0,75 4,26 4 0,94 1,26

6 Ustvarjalno razmišljanje (iskanje pripravljenih rešitev, spodbujanje inovacij) 3,26 3 0,94 4,26 4 0,66 1

7 Ustvarjanje zaupanja (izpolnjevanje obljub, doslednost, zaupanje sodelavcev v 
dobro delo) 3,58 4 0,81 4,42 5 0,66 0,84

8 Učenje in razvoj (spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvoj miselnosti rasti) 3,37 3 0,97 4,37 4 0,65 1

9 Komunikacijske sposobnosti (odprta in pregledna komunikacija z uporabo več 
medijev) 3,51 4 0,83 4,52 5 0,59 1,01

10 Ravnanje s konflikti (prepoznavanje konfliktnih situacij, reševanje, 
odpravljanje konfliktnega dolga) 2,95 43 0,76 4,17 4 0,66 1,22

11 Oblikovanje jasnih ciljev in preverjanje njihovih uresničevanj 3,21 3 0,91 4,28 4 0,69 1,07

12 Upravljanje organizacijske energije (ohranjanje motivacije, angažiranosti, 
energije in dobrega počutja zaposlenih) 3,19 3 0,87 4,44 4 0,50 1,25
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Raziskovalni vprašanji 2 in 3: Kako dobro imajo managerji 
kompetence za vodenje na daljavo že razvite? Do katere stopnje 
želijo razviti kompetence za vodenje na daljavo v bližnji prihodnosti?

Pri interpretaciji rezultatov združujemo raziskovalni vprašanji 2 in 3 
z namenom jasne opredelitve razkoraka med dejansko in želeno ravnjo raz-
vitosti kompetenc za vodenje na daljavo. Tokrat bomo predstavili rezultate 
vzdolž aritmetične sredine, mediane in standardnega odklona ter prikazali 
razliko med AS – dejansko ravnjo in AS – želeno ravnjo.

Preglednica 6: Dejanska in želena raven razvitosti kompetenc

Kompetence za vodenje na daljavo

Dejansko stanje Želeno stanje Razlika

AS Me-
diana

Std. 
Odklon AS Me-

diana
Std. 

Odklon
As/d –

as/ž

1 Hitro odločanje (prepoznavanje in reševanje problemov, izvajanje analiz) 3,35 3 0,80 4,16 4 0,71 0,81

2 Gradnja partnerskih odnosov (ocenjevanje, pogajanja in izgradnja odnosov) 3,28 3 0,82 4,31 4 0,60 1,03

3 Tehnološko znanje (uporaba, integracija in razvoj digitalnih orodij) 3,21 3 0,80 4,16 4 0,71 0,95

4 Ustvarjanje vizije prihodnosti (napovedovanje, eksperimentiranje, sinteza) 3,02 3 0,82 4,16 4 0,57 1,14

5 Upravljanje informacij (upravljanje časa, upravljanje prioritet, selekcija in 
filtriranje informacij) 3,00 3 0,75 4,26 4 0,94 1,26

6 Ustvarjalno razmišljanje (iskanje pripravljenih rešitev, spodbujanje inovacij) 3,26 3 0,94 4,26 4 0,66 1

7 Ustvarjanje zaupanja (izpolnjevanje obljub, doslednost, zaupanje sodelavcev v 
dobro delo) 3,58 4 0,81 4,42 5 0,66 0,84

8 Učenje in razvoj (spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvoj miselnosti rasti) 3,37 3 0,97 4,37 4 0,65 1

9 Komunikacijske sposobnosti (odprta in pregledna komunikacija z uporabo več 
medijev) 3,51 4 0,83 4,52 5 0,59 1,01

10 Ravnanje s konflikti (prepoznavanje konfliktnih situacij, reševanje, 
odpravljanje konfliktnega dolga) 2,95 43 0,76 4,17 4 0,66 1,22

11 Oblikovanje jasnih ciljev in preverjanje njihovih uresničevanj 3,21 3 0,91 4,28 4 0,69 1,07

12 Upravljanje organizacijske energije (ohranjanje motivacije, angažiranosti, 
energije in dobrega počutja zaposlenih) 3,19 3 0,87 4,44 4 0,50 1,25
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Managerji so trenutno razvitost večine kompetenc za vodenje na da-
ljavo ocenili kot zmerno (lahko razumejo in uporabljajo kompetenco v stan-
dardnih situacijah upravljanja) do dobro razvite (lahko razumejo in upora-
bljajo kompetenco v nestandardnih in zahtevnih situacijah upravljanja). De-
jansko najrazvitejša kompetenca je ustvarjanje zaupanja (AS = 3,58), druga 
dejansko najrazvitejša kompetenca je komunikacijske sposobnosti (AS = 3,51), 
tretja učenje in razvoj (AS = 3,37), na četrtem mestu je hitro odločanje (AS = 
3,35), sledi grajenje partnerskih odnosov (AS = 3,28), na šestem mestu je kompe-
tenca ustvarjalno razmišljanje (AS = 3,2) sedmo mesto si delita kompetenci obli-
kovanje jasnih ciljev in tehnološko znanje (AS = 3,21), na devetem mestu je 
upravljanje organizacijske energije (AS = 3,19), deseta je ustvarjanje vizije priho-
dnosti (AS = 3,02), sledi upravljanje informacij (AS = 3,00), povsem na repu, na 
dvanajstem mestu, pa je kompetenca ravnanje s konflikti (AS = 2,95).

Managerji si v povprečju želijo razviti obstoječe kompetence vsaj za 
eno stopnjo, kot je to razvidno s slike 2.

Slika 2: Dejanska in želena razvitost kompetenc za vodenje na daljavo

Legenda: 1 – ni razvita; 2 – manj razvita (razumem in obvladam osnovna vedenja, povezana s 
kompetenco); 3 – zmerno razvita (lahko razumem in uporabljam kompetenco v standardnih situacijah 
upravljanja); 4 – dobro razvita (razumem in uporabljam kompetenco v nestandardnih in zahtevnih 
situacijah upravljanja); 5 – mojstrsko razvita (z lastnim zgledom in s poučevanjem prenašam 
kompetenco na druge).
Vir: Lastna raziskava in preglednica 6
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Največja izmerjena razlika vrednosti aritmetične sredine med dejansko, 
torej trenutno razvitostjo kompetence ter želeno ravnjo v bližnji prihodnosti, v 
šestih mesecih, je pri kompetenci upravljanje informacij (+1,26), sledi ji upravlja-
nje organizacijske energije (+1,25), nato ravnanje s konflikti (+1,22) in ustvarjanje vi-
zije prihodnosti (+1,14). Peta največja razlika je zaznana pri kompetenci obliko-
vanje jasnih ciljev (+1,10), na šestem mestu je grajenje partnerskih odnosov (+1,03), 
na sedmem komunikacijske sposobnosti (+1,01), na skupnem osmem mestu sta 
kompetenci učenje in razvoj ter ustvarjalno razmišljanje (+1,00), na desetem je teh-
nološko znanje (+0,95), na enajstem mestu je ustvarjanje zaupanja (+0,84), naj-
manjšo razliko pa smo izmerili pri kompetenci hitro odločanje (+0,81).

Raziskovalno vprašanje 4: Katere učne strategije uporabljajo 
managerji za razvoj kompetenc na daljavo?

V raziskavi nas je tudi zanimalo, katere učne strategije uporabljajo mana-
gerji za razvoj kompetenc za vodenje na daljavo. Prosili smo jih, da rangirajo 
svoje odgovore vzdolž sedmih učnih strategij, kot je to prikazano v preglednici 7. 
Naj ob tem še opozorimo, da ni bilo treba rangirati vsake možnosti, celo naspro-
tno. V navodilu smo jim zapisali, da če katere učne strategije ne uporabljajo, naj 
je sploh ne rangirajo. Zato so numerusi pri vsaki strategiji drugačni.

Managerji se poslužujejo različnih učnih strategij za razvoj kompe-
tenc, najpogosteje pa posegajo po samoučenju; zbirajo najpomembnejše in-
formacije o kompetencah, učijo se z branjem knjig, člankov in z gledanjem 
videoposnetkov. Za tretjino sodelujočih v raziskavi oz. 98 vprašanih je bila 
to prva izbira. Druga najpogostejša praksa je obiskovanje konferenc in sim-
pozijev – to je bila prva izbira za 45 respondentov in druga za 56. Obiskova-
nje vodenega izobraževanja in treningov je kot prvo izbiro izbralo 35 ljudi – 
tako si je ta učna strategija pridobila rang 3. Četrta najpogostejša praksa ra-
zvoja kompetenc med slovenskimi managerji pa predstavlja vsakodnevno 
samoučenje na delovnem mestu na podlagi predhodnega zbiranja informa-
cij. 35 managerjev je to strategijo označilo kot prvo izbiro. Na peto mesto so 
managerji rangirali učenje s pomočjo opazovanja oz. učne strategije »Opa-
zujem druge, ki kompetence že obvladajo in se od njih učim«. Na šesto mes-
to so managerji uvrstili trening s pomočjo profesionalnega coacha ter na sed-
mo in zadnje mesto razvoj kompetenc s pomočjo mentorstva (individualne-
ga ali skupinskega).
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Preglednica 7: Učne strategije managerjev za razvoj kompetenc za vodenje na daljavo

                  Učne strategije za razvoj kompetenc za vodenje na daljavo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 N
Skupni/
Zvezni 

rang

A Zbiram najpomembnejše informacije o kompetencah – učim se z branjem 
knjig, člankov, gledanjem videoposnetkov 98 49 56 14 7 7 7 238 1

B Obiskujem konference, simpozije, da bi izvedel več o kompetencah 42 56 49 29 21 7 7 211 2

C Obiskujem vodeno izobraževanje (delavnice, intenzivno usposabljanje, 
treninge itn.) 35 28 77 28 21 28 27 244 3

D Iščem mentorstvo (individualno mentorstvo, skupinsko mentorstvo, 
mentorstvo zunaj ali znotraj organizacije) 15 14 6 22 48 57 13 175 7

E Najamem profesionalnega coacha, ki mi bo pomagal razviti želene 
kompetence 15 13 14 27 31 28 63 191 6

F Na podlagi pridobljenih informacij se z vsakodnevnim delom samostojno 
usposabljam in razvijam kompetence 37 12 30 49 91 6 15 240 4

G Opazujem druge, ki kompetence že obvladajo, in se od njih učim 8 62 7 43 27 48 43 238 5

Vir: Lastna raziskava

DISKUSIJA

Pri vodenju na daljavo so potrebne drugačne kompetence kot pri kla-
sičnem vodenju. Iz analize prvega raziskovalnega vprašanja je mogoče raz-
brati, da prednjačijo kompetence za vodenje ljudi. Če seznam preučevanih 
kompetenc razdelimo na kompetence, ki jih vodje pretežno potrebujejo za 
vodenje ljudi, in kompetence, ki jih vodje pretežno potrebujejo za vodenje 
poslov, kar smo po končani raziskavi tudi naredili (v preglednici 5 so kom-
petence za vodenje ljudi v belih poljih), ugotovimo, da najvišje vrednosti 
aritmetične sredine in s tem pomembnosti dosegajo kompetence za vodenje 
ljudi, kar je prikazano še na grafu.

Pri kompetencah za vodenje poslov znaša vrednost skupne aritmetič-
ne sredine pod mejo 4,50 (AS = 4,28), ki smo jo določili kot vrednost, nad ka-
tero smo v tej raziskavi označili kompetence kot zelo pomembe. Pri kompe-
tencah za vodenje ljudi pa smo to mejo presegli (AS = 4,52), zato lahko z ve-
liko verjetnostjo trdimo, da pri vodenju na daljavo prednjačijo kompetence 
za vodenje ljudi, čeprav so tudi vse druge kompetence pomembne. To nas ne 
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Preglednica 7: Učne strategije managerjev za razvoj kompetenc za vodenje na daljavo

                  Učne strategije za razvoj kompetenc za vodenje na daljavo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 N
Skupni/
Zvezni 

rang

A Zbiram najpomembnejše informacije o kompetencah – učim se z branjem 
knjig, člankov, gledanjem videoposnetkov 98 49 56 14 7 7 7 238 1

B Obiskujem konference, simpozije, da bi izvedel več o kompetencah 42 56 49 29 21 7 7 211 2

C Obiskujem vodeno izobraževanje (delavnice, intenzivno usposabljanje, 
treninge itn.) 35 28 77 28 21 28 27 244 3

D Iščem mentorstvo (individualno mentorstvo, skupinsko mentorstvo, 
mentorstvo zunaj ali znotraj organizacije) 15 14 6 22 48 57 13 175 7

E Najamem profesionalnega coacha, ki mi bo pomagal razviti želene 
kompetence 15 13 14 27 31 28 63 191 6

F Na podlagi pridobljenih informacij se z vsakodnevnim delom samostojno 
usposabljam in razvijam kompetence 37 12 30 49 91 6 15 240 4

G Opazujem druge, ki kompetence že obvladajo, in se od njih učim 8 62 7 43 27 48 43 238 5

Vir: Lastna raziskava

Slika 3: Pomembnost kompetenc za vodenje na daljavo v prerezu kompetenc  
za vodenje ljudi in vodenje poslov – vrednost AS

Legenda: Sivi stolpci predstavljajo kompetence za vodenje poslov, črni stolpci kompetence za vodenje ljudi
Vir: Avtorica
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preseneča, saj smo jih oblikovali v prvem delu raziskave, v katerem so sode-
lovali predstavniki fokalne javnosti. Nekoliko pa nas je vendarle presenetilo, 
da je med kompetencami za vodenje ljudi najnižjo vrednost pomembnosti 
prejela kompetenca ravnanje s konflikti (AS = 4,09). Po našem mnenju je lahko 
razlog za to, da pri vodenju na daljavo managerji zaznavajo manj konfliktih 
situacij, saj prevladuje posredna komunikacija, ki je bolj načrtovana, toda 
zato tudi precej manj spontana in manj čustveno obarvana.

V raziskavi se je izkazalo, da managerji v povprečju ocenjujejo trenu-
tno razvitost kompetenc na daljavo z ravnjo 3, torej kompetenco razumejo in 
jo tudi uporabljajo v standardnih situacijah (AS = 3,18). Vendarle pa za mar-
sikoga vodenje na daljavo ni bila standardna situacija, zato ne preseneča dej-
stvo, da so v povprečju ocenili želeno razvojno raven kompetenc v prihod-
njih šestih mesecih za stopnjo višje, torej da bi znali kompetenco uporabljati 
tudi v nestandardnih in zahtevnejših situacijah (AS = 4,22).

V prerezu kompetenc za vodenje poslov in vodenje ljudi so managerji 
trenutno razvitost kompetenc za vodenje poslov v povprečju ocenili malo 
nižje (AS = 3,175) kot kompetence za vodenje ljudi (AS = 3,31). Tudi pri oce-
ni stopnje razvitosti kompetenc v šestih mesecih, torej želeno stanje v bližnji 
prihodnosti, zaznamo pri kompetencah, ki smo jih razvrstili med kompeten-
ce za vodenje ljudi nekoliko večje povprečne vrednosti (AS = 4,37), v skupini 
kompetenc za vodenje poslov pa smo izmerili nekoliko nižjo povprečno 
vrednost (AS = 4,22).

Nismo pa zaznali pomembnih razlik med dejanskim in želenim sta-
njem med skupino kompetenc za vodenje poslov (AS = 1,04) ter med skupino 
kompetenc za vodenje ljudi (AS = 1,06). Zadnje nas napeljuje k ugotovitvi, da 
imajo managerji v fokalni skupini nekoliko bolje razvite kompetence za vo-
denje ljudi kot vodenje poslov.

Vsekakor je na tem mestu treba omeniti še pomanjkljivosti in omejitve 
raziskave. Prva je gotovo ta, da so se managerji prostovoljno odzivali na raz-
iskavo, kar pomeni, da so jo izpolnili le tisti, ki jih je raziskovalna tematika 
zanimala in ki so želeli izboljšati vodenje na daljavo. Prav zato rezultatov 
kvantitativne raziskave ne moremo posplošiti na celotno slovensko mana-
gersko populacijo. Druga mogoča omejitev pa je tudi ta, da so se ukrepi za 
preprečevanje epidemije, ki so zadevali trg dela, med trajanjem raziskave 
(raziskava je trajala mesec dni) izjemno hitro spreminjali (tudi dvakrat te-
densko), kar je prav tako lahko vplivalo na ocene in mnenja respondentov.
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Analiza učnih strategij managerjev za razvoj kompetenc je pokazala, 
da managerji radi posegajo po samostojnih in nevodenih oblikah učenja. Še 
vedno se s pomočjo dostopnih virov in tehnologij najraje učijo sami, vendar 
radi posegajo tudi po vodenih oblikah, kot so: simpoziji, kongresi in še zlasti 
intenzivni treningi. Nekoliko preseneča skromna uporaba coachinga in 
mentorstva, ki je sicer v širšem svetu že izjemno močno prisotna praksa ra-
zvoja kompetenc, zlasti med managerji. Slovenski managerji pa so cocahing 
in mentorstvo rangirali na predzadnje in zadnje mesto. Razlog za to je lahko 
tudi sorazmerno kratka zgodovina coachinga v Sloveniji in še tradicionalno 
dojemanje mentorstva kot oblike usposabljanja novozaposlenih. Sodobno 
razumevanje mentorstev pa seže onkraj meja vsakršnega usposabljanja in se 
v svetu pogosto uporablja kot orodje za razvoj managerjev in kot sredstvo za 
razvoj kompetenc (Brečko, 2021)

ZAKLJUČEK

Pandemija covida-19 je nedvomno pospešila digitalizacijo v podjetjih 
in organizacijah. Poleg tega pa povzročila še veliko drugih sprememb v nači-
nu dela pa tudi v načinu vodenja. Večina ljudi je začela tako rekoč čez noč de-
lati od doma, torej na daljavo. Čeprav se ljudje počasi vračajo na delo, pa ve-
liko organizacij načrtuje ohranitev dela na daljavo v določenem obsegu, tudi 
po epidemiji. Vodenje na daljavo pa je drugačno, kompleksnejše in zahtevnej-
še kot vodenje v organizacijah. V prvem delu prispevka smo tako preučili ob-
stoječo literaturo na temo vodenja na daljavo, vodenja virtualnih timov in 
vodenja virtualnih organizacij z namenom identificiranja ključnih kompe-
tenc, ki jih managerji pri tem potrebujejo. Raziskave smo se lotili tristopenj-
sko. Najprej smo oblikovali fokusne skupine zaposlenih, ki delajo na daljavo, 
in z metodo opazovanja zbrali deset najpomembnejših pričakovanj in po-
treb, ki jih zaposleni na daljavo naslavljajo na svoje vodje. Nato smo obliko-
vali še fokusne skupine managerjev in jih prosili, da nam zaupajo svoje naj-
večje zadrege in izzive, s katerimi se spoprijemajo pri vodenju na daljavo. V 
nadaljevanju smo fokusnim skupinam managerjev predočili še zbrana priča-
kovanja zaposlenih, ki delajo na daljavo, in na tej osnovi s pomočjo moderi-
ranih skupinskih procesov komunikacije oblikovali seznam 12 najpomemb-
nejših kompetenc za vodenje na daljavo.

V tretjem delu raziskave pa smo na temelju del oblikovali še anketni 
vprašalnik, s katerim smo na ciljni populaciji managerjev želeli pridobiti še 
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odgovore na štiri raziskovalna vprašanja, in sicer katere kompetence s pred-
hodno oblikovanega seznama 12 kompetenc so skozi prizmo managerjev 
najpomembnejše za vodenje na daljavo, do katere stopnje imajo te kompe-
tence že razvite, do katere stopnje si te kompetence želijo razviti v bližnji pri-
hodnosti in katere učne strategije uporabljajo pri razvoju in nadgradnji kom-
petenc.

Ključne ugotovitve kvantitativne raziskave, v kateri je sodeloval 301 
manager, zaposlen na območju Republike Slovenije, so, da so pri vodenju na 
daljavo najpomembnejše kompetence ustvarjanje zaupanja, komunikacija, graje-
nje partnerskih odnosov z zaposlenimi in upravljanje organizacijske energije (AS > 
4,50). Na osnovi interne razdelitve seznama 12 kompetenc na kompetence 
za vodenje poslov in kompetence za vodenje ljudi smo tudi ugotovili, da pri 
vodenju na daljavo prednjačijo kompetence za vodenje ljudi.

Managerji so dejansko razvitost vseh raziskovanih kompetenc v pov-
prečju ocenili za stopnjo nižje kot želeno stopnjo razvitosti v bližnji prihodno-
sti (šest mesecev). Največji razkorak med dejansko in želeno razvitostjo smo 
zaznali pri kompetencah upravljanje informacij, upravljanje organizacijske energije, 
ravnanje s konflikti, ustvarjanje vizije prihodnosti in oblikovanje jasnih ciljev.

Managerji se torej zavedajo razkoraka med trenutno in potrebno raz-
vitostjo kompetenc za vodenje na daljavo, pri tem pa izbirajo različne učne 
strategije. Ugotovitve kažejo, da managerji za razvoj svojih lastnih kompe-
tenc najraje posegajo po samostojnih oblikah učenja – zbirajo informacije 
vzdolž različnih medijev, kot so knjiga, internet, videovsebine …, in na pod-
lagi zbranih informacij preizkušajo kompetenco pri vsakdanjem delu. Udele-
žujejo se tudi konferenc in vodenih treningov, medtem ko v najmanjši meri 
za razvoj kompetenc uporabljajo coaching in mentorstvo.

Ta raziskava predstavlja kamenček v mozaiku prizadevanj za razi-
skovanje vodstvenih kompetenc v tako imenovani novi normalnosti. Kom-
petence nam niso danes enkrat za vedno, ampak jih razvijamo in nadgraju-
jemo vse življenje. Upamo in želimo si, da bo naš prispevek spodbudil k na-
daljnjemu raziskovanju vodenja v vseh njegovih pojavnih oblikah, zlasti pa 
vodenja na daljavo oz. vodenja virtualnih organizacij. Vodenja se učimo vse 
življenje in učna pot vodje se pravzaprav nikoli ne konča. Naše nadaljnje raz-
iskovalne ambicije gredo v tej smeri – raziskati učne poti in učne vzorce 
uspešnih vodij.
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POVZETEK

Poročanje za različne uporabnike mora biti vsebinsko strokovno z 
bogatimi pojasnili, vendar je treba biti pozoren, da se ne razkrivajo poslovne 
skrivnosti, kar lahko ogrozi nadaljnje poslovanje organizacije. Ob nestro-
kovnem in netransparentnem poročanju se lahko povzročajo poslovne pre-
vare, ki zavajajo uporabnike poslovnih informacij ter njihovih nepravilnosti 
glede odločanja o nadaljnjem poslovanju, investiranju, financiranju in dru-
gih poslovnih aktivnostih. Prispevek analizira pomen pojmov, kot so: krea-
tivno računovodstvo, poslovodno računovodstvo, stroškovno računovodstvo 
in finančno računovodstvo, prevarantsko računovodstvo in posledično za-
vajajoča poročila in mogoči načini prevar, ki lahko uporabnike računovod-
skih izkazov zavedejo pri njihovih poslovnih odločitvah, ker se v računovod-
skih izkazih lahko pojavljajo napake in zlorabe pri izbiri pravilnih metod 
vrednotenja premoženja. Ker so v računovodskih izkazih lahko skrite rezer-
ve ali poslovne izgube, se avtorica v prispevku sprašuje, kaj je hujše za nadalj-
nje (tudi digitalno) poslovanje in poslovno odločanje.

Ključne besede: kreativno računovodstvo,  
poslovodno računovodstvo, stroškovno računovodstvo,  
finančno računovodstvo, prevarantsko računovodstvo,  
računovodski izkazi, digitalizacija

Odkrivanje računovodskih 
prevar pri poslovnih odločitvah 
v računovodskih izkazih
Lidija Robnik
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ABSTRACT

Detecting accounting frauds and business decisions  
in accounting expressions

Reporting for various users should have professional content with detailed ex-
planations but attention needs to be paid not to disclose business secrets which can 
jeopardise future business of an organisation. If reports are unprofessional and un-
transparent, business fraud can occur and deceive business information users but also 
influences their future business decisions, investments, financing and other business 
activities. The paper analyses the meaning of expressions such as creative accounting, 
management accounting, and fraudulent accounting which result in misleading re-
ports and possible ways of fraud which can deceive users of financial statements in 
making business decisions. Financial statements can include errors and abuses in 
choosing the right methods of asset valuation but reserves or financial losses as well. 
The author of the paper questions what is worse for future (including digital) business 
and business decision-making.

Key words: creative accounting, management accounting,  
cost accounting, financial accounting, fraudulent accounting, 
accounting expressions, digitalisation

UVOD

Organizacije predstavljajo ter nudijo informacije svojim notranjim in 
zunanjim uporabnikom z računovodskimi poročili, ki so sestavljeni iz po-
slovnega in računovodskega poročila. Cilj poročil je, da se posredujejo infor-
macije o finančnopremoženjskem položaju in poslovni uspešnosti, ki koristi-
jo uporabnikom pri njihovem odločanju. Računovodske informacije morajo 
biti razumljive, bistvene in zanesljive. Problematika, ki se pojavlja v praksi, je 
ta, da organizacije zaradi različnih razlogov v računovodskih izkazih poda-
jajo napačne informacije.

NAMEN IN CILJI

Skozi zgodovino so se razvile različne metode, s katerimi kriminalci 
lahko prekrijejo izvor denarja. Ta se najpogosteje opere prek kompleksnih po-
slovnih mrež ter navideznih organizacij in skladov, ki imajo sedeže v davčnih 
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oazah. Način pranja denarja je tak, da se večji zneski razdrobijo na manjše 
zneske, ki so manjši od dovoljene mejne vrednosti zneska, za katerega mora 
banka identificirati osebo, ki denar polaga na banko. Računovodski izkazi so 
lahko prirejeni ter niso skladni s standardi in z zakonodajo. Narejena poročila 
so lahko zavajajoča za uporabnike in podlaga za napačne odločitve.

METODOLOGIJA IN HIPOTEZE

Uporabili smo kvalitativno metodo v obliki pisne ankete z direktorji, 
s podjetniki in z računovodji, ki so bili udeleženi na seminarjih. Število ude-
leženih v intervjuju je bilo 40. Postavili smo jim sedem vprašanj zaprtega tipa, 
za kar menimo, da so nam bili njihovi odgovori v pomoč pri testiranju hipotez.

Hipoteza 1: Poslovodstvo in lastniki v celoti ne razumejo vsebin raču-
novodskih izkazov in njihove poslovne odločitve ne temeljijo na podatkih iz 
računovodskih izkazov.

Hipoteza 2: Poslovodstvu in lastnikom so računovodski izkazi pred-
stavljeni površno od računovodskih delavcev.

Hipoteza 3: Ali imajo poslovodstva in nadzorniki vpliv na izdelavo ra-
čunovodskih izkazov, ki so lahko tudi prevarantski?

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Predpostavljamo, da so odgovori, ki smo jih dobili v anketah, značilni 
za direktorje, podjetnike, računovodje in za finančnike majhnih in mikroor-
ganizacij. Omejili smo se na udeležence seminarjev, ki so se udeležili vsebin 
razumevanja in sestavljanja računovodskih izkazov in izkazov denarnih to-
kov, analiziranje računovodskih izkazov s pomočjo finančnih in nefinančnih 
kazalnikov ter sestave poslovnega in letnega poročila.

KREATIVNO RAČUNOVODSTVO

Interesi za kreativnost so različni; lahko so lastni interesi ali se raču-
novodski delavci podredijo zahtevam poslovodstva in s kreativnostjo ustvar-
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jajo goljufije, napake ali prevare. Kreativno računovodstvo ni ne le odraz 
etičnosti računovodja, ampak vodje poslovodstva.

Prvi, ki je izraz kreativno računovodstvo uporabil, je bil Griffiths 
(1986), saj je zapisal, da se vsako podjetje v državi ukvarja s svojim dobičkom. 
Številke, ki se vlagateljem dvakrat letno pošiljajo, so se spremenile, da bi zaš-
čitili krivce.

Kreativno računovodstvo po Robnik (2019), Koletnik in Kolar (2008) je 
tisti vidik računovodenja in računovodskega poročanja, ki obravnava sporne 
oblike strokovnega ravnanja izvajalcev računovodskih del. Gre za strokovne, 
moralno oporečne oblike ravnanja računovodje, ki z računovodskim znanjem 
in veščinami priredi računovodske podatke in poročila ter tako lahko prikrije 
dejanske dogodke, procese ali stanja; to je tisti del ali vidik računovodenja in 
računovodskega poročanja, ki obravnava sporne oblike strokovnega ravnanja 
izvajalcev računovodskih del. Kadar je uporabnik računovodskih informacij 
na tej podlagi zaveden, govorimo o prevarantskem računovodstvu (angl. ear-
nings manageement, creatie accounting, pro-forma earnings).

O kreativnem računovodstvu in goljufijah govorimo po Koletnik Ko-
lar (2008), ko računovodje s svojim znanjem in poznavanjem računovodskih 
pravil priredijo računovodske podatke in informacije z določenim name-
nom, da so podatki prirejeni in so za uporabnike zavajajoči in se prikaže 
nepravilna slika poslovanja organizacij.

PREVARANTSKO (FORENZIČNO) RAČUNOVODSTVO

V računovodskih izkazih so lahko navedeni napačni podatki in naved-
be razvrščamo v napake ali prevare. Napaka je nenamensko naveden poda-
tek v računovodskih izkazih, ki je lahko vsebinski in vrednostni. Prevara je 
namerno dejanje članov poslovodstva in lastnikov skupaj z računovodskimi 
delavci, da bi pridobili določene koristi.

Prevarantsko računovodstvo pomeni:

― prikrojevanje, prirejanje (vključno s ponarejanjem) ali spreminjanje 
računovodskih evidenc ali podpornih dokumentov, na podlagi katerih 
so pripravljeni računovodski izkazi;
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― napačno prikazovanje ali namerna opustitev dogodkov, poslov ali 
drugih pomembnih informacij v računovodskih izkazih;

― namerna napačna uporaba računovodskih načel, ki se nanašajo na 
vrednotenje, razvrščanje, način predstavljanja ali na razkrivanje.

Forenzično računovodstvo je vrsta preiskovanja, ocenjevanja nedovolje-
nih in nedopustnih poslovnih dogajanj ter stanj pri poslovanju v organizacijah.

Vsebina forenzičnega računovodstva je po Robnik (2019) in Koletnik 
in Kolar (2008) je:

 nedvoumno gre za novo strokovno dejavnost, v katerem se povezujejo:

― ekonomska in pravna stroka;

― revizija;

― kazensko in materialno pravo;

― kriminalistika.

Lastnosti forenzičnega računovodstva so v nekaterih vidik skladna s 
samim preiskovanjem prevar, vendar je treba vedeti, da kljub temu ni ista 
disciplina. Ko govorimo o forenzičnosti, mislimo na sodišče, saj forenzični 
računovodje obravnavajo isto vsebino kot pravosodni sodniki. Forenzično 
računovodstvo deluje v primerih, ki vključuje kazensko in civilno ravnanje 
(Bergant idr., 2015, 17).

PRIČAKOVANA VLOGA IN NALOGA FORENZIČNEGA 
RAČUNOVODJE

Računovodski delavci, ki posredujejo računovodske informacije, mo-
rajo skrbeti, da so te razumljive, ustrezne, zanesljive in primerljive. Izdaja 
računovodskih informacij mora upoštevati vsebino pred obliko za vse upo-
rabnike računovodskih informacij.

Glavna naloge in vloga je, da predstavlja in presoja resnično, zakonito 
in moralno obravnavanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih in 
poročilih za uporabnike (notranje, zunanje) računovodskih izkazov.
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Forenzični računovodja:

― preizkuša in ocenjuje (ne)ustreznost obvladovanja poslovnih tveganj z 
namenom, da se odkrije, dokaže ali prepreči prevare in druga kazniva 
dejanja;

― je usposobljen dajati nepristranska in strokovna mnenja in dokazila o 
(ne)zakonitosti poslovnih tveganj in povzročiteljih prevar.

V Sloveniji se odgovorni za računovodenje srečujejo predvsem z utajo 
davkov in prispevkov, saj organizacije s strani poslovodstva in lastnikov že-
lijo s prikrivanjem dejanskih podatkov ali knjiženjem izmišljenih knjigovod-
skih listin vplivati na višino obračunanih in plačanih posameznih vrst dav-
kov državi. Poročanje o realnem poslovanju za različne uporabnike mora 
biti vsebinsko strokovno z bogatimi pojasnili. Poročevalci morajo biti pozor-
ni, da se ne razkrivajo poslovne skrivnosti, kar je možnost ogrožanja za na-
dalje poslovanje organizacije.

Za forenzične računovodje je po Durtschi idr. (2004) učinkovit pripo-
moček Bradfordov zakon, saj lahko z njegovo uporabo odkrijejo prevare, ki 
se nanašajo na izmišljene ali prirejene številke v računovodskih izkazih, pri-
rejene podatke z vidika predstavitve računovodskih kategorij.

Nedvoumno gre za novo strokovno dejavnost, v kateri se povezujejo:

― ekonomska in pravna stroka;

― revizija;

― kazensko in materialno pravo;

― kriminalistika.

Ob nestrokovnem in netransparentnem poročanju se lahko povzroča-
jo zavestne poslovne goljufije, ki zavajajo uporabnike poslovnih informacij 
ter njihovo odločanje o nadaljnjem poslovanju, investiranju, financiranju in 
drugih poslovnih aktivnostih.
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MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 240

V mednarodnem računovodskem standardu 240 (Zakon o revidira-
nju, Uradni list RS, št. 11/01, s spremembami) so razloženi trije vzroki, zakaj 
lahko pride do prevar, in sicer:

1. Prevarantsko računovodsko poročanje utegne nastati zaradi pritiska, 
zunaj ali znotraj organizacije, na poslovodstvo, da doseže pričakovani 
(nerealni) cilj glede dobička ali finančnega izida, zlasti ker so posledice 
zaradi nedoseganja finančnih ciljev za poslovodstvo precejšnje.

2. Do goljufije pride tudi, kadar posameznik meni, da se je notranjemu 
nadziranju mogoče izogniti, ker mu, na primer, zaupajo ali ker pozna 
določene pomanjkljivosti notranjega nadziranja.

3. Nekateri posamezniki imajo nagnjenje, značaj ali vrsto etičnih vre-
dnot, ki jim dovoljujejo zavestno in namerno goljufati.

Združenje pooblaščenih preiskovalcev prevar (ACFE, 1988) uporablja 
posebno taksonomijo, v kateri so navedene vrste prevar in goljufij, s katerimi 
se lahko sreča organizacija.

Po Robnik (2019) in ACFE (1988) se prevare in goljufije delijo na tri 
vrste, in sicer kot izhodišče, na podlagi katerih organizacija ugotovi, katera 
področja so ranljiva za prevaro:

― namerno prikrojevanje računovodskih izkazov (npr. neustrezno po-
ročanje o prihodkih);

― nezakonito prisvajanje neopredmetenih sredstev (npr. goljufivo povra-
čilo stroškov), korupcija (podkupovanje, poneverjanje in prikrojeva-
nje razpisnih ponudb in nerazkrito navzkrižje interesov itn.).

Priložnosti dajo ohlapni sistemi notranjega nadzora in primeri slabos-
ti v sistemih notranjega nadzora so pomanjkljivosti, povezane z:

― nadzorom in s pregledom;

― razmejevanjem dolžnosti;

― odobritvijo uprave;

― nadzorom nad sistemom.
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Goljufije se lahko pojavijo, tudi če se nadzor ne izvaja ali če osebe na od-
govornih položajih ustvarijo priložnosti za razveljavitev obstoječega nadzora.

PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

Organizacija mora pri izdelavi računovodskih izkazov upoštevati 
davčno zakonodajo in računovodske predpise, ki določajo uporabo različnih 
metod ob določenih pogojih in predpostavkah ter vplivajo na vrednotenje 
ekonomskih kategorij.

NAJPOGOSTEJŠE PREVARE V RAČUNOVODSKIH 
IZKAZIH

Organizacijam je znotraj zakonskih okvirov dopuščeno avtonomno 
izbiranje postopkov, metod in usmeritev za namen prikazovanja resničnega 
in poštenega premoženjskega, poslovnega in finančnega stanja poslovanja.

Ugotovljene prevare so:

― prirejanje in spreminjanje računovodskih evidenc;

― napačno prikazovanje poslovnih dogodkov;

― napačna uporaba metod vrednotenja zalog, terjatev, dolgoročnih 
sredstev;

― utaja obračunov in plačil davkov;

― prejeta ali dana plačila za posle, ki se niso realizirali;

― dane ali prejete poslovne provizije brez utemeljenih pogodbenih določil;

― uporaba sredstev za osebno in neposlovno uporabo;

― nepravilno prikazovani prihodki in odhodki, ki so povezani z registri-
rano dejavnostjo;

― odlaganje prihodkov in odhodkov na poznejše obdobje;

― nepravilno obravnavanje davčno nepriznanih odhodov;

― neopravičeni odbitki DDV itn.
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Načini predstavitve podatkov, ki zavajajo uporabnike računovodskih 
izkazov, so:

― prikrojevanje, prirejanje ali spreminjanje računovodskih evidenc ali 
podpornih dokumentov, na podlagi katerih so pripravljeni računo-
vodski izkazi;

― napačno prikazovanje ali namerna opustitev dogodkov, poslov ali 
drugih pomembnih informacij v računovodskih izkazih;

― namerno napačna uporaba računovodskih načel (vrednotenje, razvr-
ščanje, način predstavljanja ali razkrivanja);

― utaja prejemkov, davkov;

― tatvina opredmetenih osnovnih sredstev in intelektualne lastnine;

― plačilo organizacije za proizvode in storitve, ki jih ni prejelo itn.

VRSTE PREVAR POSLOVODSTVA

Vse goljufije in prevare, ki škodujejo gospodarstvu, uvrščamo v gospo-
darski kriminal, ki ga je v večini primerov zelo težko odkriti. V večini prime-
rov gre za pridobivanje sredstev na protipraven oziroma nezakonit način. 
Gospodarski kriminal se pojavlja v različnih oblikah in na različnih stopnjah 
poslovanja, vendar bom v nadaljevanju natančneje predstavila le eno izmed 
oblik gospodarskega kriminala, tj. pranje denarja. Posledice prevar prizade-
nejo tudi državo in njen proračun, saj so izgubljeni davki in prispevki.

Ugotovljene prevare, ki jih lahko povzročajo poslovodje ali lastniki:

― izmišljeni vpisi v dnevnik, zlasti ob koncu obračunskega obdobja, da bi 
se prikrilo poslovne izide ali doseglo druge cilje;

― neumestno prilagajanje predpostavk in spreminjanje presoj, upora-
bljenih pri oceni saldov na kontih;

― opuščanje priznavanj s predčasnim ali z zapoznelim priznavanjem do-
godkov in poslov, do katerih je prišlo v obračunskem obdobju, v raču-
novodskih izkazih;

― prikrivanje ali opustitev razkrivanj dejstev, ki bi lahko vplivala na 
zneske v računovodskih izkazih;
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― vključevanje v zapletene posle, ki so organizirani z namenom, da bi 
napačno predstavili finančno stanje ali poslovni izid organizacije;

― spreminjanje zapisov in pogojev, ki so povezani s pomembnimi in z 
nenavadnimi posli, itn.

V Sloveniji se računovodje srečujejo predvsem z utajo davkov in pri-
spevkov, saj organizacije želijo s prikrivanjem dejanskih podatkov ali knjiže-
njem izmišljenih listin vplivati na višino davka.

NAPAKE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

Organizacijam je znotraj zakonskih okvirov dopuščeno avtonomno 
izbiranje postopkov, metod in usmeritev za namen prikazovanja resničnega 
in poštenega premoženjskega, poslovnega in finančnega stanja poslovanja.

Napačne navedbe v računovodskih izkazih temeljijo na napakah; če 
gre za namensko zlorabo usmeritev ter uporabo drugih tehnik in oblik, ki so 
zunaj zakonskega okvira, lahko dejanje označimo za prevaro.

V pravilih skrbnega računovodenja 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, v 
nadaljevanju: PSR) je pri oblikovanju računovodskih informacij treba upo-
števati tudi predpostavko o nastanku poslovnih dogodkov in neomejenosti 
poslovanja organizacije. Pomemben je tudi PSR 7 – Nadzor, kamor spadajo 
interne kontrole, kot jih izvajajo računovodski delavci, ter letni popis sredstev 
in obveznosti do virov sredstev. V PSR 7 spada tudi vloga internih in zuna-
njih revizorjev, da odkrijejo morebitne nepravilnosti, napake ali prevare raz-
ličnih izvajalcev in odločevalcev računovodskih poročil.

V zadnjih dvajsetih letih se je po svetu in v Sloveniji zgodilo ogromno 
prevar. Z učinkovitim odkrivanjem in s preganjanem gospodarskega krimi-
nala bomo povrnili ugled in zaupanje ljudi v gospodarstvo, pri čemer nam 
bodo znanja in veščine forenzičnih računovodij v pomoč.

ODKRIVANJE NAPAK PO RAZLIČNIH MODELIH

Naloga državnih ustanov je, da odkrijejo in tudi preprečujejo prevare 
in goljufije na osnovi posredovanih informacij, ki so javnega značaja. Po-
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membna je vloga strokovno usposobljenih revizorjev in njihovo odkrivanje 
podatkov v računovodskih izkazih.

Tehnike odkrivanja napak so po Alden (2007, 3):

― poizvedba – poiščemo vzorce in podatke povezav brez predhodnih hi-
potez, ki kažejo na sum prevare;

― predvideno modeliranje – najdene vzorce in podatke uporabimo za 
napoved izzivov in iskanje novih možnosti;

― analiza deviacije – iščemo sumljive podatke;

― analiza povezav – iščemo s pomočjo algoritmov ujemanje podatkov 
ter izločamo redke in sumljive podatke.

Coderre (2002, 1) opisuje, da odkrivamo prevare na različno upora-
bljenih razmerjih, kot so:

― prevare med največjo in najmanjšo vrednostjo;

― prevare med največjo in drugo največjo vrednostjo;

― prevare med tekočim in preteklim letom.

Alden (2007, 3–4) navaja primerjalno analizo z uporabo filtrov; poleg 
poudarjanja nepravilnosti natančno določi vse tiste nepravilnosti in transak-
cije, ki so nenavadne in nezakonite. Pri odkrivanju prevar v računovodskih 
izkazih imajo pomembno vlogo revizorji, ki morajo s svojo strokovnostjo in 
z znanjem ugotoviti prevare, napačno evidentiranje in vodenje poslovnih do-
godkov, ki imajo vpliv na izdelavo računovodskih izkazov ter posledično na 
odločanje poslovanja.

Koristna za odkrivanje napak je primerjalna analiza, ki služi za odkriva-
nje prevar v organizaciji, saj nas usmerja v odkrivanje vzrokov prevar; ta je še 
močnejša od Benfordovega zakona (v nadaljevanju: zakon). Veliko raziskovalcev 
je zapisalo, da je zakon uporaben pri ugotavljanju in preučevanju prevar.

Benfordov zakon je eno izmed mogočih orodij za odkrivanje nepravil-
nosti. Gre za zelo preprosto, objektivno in učinkovito deduktivno digitalno 
analizo, ki je v tujini zelo razširjena, vendar v Sloveniji še precej neznana in 
redko uporabljena. Glede na študije raziskovalcev in diplomantov je zakon 
dober in koristen pri ugotavljanje in odkrivanju prevar ali pravilnosti prika-
zovanja podatkov.
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Pomembno je, da ugotovimo, ali gre pri preiskovanih računovodskih 
izkazih za namerne napake ali prevare. V ta namen nam je na voljo Benfor-
dov zakon kot matematično orodje in pojasnjuje, da imajo ponarejena števi-
la nekoliko drugačen vzorec od veljavnih oziroma naključnih vzorcev ter da 
številke padajo v vzorec dosledno.

Pomembne so analize, ki dajejo podatke, ki nakazujejo odmike od te-
oretično zastavljenih rezultatov, kot so, da so odmiki veliki od teoretičnih 
izhodišč rezultatov, kar lahko razumemo, da so objavljeni rezultati za po-
slovno odločanje prevarantski.

Zakon je empiričen in nakazuje nizke vrednosti v podatkih iz vsakda-
njega poslovanja; predstavlja različne (visoke, nizke) vrednosti podatkov. 
Zato zakon lahko uporabimo kot forenzičen test pri predstavitvi in ocenitvi 
preverjenih podatkov in nato ugotovimo, ali so ali niso prevare.

PRANJE DENARJA

Pranje denarja je zelo obsežen pojem in lahko bi rekli, da ga ni mogo-
če zajeti v eni sami definiciji. Na splošno pomeni prikrivanje izvora denarja, 
ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem. V Sloveniji pranje denarja še ni tako 
pereča težava kot v državah drugod po svetu, saj se je pri nas ta oblika kazni-
vega dejanja kot zakonsko prepovedana dejavnost prvič pojavila leta 1995 
(Hočevar, 2007, 13).

Pranje denarja se najpogosteje pojavlja v dejavnostih, kot so: trgovina 
z orožjem, prostitucija in trgovina z mamili, ali pa z zlorabo položaja, golju-
fijo, davčno zatajitvijo in korupcijo oziroma tam, kjer so prepovedani zasluž-
ki izjemno visoki. Namen pranja denarja je prikriti izvor nezakonito prido-
bljenega denarja, ki izvira iz organiziranega kriminala.

To ravnanje pomeni, da se denar, ki je bil pridobljen s protipravnimi 
dejanji, s pomočjo različnih finančnih transakcij spet pojavi v gospodarskem 
poslovanju kot zakonit oziroma čisti denar. Storilci protipravno pridobljeni 
denar operejo znotraj države. V Sloveniji tovrstna kazniva dejanja prepreču-
je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranje denarja, omenjena ka-
zniva dejanja pa Urad preprečuje tudi v drugih državah, kar je opredeljeno 
kot mednarodni kriminal, saj se dogaja zunaj slovenskih meja.
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Uradu za preprečevanje pranja denarja pomaga tudi Konvencija o ne-
zakonitem prometu z mamili. Podrobneje se s tem področjem ukvarja Evrop-
ska konvencija o preiskovanju, zasegu in o zaplembi ter pranju denarja, ki 
izvira iz kaznivih dejanj. Glavni namen te konvencije je vzpostaviti enoten 
sistem odkrivanja, preiskovanja, zasega in odvzema premoženja ter sodelo-
vanja med državami pri teh dejavnostih (Korošec in Bavcon, 2003, 146).

VRSTE PRANJA DENARJA

Pranje denarja je obsežno dejanje, ki ga je mogoče izvršiti na različne 
načine. Znane so tri faze pranja denarja, ki omogočajo nezakonito prido-
bljen denar spraviti nazaj v obtok kot opran denar (Lamberger, 2009, 103):

― Prenos denarja: pri tem obstajata gotovinski prenos, ko se gotovina 
prenaša prek državnih meja s tihotapljenjem, in brezgotovinski pre-
nos, ko se sredstva prenašajo prek finančnih ustanov, igralnic in me-
njalnic.

― Legalizacija denarja: poteka v tujih finančnih ustanovah, tujih druž-
bah ali z nakupom nepremičnin v tujini. Če je legalizacija uspešna, se 
izvor denarja zakrije in tako se lahko opran denar prenese nazaj v ma-
tično državo.

― Integracija: opran denar se v matično državo vrne z nakazili prek tujih 
bank, tujih družb ali korporacij. Investira se v zakonite ali nezakonite 
posle; dobiček se spet opere v naslednjem krogu pranja denarja.

METODE PRANJA DENARJA

Skozi zgodovino so se razvile različne metode, s katerimi kriminalci 
lahko operejo denar. Denar se najpogosteje opere prek kompleksnih poslov-
nih mrež navideznih družb in skladov, ki imajo sedeže v davčnih oazah. Naj-
pogostejša metoda, ki se pojavlja, je drobljenje. Pri tem gre za način pranja 
denarja, ko se večje zneske razdrobi na manjše zneske, ki so manjši od dovo-
ljene mejne vrednosti zneska, za katerega mora banka identificirati osebo, ki 
denar polaga na banko. Kot je omenjeno že v prejšnjem odstavku, ta znesek 
znaša 30.000 evrov. Dejanje se izvede s pomočjo več oseb, ki manjše zneske 
denarja raznosijo v več različnih bank.
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Na tak način se prepreči sum na pranje denarja. Med pogostejše meto-
de spadajo tudi davčne oaze in fiktivna ali navidezna podjetja oziroma davč-
ni vrtiljaki (Lamberger, 2009, 104).

TIPOLOGIJA PRANJA DENARJA

Denar je opran, ko je njegov izvor prikrit in pridobi vse lastnosti zako-
nito pridobljenega premoženja lastnika, ki je lahko pravna ali fizična oseba. 
Končni cilj opranega denarja ali premoženja je, da se vključi v finančne to-
kove premoženja in poslovanja organizacije.

V nadaljevanju so predstavljene različne vrste pranja denarja.

― Uporaba fizičnih oseb za pranje denarja

Glavna značilnost omenjene tipologije je, da se več osebnih računov 
fizičnih oseb uporablja predvsem za prejemanje sredstev in dvig gotovine ali 
nakazila na druge račune. V večini primerov takšne fizične osebe nimajo ni-
česar s transakcijami, ki se dogajajo na njihovem računu, ampak samo poso-
dijo svoje ime in s tem tudi bančni račun ter tako pomagajo organizatorjem 
teh aktivnosti ostati anonimni. Ta tipologija se največkrat izvaja hkrati s ti-
pologijo uporabe bančnih računov slamnatih podjetij.

― Uporaba slamnatih organizacij za pranje denarja

Slamnata organizacija je uporabljena za pranje denarja, ki izvira iz 
predhodnih gospodarskih kaznivih dejanj, kot je zloraba položaja ali zaupa-
nja pri gospodarski dejavnosti ali pa gre za davčno zatajitev.

― Uporaba »off-shore« organizacij za pranje denarja

Organizacija »off-shore« pomeni nerezidenčno gospodarsko družbo, 
ki svojih gospodarskih dejavnosti ne sme opravljati znotraj območja juris-
dikcije, v kateri je bila ustanovljena; ta območja so: Sejšeli, Delaware, De-
viški otoki in še veliko drugih. Postopek ustanovitve take organizacije je zelo 
preprost, hiter in poceni; ustanovitev je mogoče izpeljati celo prek spleta.
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― Zamenjava bankovcev manjših vrednosti v bankovce večjih 
vrednosti

Ta tipologija pranja denarja se pojavlja pri tistih storilcih kaznivih 
dejanj, pri katerih nezakonita sredstva izvirajo iz ponavljajočih se nezakoni-
tih aktivnosti. Takšne aktivnosti so največkrat promet z nedovoljenimi dro-
gami, ukradenim blagom, s tihotapskim blagom, prostitucijo, z nezakonitimi 
stavami in še bi lahko naštevali. Gre za prvo fazo pranja denarja, v kateri 
storilci sami ali s pomočjo tretjih oseb nezakonito pridobljeno količino de-
narja v obliki manjših bankovcev položijo na bančne račune v več posloval-
nicah in pozneje ta denar dvignejo v bankovcih večjih vrednosti.

― Uporaba sistemov za prenos denarja

Sistemi za prenos denarja, kot sta npr. Western Union in Money 
Gram, omogočajo učinkovito prenašanje denarja nezakonitega izvora raz-
ličnim osebam po vsem svetu. Tak sistem omogoča vplačilo denarja na enem 
mestu in dvig denarja nekje na drugem koncu sveta. Pri tem mora imeti ose-
ba, ki ji je denar namenjen, samo pravilno geslo in osebni dokument za dvig 
teh sredstev. Glavni prednosti za organizatorje pranja denarja pri teh siste-
mih sta potencialna anonimnost prejemnika določenih sredstev (prek pona-
rejenih dokumentov) in razširjenost mreže poslovalnic.

― Uporaba posojil za pranje denarja

Najbolj znana tehnika posojila za pranje denarja se imenuje »loan 
back«; izvede se tako, da se lastnik denarja z nezakonitim izvorom dogovori 
z osebo, ki ji zaupa, o sklenitvi posojilne pogodbe, v kateri je lažno navedeno, 
da posojilodajalec lastniku umazanega denarja posoja svoj denar. Tako pre-
jemnik posojila pridobi dokument o izvoru denarja – posojilo. V resnici gre 
za umazan denar oziroma za denar nezakonitega izvora, ki ga je posojiloda-
jalec posodil sebi ali pa svojemu podjetju.

― Uporaba računov družb in fizičnih oseb s sredstvi in z družbami iz 
sosednjih držav

Ta tipologija združuje že zgoraj omenjeni tipologiji, in sicer uporabo 
fizičnih oseb in uporabo slamnatih organizacij. Glavna značilnost te tipolo-
gije je uporaba bančnih računov fizičnih ali pravnih oseb za prejemanje 
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Napačne navedbe v računovodskih izkazih temeljijo na napakah; če gre za namensko zlorabo 

usmeritev ter uporabo drugih tehnik in oblik, ki so zunaj zakonskega okvira, lahko dejanje 

označimo za prevaro. 

 

V pravilih skrbnega računovodenja 2016 (SRS 2016) je pri oblikovanju računovodskih 

informacij treba upoštevati tudi predpostavko o nastanku poslovnih dogodkov in neomejenosti 

poslovanja organizacije.  

 

V zadnjih dvajsetih letih se je po svetu in v Sloveniji zgodilo ogromno prevar. Z učinkovitim 

odkrivanjem in s preganjanem gospodarskega kriminala bomo povrnili ugled in zaupanje ljudi 

v gospodarstvo, pri čemer nam bodo znanja in veščine forenzičnih računovodij v pomoč.  

 

Rezultati empiričnega dela raziskave 

 

Na podlagi ankete, ki smo jo naredili med udeleženci seminarjev, smo dobili odgovore, s 

pomočjo katerih smo testirali postavljene hipoteze. Prvo vprašanje je bilo: »Ali kot vodstveni 

delavci in lastniki razumete vsebine računovodskih izkazov?« 

Preglednica 1: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov 
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30 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da razumejo vsebino ekonomskih kategorij iz 

računovodskih izkazov. 25 odstotkov se jih je opredelilo, da jih ne razumejo. Slabo je, da je 35 

odstotkov anketiranih seznanjeni z vsebino računovodskih izkazov le splošno, kar pomeni slabe 

podlage za poslovne odločitve. 10 odstotkov anketirancev vsebin računovodskih izkazov ne 

razume. 
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sredstev iz tujine, večinoma iz držav Evropske unije. Prejeta sredstva se po-
zneje dvignejo v gotovini ali nakažejo na razne druge račune. Običajno je, da 
se pri tej tipologiji uporabljajo slamnate organizacije, ki so ustanovljene v 
Sloveniji, in sicer v mestih, ki ležijo bližje državni meji. Lastniki in zastopniki 
teh družb so največkrat tuji državljani.

Organizacijam je znotraj zakonskih okvirov dopuščeno avtonomno 
izbiranje postopkov, metod in usmeritev za namen prikazovanja resničnega 
in poštenega premoženjskega, poslovnega in finančnega stanja poslovanja.

Napačne navedbe v računovodskih izkazih temeljijo na napakah; če 
gre za namensko zlorabo usmeritev ter uporabo drugih tehnik in oblik, ki so 
zunaj zakonskega okvira, lahko dejanje označimo za prevaro.

V pravilih skrbnega računovodenja 2016 (SRS 2016) je pri oblikovanju 
računovodskih informacij treba upoštevati tudi predpostavko o nastanku 
poslovnih dogodkov in neomejenosti poslovanja organizacije.

V zadnjih dvajsetih letih se je po svetu in v Sloveniji zgodilo ogromno 
prevar. Z učinkovitim odkrivanjem in s preganjanem gospodarskega krimi-
nala bomo povrnili ugled in zaupanje ljudi v gospodarstvo, pri čemer nam 
bodo znanja in veščine forenzičnih računovodij v pomoč.

REZULTATI EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE

Na podlagi ankete, ki smo jo naredili med udeleženci seminarjev, smo 
dobili odgovore, s pomočjo katerih smo testirali postavljene hipoteze. Prvo 
vprašanje je bilo: »Ali kot vodstveni delavci in lastniki razumete vsebine ra-
čunovodskih izkazov?«

Preglednica 1: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov

Vir: Lastna  
raziskava, 2021
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30 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da razumejo vsebino eko-
nomskih kategorij iz računovodskih izkazov. 25 odstotkov se jih je opredeli-
lo, da jih ne razumejo. Slabo je, da je 35 odstotkov anketiranih seznanjeni z 
vsebino računovodskih izkazov le splošno, kar pomeni slabe podlage za po-
slovne odločitve. 10 odstotkov anketirancev vsebin računovodskih izkazov 
ne razume.

Drugo vprašanje: »Ali so vam računovodski izkazi osnova za sprejetje 
poslovnih odločitev?«

Graf 1: Razumevanje računovodskih izkazov
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Iz rezultatov drugega anketnega vprašanja je razvidno, da vodstveni delavci in lastniki kar v 33 

odstotkih sprejemajo poslovne odločitve na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov. Pri 28 

odstotkih anketirancev so osnova nefinančni kazalniki. 25 odstotkov anketiranim je osnova za 

poslovne odločitve stanje panoge, preostali pa so odgovorili, da jim je pomembno javno mnenje 

njihovega poslovanja in da se odločajo na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov. 

 

Hipotezo 1 lahko delno potrdimo; poslovodstvo in lastniki ne poznajo dovolj dobro vsebin 

računovodskih izkazov in njihove poslovne odločitve niso v celoti odvisne od podatkov, ki so 

predstavljeni v računovodskih izkazih. 

 

Tretje vprašanje: »Kako so vam predstavljeni računovodski izkazi računovodskih delavcev?« 

Preglednica 2: Predstavitev računovodskih izkazov uporabnikom 

 
Vir: Lastna raziskava, 2021 

33%

8%
28%

6%

25%
da

ne

nefinančni kazalniki

javno mnenje

panoga

35

22

17

10

16

D O B R O S L A B O P O V R Š N O N E S T R O K O V N O N E  R A Z U M L J I V O

Vir: Lastna raziskava, 2021

Iz rezultatov drugega anketnega vprašanja je razvidno, da vodstveni 
delavci in lastniki kar v 33 odstotkih sprejemajo poslovne odločitve na pod-
lagi podatkov iz računovodskih izkazov. Pri 28 odstotkih anketirancev so 
osnova nefinančni kazalniki. 25 odstotkov anketiranim je osnova za poslov-
ne odločitve stanje panoge, preostali pa so odgovorili, da jim je pomembno 
javno mnenje njihovega poslovanja in da se odločajo na podlagi podatkov iz 
računovodskih izkazov.

Hipotezo 1 lahko delno potrdimo; poslovodstvo in lastniki ne poznajo 
dovolj dobro vsebin računovodskih izkazov in njihove poslovne odločitve 
niso v celoti odvisne od podatkov, ki so predstavljeni v računovodskih izka-
zih.
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Tretje vprašanje: »Kako so vam predstavljeni računovodski izkazi ra-
čunovodskih delavcev?«

Preglednica 2: Predstavitev računovodskih izkazov uporabnikom

Vir: Lastna raziskava, 2021

Odgovori anketirancev so zelo različni; 35 odstotkov jih je ocenilo, da 
so jim računovodski izkazi ustrezno predstavljeni, kar 22 odstotkov pa je 
nasprotujočega mnenja, tj. da jim niso ustrezno predstavljeni. 17 odstotkov 
jih meni, da so predstavitve površne, zelo slabo pa je, da jih kar 26 odstotkov 
meni, da so predstavitve nestrokovne in nerazumljive. To lahko razumemo 
kot slabo znanje in komunikacijo med računovodskimi delavci in uporabniki 
računovodskih izkazov.

Četrto vprašanje: »Kaj pogrešate v obrazložitvi računovodskih izkazov?«

Graf 2: Predstavitev računovodskih izkazov uporabnikom

177 

 

Odgovori anketirancev so zelo različni; 35 odstotkov jih je ocenilo, da so jim računovodski 

izkazi ustrezno predstavljeni, kar 22 odstotkov pa je nasprotujočega mnenja, tj. da jim niso 

ustrezno predstavljeni. 17 odstotkov jih meni, da so predstavitve površne, zelo slabo pa je, da 

jih kar 26 odstotkov meni, da so predstavitve nestrokovne in nerazumljive. To lahko razumemo 

kot slabo znanje in komunikacijo med računovodskimi delavci in uporabniki računovodskih 

izkazov. 

 

Četrto vprašanje: »Kaj pogrešate v obrazložitvi računovodskih izkazov?« 

Graf 2: Predstavitev računovodskih izkazov uporabnikom 

 
Vir: Lastna raziskava, 2021 

 

V odgovorih anketirancev je bilo 40 odstotkov zadovoljnih z razumljivo vsebino računovodskih 

izkazov računovodskih delavcev. Veliko jih pogreša opozorilne znake slabših podatkov 

poslovanja in morebitnih predlogov, kaj spremeniti, ker rezultati ne kažejo najboljšega 

poslovanja. 

  

Hipoteze 2 ne moremo v celoti potrditi, saj so anketiranci precej zadovoljni s predstavitvijo 

računovodskih izkazov;  potrebne so le še določene dopolnitve, kot so: predlogi za izboljšave 

in opozorilni znaki, ki jih navaja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in 

prisilnem prenehanju o plačilni sposobnosti.  

 

Peto vprašanje: »Ali vplivate na izdelavo računovodskih izkazov?« 

 

Preglednica 3: Vpliv poslovodstva in lastnikov na rezultat računovodskih izkazov 
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V odgovorih anketirancev je bilo 40 odstotkov zadovoljnih z razumlji-
vo vsebino računovodskih izkazov računovodskih delavcev. Veliko jih po-
greša opozorilne znake slabših podatkov poslovanja in morebitnih predlo-
gov, kaj spremeniti, ker rezultati ne kažejo najboljšega poslovanja.

Hipoteze 2 ne moremo v celoti potrditi, saj so anketiranci precej zado-
voljni s predstavitvijo računovodskih izkazov; potrebne so le še določene do-
polnitve, kot so: predlogi za izboljšave in opozorilni znaki, ki jih navaja Za-
kon o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem preneha-
nju o plačilni sposobnosti.

Peto vprašanje: »Ali vplivate na izdelavo računovodskih izkazov?«

Preglednica 3: Vpliv poslovodstva in lastnikov na rezultat računovodskih 
izkazov
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Iz anketnih vprašanj se jih je kar 55 odstotkov opredelilo, da nimajo vpliva na podatke v 

izdelanih računovodskih izkazih. Drugi del odgovorov anketiranih je skrb vzbujajoč, saj se 

opredeljujejo glede na ustreznost poslovanja, boniteto in druge namene. Takšni rezultati niso 

dobri za nadaljnje ocenjevanje podjetništva. 

 

Šesto vprašanje: »Zakaj bi vplivali na prevarantsko predstavitev poslovanja v računovodskih 

izkazih?« 

 

Preglednica 4: Vplivi na predstavitev računovodskih izkazov poslovodstva in lastnikov 
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izdelavo računovodskih izkazov glede plačila davčnih obveznosti. Veliko ljudem so pomembni 

ocena bonitete in pogoji na javnih razpisih; glede tega nas je raziskava presenetila. 

Sedmo vprašanje: »Se zavedate posledic odkritij prevar v računovodskih izkazih?« 
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Iz anketnih vprašanj se jih je kar 55 odstotkov opredelilo, da nimajo 
vpliva na podatke v izdelanih računovodskih izkazih. Drugi del odgovorov 
anketiranih je skrb vzbujajoč, saj se opredeljujejo glede na ustreznost poslo-
vanja, boniteto in druge namene. Takšni rezultati niso dobri za nadaljnje 
ocenjevanje podjetništva.

Šesto vprašanje: »Zakaj bi vplivali na prevarantsko predstavitev po-
slovanja v računovodskih izkazih?«
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Preglednica 4: Vplivi na predstavitev računovodskih izkazov poslovodstva in 
lastnikov

178 

 

 
Vir: Lastna raziskava, 2021 

 

Iz anketnih vprašanj se jih je kar 55 odstotkov opredelilo, da nimajo vpliva na podatke v 

izdelanih računovodskih izkazih. Drugi del odgovorov anketiranih je skrb vzbujajoč, saj se 

opredeljujejo glede na ustreznost poslovanja, boniteto in druge namene. Takšni rezultati niso 

dobri za nadaljnje ocenjevanje podjetništva. 

 

Šesto vprašanje: »Zakaj bi vplivali na prevarantsko predstavitev poslovanja v računovodskih 

izkazih?« 

 

Preglednica 4: Vplivi na predstavitev računovodskih izkazov poslovodstva in lastnikov 

 
 

Vir: Lastna raziskava, 2021 

Odgovori anketirancev so, kar v višini 35 odstotkov, da jim je pomembna slika poslovanja pred 

konkurenco. Slab je podatek, da se je 32 odstotkov anketiranih opredelilo, da imajo vpliv na 

izdelavo računovodskih izkazov glede plačila davčnih obveznosti. Veliko ljudem so pomembni 

ocena bonitete in pogoji na javnih razpisih; glede tega nas je raziskava presenetila. 

Sedmo vprašanje: »Se zavedate posledic odkritij prevar v računovodskih izkazih?« 

55

10 15 12 8

NE DELNO POGOVOR O 
USTREZNOSTI

BONITETA 
POSLOVANJA

DA ZA DOLOČENE 
NAMENE

D A N E M E  N E  
Z A N I M A

Z A N I M A  M E  
O B  O D K R I T J U

30
20 22

28

Vir: Lastna raziskava, 2021

Odgovori anketirancev so, kar v višini 35 odstotkov, da jim je po-
membna slika poslovanja pred konkurenco. Slab je podatek, da se je 32 od-
stotkov anketiranih opredelilo, da imajo vpliv na izdelavo računovodskih 
izkazov glede plačila davčnih obveznosti. Veliko ljudem so pomembni ocena 
bonitete in pogoji na javnih razpisih; glede tega nas je raziskava presenetila.

Sedmo vprašanje: »Se zavedate posledic odkritij prevar v računovod-
skih izkazih?«

Graf 3: Posledice odkritih prevar
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Anketiranci so se kar s 30 odstotki odločili, da se zavedajo posledic, ki 
jih lahko predstavijo podatki iz računovodskih izkazov. Zanimivi so odgo-
vori, da jih posledice ne zanimajo, kar v višini 50 odstotkov, in da so priprav-
ljeni sprejeti posledice šele po odkrivanju napak. Rezultati so neprimerni in 
skrb vzbujajoči glede nadaljnjega razvoja podjetništva.

V 263. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 
s spremembami) je določeno, da mora član vodenja pri opravljanju svojih 
funkcij delovati v dobro organizacije s skrbnostjo dobrega in vestnega gos-
podarja ter skrivati poslovno skrivnost.

Hipotezo 3 lahko delno potrdimo, tj. da poslovodstva in nadzorniki 
vplivajo na vsebino izdelanih računovodskih izkazov in da se zavedajo, da so 
prevarantski.

ZAKLJUČEK

Glede na preučeno literaturo menimo, da imamo v Sloveniji ustrezen 
nadzor nad gospodarskim kriminalom, saj se s tem področjem ukvarja veliko 
organizacij, s katerimi sodelujejo tudi strokovnjaki s področij ekonomije, pra-
va in kriminalistike. Težava je mogoče le v majhnosti Slovenije, saj je veliko 
ljudi posredno ali neposredno povezanih, posledica tega pa so poznanstva in 
podkupovanje, torej korupcija, proti kateri se posamezniki težko borijo.

Ugotovitve študij in raziskave so, da so prevare in goljufije, ki se odra-
žajo in prikazujejo v računovodskih izkazih, odraz gospodarskih kriz ter 
brezbrižnosti poslovodstva in lastnikov glede na neustrezno izvedbo notra-
njega ali zunanjega nadzora. Pomen revizije in forenzičnega računovodstva 
je, da pri odkrivanju prevar in goljufij ugotovitve iz raziskav in študij prime-
rov tega niso potrdile, saj se med krizo prekrivanje podatkov v računovod-
skih izkazih ni zmanjšalo.

Podlaga je v etičnosti poslovodstva, naloga lastnikov je, da skupaj de-
lujejo pošteno ter skladno s predpisi in z zakonodajo. Izpostavili smo prevare 
in goljufije na področju evidentiranja in razumevanja stroškov razvoja, ki so 
evidentirani med neopredmetenimi sredstvi. Predlagali smo modele delitve 
preostanka stroškov razvoja glede na različne vrste kalkulacij.

Skupna vsem obravnavanim prevaram je protipravna pridobitev dob-
rin ali finančnih sredstev. Do tega lahko vodi več dejavnikov, poglavitni pa je 
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nemorala posameznika. Če ima posameznik dostop do finančnih sredstev ali 
lahko tudi sodelavce, prijatelje ali znance, ki imajo dostop do njih in mu po-
magajo pri kaznivem dejanju, če pozna nadzorni in varnostni sistem ter zato 
ve, kako lahko dejanje prikrije, lahko izkoristi priložnost. Moralna načela 
posameznika in spoštovanje delovnega mesta pa lahko posameznika od ka-
znivega dejanja goljufije odvrnejo.
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POVZETEK

Digitalizacija ima svojo temno stran, zaradi katere so posamezniki, 
podjetja, finančne ustanove in druge organizacije nenehno izpostavljeni ki-
bernetskim napadom, ki lahko škodijo njihovemu finančnemu premoženju 
in ugledu. Hkrati z digitalizacijo podjetij poteka digitalizacija kriminalnih 
združb. Veliko izmed njih jih delujejo kot visokotehnološko razvita podjetja 
in se poslužujejo uporabe umetne inteligence, strojnega učenja in računalni-
štva v oblaku. Na različne načine skušajo protipravno pridobiti finančna 
sredstva in jih čim hitreje nakazati na račune, od koder jih organi pregona ne 
morejo zaseči. Poslužujejo se plačil s kriptovalutami in uporabljajo denarne 
mule za prikrivanje ciljnih računov. Organi pregona se nenehno borijo z no-
vimi in vsako leto bolj izpopolnjenimi oblikami napadov. V večini primerov 
se napadi izvedejo z izkoriščanjem najšibkejšega člena v verigi informacijske 
varnosti – to je človeka. Zato bomo predstavili najpogostejše pristope kiber-
netskih kriminalcev in poudarili, kako naj se posameznik in podjetje zavaru-
jeta pred njimi.

Ključne besede: digitalizacija, informacijska varnost,  
kibernetska kriminaliteta, internetna grožnja, finančna prevara,  
kriminal kot storitev, kriptovaluta

ABSTRACT

The Dark Side of Digitalisation 

Digitalisation has its dark side which makes individuals, companies, financial 
institutions and other organisations constantly exposed to cyberattacks that can harm 
their assets and reputation.

Temna stran digitalizacije
Julija Lapuh Bele
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Digitalisation of companies is simultaneous to digitalisation of criminal or-
ganisations. Many function as high-tech companies which make use of AI, ma-
chine-supported learning and cloud computing. They try to unlawfully gain assets in 
various ways and redirect them to accounts which can not be confiscated by law en-
forcement bodies. They use cryptocurrencies and money mules to mask target ac-
counts. Law enforcement bodies constantly struggle with forms of attacks which are 
becoming more sophisticated year by year. In the majority of cases, they exploit an in-
dividual as the weakest link in the information security chain. The paper presents the 
most common approaches of cyber criminals and highlights ways of protecting indi-
viduals and companies.

Key words: digitalisation, information security, cybercrime,  
internet threat, financial fraud, crime as a service, cryptocurrency

UVOD

Z izrazom digitalizacija označujemo uporabo digitalnih tehnologij za 
spreminjanje poslovnega modela ter zagotavljanje novih možnosti za ustvar-
janje prihodkov in dodane vrednosti (Gartner, 2021). Ker podjetje ne more 
izvesti sprememb čez noč, govorimo o procesu prehoda na digitalno podjetje. 
Podjetje si zastavi cilje. Ko jih doseže, si mora zastavljati nove in še bolj sme-
le cilje, saj so neprestano na voljo nove tehnologije, spreminja pa se tudi 
družbeno okolje. Digitalizacija je vseživljenjski proces uspešnega podjetja. S 
seboj prinaša številne prednosti, izzive in tudi slabosti. V prispevku se bomo 
ukvarjali s slabostmi, ki so povezane z informacijsko varnostjo, in obravna-
vali temno stran digitalizacije. Namen prispevka je predstaviti izzive kiber-
netske varnosti in najučinkovitejše načine obrambe pred kibernetskim kri-
minalom.

Podjetja po vsem svetu neprestano doživljajo kibernetske napade. Ve-
liko napadov zaustavijo tehnološka sredstva (npr. požarni zidovi, protiviru-
sni programi), veliko jih preprečijo ozaveščeni uporabniki, številne organiza-
cije in posamezniki pa so oškodovani. Kot se bomo prepričali v nadaljevanju, 
so uspešni napadi večinoma izvedeni zaradi neozaveščenosti, nepazljivosti, 
nevestnosti, ustrežljivosti ali pohlepa nič hudega sluteče osebe, ki je prva tar-
ča napada. Prek te osebe je lahko oškodovano celotno podjetje pa tudi njego-
ve stranke. Napadalci uporabljajo tradicionalne metode, ki so jih prenesli v 
kibernetsko okolje, ali povsem nove, ki jih omogočajo nove tehnologije. Na 
internetu delujejo kriminalne združbe, ki so visoko tehnološko razvite. Z 



127

uporabo najsodobnejših tehnologij, kot so: umetna inteligenca (angl. artifici-
al intelligence), strojno učenje (angl. machine learning) in veriženje blokov (angl. 
blockchain), predstavljajo trd oreh v obrambi pred kibernetskimi napadi. Za-
poslujejo odlične strokovnjake. Kibernetski kriminal je med vsemi oblikami 
kriminala najbolj prožen in dinamičen, kar zelo skrbi organe pregona (Euro-
pol, 2020) in strokovnjake za računalniško varnost po vsem svetu.

Kibernetska kriminaliteta je kriminalna dejavnost, ki uporablja infor-
macijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) za izvedbo kaznivih dejanj (Ber-
nik in Meško, 2011). Večino kibernetske kriminalitete, vendar ne vseh, zag-
rešijo kibernetski kriminalci, ki se želijo finančno okoristiti. Drugi motivi so 
npr.: terorizem, vohunjenje, škodovanje ugledu žrtve, razširjanje stališč in 
doseganje političnih ciljev z nedovoljenimi sredstvi. Kibernetski kriminal de-
limo na dve vrsti:

― kibernetsko odvisni kriminal;

― kibernetsko omogočen kriminal.

Pod izrazom kibernetsko odvisni kriminal (angl. cyber-dependent crime) 
označujemo kazniva dejanja, pri katerih je IKT sredstvo in tarča napada. Pri-
meri takšnih dejanj so: razobličenje spletne strani, onemogočanje delovanja 
žrtvinega informacijskega sistema (npr. spletne strani ali aplikacije), uporaba 
hekerskih metod za promocijo političnih ali drugih stališč (CPS, 2019).

Kibernetsko omogočen kriminal (angl. cyber-enabled crime) je skupni iz-
raz za tradicionalna kazniva dejanja, ki jih je mogoče povečati po obsegu ali 
dosegu z uporabo računalnikov, računalniških omrežij in drugih oblik infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije. Primeri takšnih dejanj so različne go-
ljufije, izsiljevanja, kraje podatkov in denarja. Čeprav je večina tovrstnih ka-
znivih dejanj dobro znana in bi se pred njimi lahko ubranili, se še vedno us-
pešno izvajajo. Po mnenju Europola k temu pripomorejo nezadostni ukrepi 
za kibernetsko zaščito na strani podjetij in splošno pomanjkanje zavedanja 
(Europol, 2020).

V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali kibernetska kazniva deja-
nja in zaščito pred njimi. S preganjanjem in preprečevanjem kibernetskega 
kriminala se ukvarjajo organi pregona, državne agencije in strokovnjaki za 
informacijsko varnost v organizacijah. Organi pregona niso le policije posa-
meznih držav, ampak tudi mednarodne organizacije, kakršni sta Europol in 
Interpol. Europol ima poseben center za pregon kibernetskega kriminala, ki 
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se imenuje European Cybercrime Center (EC3). Države imajo nacionalne od-
zivne centre za kibernetsko varnost, ki obravnavajo vse varnostne incidente 
in ne le kaznivih dejanj. V Sloveniji imamo SI-CERT. Boj proti kibernetske-
mu kriminalu je obsežen, a ne zadosten. Kibernetska kriminaliteta je kljub 
vsem vloženim naporom in sredstvom ena izmed večjih nevarnosti za podje-
tja in posameznike.

DIGITALIZACIJA KRIMINALNIH DEJAVNOSTI

Najprej bomo predstavili kibernetska kazniva dejanja, ki so visoko 
tehnološko podprta. Zato predstavljajo velik izziv in težave organom prego-
na in civilnim organizacijam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in preganja-
njem kibernetskega kriminala. Kriminalne združbe poslujejo kot dobro or-
ganizirana podjetja. Izkoriščajo tehnologije in zmožnosti, s katerimi svojo 
dejavnost optimizirajo, širijo in razvijajo. V tem poglavju bomo spoznali kri-
minal kot storitev in povezavo kriptovalut s kriminalnimi aktivnostmi.

KRIMINAL KOT STORITEV

Pri digitalizaciji podjetij in njihovem poslovanju odigravajo po-
membno vlogo storitve računalništva v oblaku. Enako velja za kriminalne 
združbe. Z izrazom računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) označuje-
mo izvajanje storitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
prek interneta. Ponudnik ima infrastrukturo, podatke in programsko opre-
mo, ki jih uporabnikom dostavlja kot storitev. Na podoben način komunal-
na podjetja dobavljajo vodo ali elektriko. Uporabnik najame oz. porabi, kar 
potrebuje in kolikor potrebuje. Nekatere storitve najema permanentno, npr. 
internet, nekatere občasno, ko jih potrebuje. Svoje potrebe preprosto nadgra-
juje. Prednost za uporabnika je še, da ima na voljo tehnološko najboljše sto-
ritve, saj za posodabljanje skrbi ponudnik. Osnovni koncept računalništva v 
oblaku združuje pojme: programska oprema kot storitev (angl. software as a 
service – SaaS), platforma kot storitev (angl. platform as a service – PaaS) in in-
frastruktura kot storitev (angl. infrastructure as a service – IaaS). Vsi ti izrazi 
poudarjajo, da gre za storitveni model (Wikipedija, 3. 4. 2021). Podjetju npr. 
strežnika ni več treba kupiti, ampak ga najame v oblaku, tj. na internetu.
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Kriminal ima svoj storitveni model računalništva v oblaku, ki se imenu-
je kriminal kot storitev (angl. crime as a service – CaaS). Pri tem modelu krimi-
nalne združbe posamezniki razvijajo napredna orodja za izvajanje kriminal-
nih dejavnosti in jih prodajajo ali dajejo v najem drugim, pogosto tehnološko 
manj veščim kriminalcem. Ti jih nato uporabijo za izvajanje kibernetskih kri-
minalnih dejavnosti. Kot storitve so na voljo na temnem spletu (angl. darkweb):

― programska opreme za izvajanje kibernetskih napadov;

― okužena omrežja računalnikov (angl. botnet), s pomočjo katerih se 
izvajajo kibernetski napadi;

― ukradeni podatki;

― storitve, npr. zagotavljanje denarnih mul (Europol, 2020).

Za denarne mule je značilno, da sodelujejo pri pranju denarja (angl. 
money laundery). Novačijo jih prek socialnih omrežij in jim obljubljajo velik 
zaslužek. Če so žrtve naivne in privolijo v sodelovanje, na svoje transakcijske 
račune prejemajo nezakonito pridobljena denarna sredstva in nato opravlja-
jo dvige gotovine ali izvršujejo prenakazila na druge transakcijske račune, ki 
so najpogosteje odprti v tujini. Tovrstna dejanja se v EU obravnava kot ka-
znivo dejanje pranja denarja. Denarne mule niso le naivne žrtve, ampak so-
storilci kaznivih dejanj (Europol, 2019).

Center za boj proti kibernetskemu kriminalu pri Europolu (2020) trdi, 
da obstoj in delovanje CaaS skupnosti olajšujeta kriminalcem izvajanje na-
padov, organom pregona in varnostnim strokovnjakom pa otežujeta boj 
proti organiziranemu kibernetskemu kriminalu. Vsi, ki uporabljamo inter-
net, puščamo na njem sledi in podatke. Kriminalci so ves čas na preži za po-
datki. Z različnimi metodami zvabljanja (angl. phishing) jih skušajo pridobiti 
in nato uporabiti za izvajanje drugih kriminalnih dejavnosti (npr. izsiljeva-
nje, kraja denarja). Kibernetski kriminal kot storitev (CaaS) olajša zvabljanje, 
saj je tehnično manj veščim kriminalcem na voljo vsa potrebna oprema za 
zvabljanje podatkov. Kriminal kot storitev deluje na temnem spletu (angl. 
darkweb). Plačilno sredstvo so kriptovalute (Europol, 2020).
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POVEZANOST KRIPTOVALUT S KRIMINALNIMI 
DEJAVNOSTMI

Roubini (2019) ugotavlja, da so kriptovalute ustvarile novo kriminalno 
industrijo, ki obsega neregulirane »offshore« borze, plačane propagandiste 
in vojsko prevarantov. Prevaranti ciljajo na posameznike in so uspešni, ka-
dar pohlep preglasi previdnost. Kriptovalute so plačilno sredstvo kriminalne-
ga podzemlja in lajšajo poslovanje kibernetskih kriminalcev (Europol, 2020).

Kriptovalute so za kriminalce:

― tarča napada, ker jih kradejo (npr. iz menjalnic);

― sredstvo napada, ker jih izkoriščajo za goljufanje (npr. investicijske 
prevare s kriptovalutami);

― plačilno sredstvo (npr. odkupnine za prenehanje izsiljevanja).

Tarče napada so vlagatelji v kriptovalute. Na tem področju nepresta-
no zaznavajo številne prevare, npr. piramidne sheme z lažnimi kriptovaluta-
mi in zbiranje denarja za financiranje prevarantskih zagonskih podjetij ali 
projektov z izdajanjem kriptožetonov, ki kmalu ostanejo brez vrednosti.

Kriptovalute omogočajo in izboljšujejo učinkovitost kibernetskih kri-
minalnih dejavnosti, saj so npr. plačilno sredstvo ali vaba za zvabljanje (angl. 
pfishing) podatkov (Higbee, 2018). Na podlagi poročil organov, ki se ukvarja-
jo s preganjanjem kibernetskega kriminala, sklepamo, da je organizirano 
kriminalno podzemlje močno zainteresirano za obstoj kriptovalut in njihovo 
priljubljenost med poštenimi državljani, saj tako veliko lažje prikriva svojo 
dejavnost in izvor premoženja.

Če skušamo razumeti fenomen kriptovalut, moramo najprej spoznati, 
v čem se razlikujejo od običajnih valut. Kriptovalute so digitalne valute. 
Obstajajo samo na računalniških sistemih, v materialni obliki pa ne. Najbolj 
znana in po tržni kapitalizaciji najpomembnejša valuta te vrste je bitcoin (Bi-
tinfocharts, 2021). Kriptovalute so osnovane na osnovi tehnologije veriženja 
blokov (angl. blockchain). V posameznem bloku so potrjene, kriptirane tran-
sakcije. Transakcij za nazaj ni mogoče spreminjati, zato so vse transakcije 
varne in v tem smislu za imetnike ni strahu pred zlorabo, dokler imajo poš-
teni uporabniki skupaj vsaj 51 % vseh vozlišč v omrežju (Nakamoto, 2008).
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Pri običajnih valutah potekajo finančne transakcije prek posrednikov. 
Najpogosteje so to banke, posredniki kartičnih transakcij in druge finančne 
ustanove, kakršna je npr. PayPal. Vse transakcije so zakonsko uravnavane in 
nadzorovane. Posredniki so zakonsko zavezani, da regulatornim organom 
sporočajo morebitne sumljive transakcije in sodelujejo v boju proti prepreče-
vanju pranja denarja. Pod pritiskom vplivnih držav lahko blokirajo račune in 
uporabnikom onemogočijo dostop do denarja. To se je zgodilo v primeru 
Wikileaksa, ki mu je PayPal blokiral račun, na katerem so zbirali donacije 
(Dolenc, 2016). Poostren nadzor otežuje delovanje kriminalnih združb, saj 
jim lahko, če jih odkrijejo, onemogočijo dostop do vseh računov, ki jih imajo 
na bankah.

Glavni razlog za nastanek prve in najpomembnejše izmed kriptovalut 
bitcoin je bila želja iznajti zaupanja vredno digitalno valuto, ki za izvajanje 
plačilnega sistema ne potrebuje posrednikov (Nakamoto, 2008). Kriminalci 
imajo podobne želje. Izvrševati želijo finančne transakcije brez nadzora 
posrednikov in anonimno.

Bitcoin je najpomembnejša in najstarejša kriptovaluta, zasnovana na 
tehnologiji veriženja blokov. Še zdaleč pa ni edina. Svojo kriptovaluto lahko 
izda vsak ustrezno usposobljen računalniški strokovnjak. V začetku leta 2021 
so nove kriptovalute nastajale skoraj na dnevni bazi (Statista, 11. 6. 2021). 
Propadale so še hitreje. Na spletni strani Coinopsy, ki zbira »kriptoosmrni-
ce«, je zapisanih že več kot dvajset tisoč propadlih kriptovalut (Coinopsy, 11. 
6. 2021). Novih se je treba še posebej bati, saj njihovo knjigovodstvo mogoče 
ni dovolj razpršeno in obstaja možnost, da imajo kriminalci v lasti 51 % ali 
več vozlišč, kar jim omogoča zlorabe. Poslovanje s kriptovalutami ni povsem 
brez posrednikov. Ko želiš kupiti kriptovaluto ali jo prodati, se moraš obrni-
ti na menjalnico. Včasih so te poslovale z anonimnimi strankami. To se je na-
čelno spremenilo, saj imajo zaradi preteklih kraj iz kriptomenjalnic in zahtev 
regulatornih organov po večji transparentnosti zdaj politiko poznavanja 
stranke (angl. know your customer). Vsak vlagatelj, ki želi poslovati prek zau-
panja vredne menjalnice, se mora identificirati in dokazati, da je res oseba, 
za katero se izdaja. To povzroča nove izzive kriminalcem, a se prilagajajo in 
za zdaj še uspešno poslujejo s kriptovalutami (Europol, 2020).

Klasični kriminal je posloval z gotovino in jo poskušal legalizirati za 
nadaljnjo uporabo, čemur rečemo pranje denarja. Regulatorni organi držav 
so uvedli zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in poslovanje z neza-
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konito pridobljeno gotovino zelo otežili. Z nastankom kibernetskega krimi-
nala je postala gotovina neuporabna. Najti je bilo treba način plačevanja, pri 
katerem je mogoče finančne transakcije prikriti. Kriptovalute so zaradi vseh 
lastnosti, ki smo jih omenili, idealne za poslovanje v kriminalnem podzemlju 
(Europol, 2019).

Podatki kažejo, da kibernetski kriminalci poslujejo z bitcoini in drugi-
mi kriptovalutami ter s tem organom pregona otežujejo sledenje nezakoni-
tim plačilom. Tehnologija veriženja blokov povečuje zasebnost s pomočjo 
kriptodenarnic, kakršni sta Wasabi in Samurai, kar predstavlja še večji izziv 
za organe pregona (Europol, 2020). Na začetku so bili bitcoini najbolj uve-
ljavljena valuta v kriminalnem podzemlju. Žrtve izsiljevanja so morale plače-
vati odkupnine v bitcoinih, vendar pa so ti postali za kriminalce premalo 
varni in so se usmerili na druge valute, ki olajšujejo prikrivanje transakcij. 
Takšne kriptovalute so npr. monero, zcash, dash (Mizrahi, 2018; Wilson, 
2019; Europol, 2018). Nedvomno je zanimanje kriminalnih združb, da krip-
tovalute niso le njihova valuta, saj se je lažje skriti med množico anonimnih 
vlagateljev z vsega sveta.

NAPADI NA RAČUNALNIŠKE SISTEME IN ZAŠČITA 
PRED NJIMI

Digitalizacija poslovanja zahteva sodobno računalniško opremo in 
ljudi, ki z njo rokujejo. Ob številnih prednostih, ki jih prinaša digitalizacija, ne 
smemo zanemariti največje slabosti. To je ogroženost računalniških siste-
mov in podatkov zaradi napak opreme ali ljudi in zaradi kibernetskega kri-
minala. V tem poglavju bomo spoznali vrste napadov, načine napadov in ti-
pične primere napadov na informacijske sisteme.

VRSTE KIBERNETSKIH NAPADOV

Kibernetske napade delimo glede na način izvedbe na:

― napade s tehničnimi sredstvi, pri katerih je IKT sredstvo in tarča napada;

― socialni (ali družbeni) inženiring, pri katerem zlikovci obidejo tehnič-
no zaščito in izkoristijo ljudi (Vasiljevič idr., 2006).
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Varovanje podatkov je na tehnični ravni dobro urejeno, za kar s svo-
jim delovanjem in tehničnimi sredstvi poskrbijo računalniški strokovnjaki. 
Žal pa računalniški strokovnjaki ne morejo ubraniti sistema pred vsemi ki-
bernetskimi napadi. Večino, če ne vsega, pa bi lahko preprečili ozaveščeni in 
previdni uporabniki. Zato bomo v tem poglavju opisali kibernetske napade 
na računalniške sisteme, ki se izvedejo prek ljudi. Pravimo, da smo ljudje naj-
šibkejši člen v verigi informacijske varnosti, zato bomo v nadaljevanju opisa-
li tipične kibernetske napade, ki vključujejo pomoč žrtve, in to, kako se pred 
njimi zaščitimo. Z opisom in analizo kibernetskih napadov se ukvarjajo 
CERT-agencije po vsem svetu, kot so npr. SI-CERT, Europol, Interpol, FBI in 
drugi organi pregona.

Naredimo primerjavo s hišo. Tehnično varnost predstavljajo ključav-
nice in alarmni sistemi. Vsi vemo, da vse to ne pomaga za izboljšanje de-
janske zaščite imetja, če ne zaklenemo vrat, zapremo oken ali ne vklopimo 
alarmnega sistema. Opisano je najpreprostejši način zaščite, ni pa zadosten. 
Če nepridiprava sami spustimo v hišo, se izpostavimo nevarnosti in mogoče 
nasedemo njegovim zvijačam. Podobno je z računalniškimi sistemi.

Za preprečevanje napadov na IKT-opremo s tehničnimi sredstvi so 
odgovorni računalniški strokovnjaki. Končni uporabnik mora v povezavi s 
tehničnimi napadi vedeti naslednje:

― Napadi na računalniške sisteme obstajajo, podjetje in vsak posamezni 
lastnik računalnika pa mora biti pred njimi zavarovan.

― Na svojem računalniku mora imeti protivirusno zaščito.

― Redno mora skrbeti za posodabljanje operacijskega sistema, brskalni-
kov in drugih aplikacij, saj proizvajalci popravljajo varnostne pomanj-
kljivosti (Vasilijevič idr., 2006).

Za preprečevanje vdorov od zunaj (npr. z interneta) sta nepogrešljiva 
pripomočka požarni zid (pregrada) in protivirusna programska oprema. Žal 
pa t. i. tehnična varnost ne zadošča. Pomembno je, da se uporabniki zaščitno 
obnašamo in s svojim ravnanjem preprečujemo zlorabe, ki jih s tehnološkimi 
sredstvi ne moremo preprečiti.

Najpogostejši motiv za izvedbo kibernetskega napada je denar. Drugi 
motivi so: terorizem, vohunjenje, maščevalnost … (Verizon, 2020). Napadalci 
v današnjem času ne delujejo samo z enega računalnika, ampak z omrežij, ki 
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so si jih pred tem podjarmili. Tem omrežjem rečemo omrežja botnet ali bot-
neti. Ime je nastalo iz kombinacije angleških besed robot in net, v slovenskem 
strokovnem izrazju pa smo besedo podomačili v botnet (Islovar, 2021). La-
stniki računalnikov v takih omrežjih običajno ne vedo, da njihovi računalni-
ki služijo kriminalni dejavnosti in da sodelujejo v orkestriranem napadu na 
določeno tarčo ali naključne tarče.

Zadnja leta napadi s pomočjo socialnega inženiringa povzročijo več 
škode kot tehnični napadi, kar dokazujejo poročila o internetnem kriminalu 
(Europol, 2020; FBI, 2019; Verizon, 2020). Napade s socialnim inženiringom 
bomo obravnavali podrobneje, saj jih lahko preprečimo le uporabniki. 
Osnovni princip takšnih napadov je pridobivanje informacij od potencialne 
žrtve ali preslepitev žrtve, da izvrši dejanje, ki ji škodi. Najpogostejša oblika 
socialnega inženiringa je zvabljanje (angl. phishing). To je način zavajanja 
uporabnikov, da sami izdajo svoje osebne podatke (npr. številke kreditnih 
kartic, gesla, podatke o bančnih računih).

NAČINI IN SREDSTVA NAPADOV

Socialni inženiring se izvaja na različne načine. V vseh primerih je 
potrebna komunikacija med napadalcem in žrtvijo. Najpogostejše sredstvo 
komunikacije napadalca in žrtve je elektronska pošta ali njene priloge. Po-
gosto je goljufiva vsebina e-pošte (Europol, 2018). Žrtev stori napako, če se 
odzove in storilcu sporoči podatke, s katerimi storilec nadaljuje kaznivo de-
janje. Napadalci pošiljajo tudi SMS-sporočila na mobilne telefone, s pomoč-
jo katerih želijo zvabiti podatke. Znane so telefonske prevare, pri katerih se 
kriminalci pretvarjajo, da so npr. računalniški strokovnjaki ali uslužbenci 
banke. Ustrežljiva stranka jim zaupa podatke, pozneje pa je zlorabljena. Po-
sebna oblika telefonske prevare je klic iz neke čudne države, ki se takoj pre-
kine. Če kličemo nazaj, plačamo drag pogovor, saj gre za plačljivo linijo (Eu-
ropol, 2020). Veliko nevarnosti preži na socialnih omrežjih in spletnih stra-
neh. Če obiščemo okuženo spletno stran, s katere zlikovci kradejo podatke, 
smo lahko pozneje oškodovani, saj se naši vpisi (npr. geslo, osebni podatki) 
zaznajo pri kriminalcih. Zato ne vnašajmo številk kreditnih kartic, gesel in 
drugih zaupnih osebnih podatkov na spletne strani, na katere smo prišli s 
klikom v elektronski pošti. Verodostojne ustanove tega od svojih strank ne 
zahtevajo. Zlikovci naredijo spletno stran podobno pravi (npr. bančni) in iz-
koristijo površnost uporabnikov, ki ne pogledajo natančno naslova spletne 



135

strani. Če bi, bi opazili drobno napako v naslovu in opazili, da gre za pona-
redek.

Potencialne žrtve je treba opolnomočiti z znanjem. Zato imamo sple-
tno stran https://www.varninainternetu.si/, na kateri si lahko ogledamo 
številne videe s prikazom različnih napadov in z nasveti, kako preprečiti, da 
bi postali žrtve. Eden izmed nasvetov je, da ne odpiramo sumljivih e-poštnih 
sporočil, s čimer preprečimo morebitne kraje podatkov in poskuse goljufij. 
Podobno velja za družbeno programsko opremo. Vse večja razširjenost soci-
alnih omrežij (Facebook, Twitter, LinkedIn idr.) je pritegnila tudi zlonamer-
neže. Širjenje virusov prek datotek, ki se tam izmenjujejo, ni edina nevar-
nost, ki smo ji izpostavljeni. Ogroženi so tudi naši podatki. Razne nagradne 
igre lahko zlikovci izkoristijo za profiliranje uporabnikov, za poznejše neže-
leno reklamiranje ali npr. za vplivanje na izide volitev, širjenje teorij zarote, 
pridobivanje naivnežev za denarne mule.

Zlonamerna elektronska pošta, sporočila na mobilni telefon in okuže-
ne spletne strani niso edina sredstva za dostop do uporabnikov. Kriminalci 
so inovativni in iznajdljivi. Virus StuxNet, ki je zaustavil iransko jedrsko cen-
tralo, so razširili s pomočjo USB-ključkov, ki so jih odvrgli pred poslopjem. 
Zaposleni so ob prihodu pobirali USB-ključe, jih nato radovedno vtikali v ra-
čunalnike in s tem prenesli škodljivo kodo v dobro zavarovan računalniški 
sistem (Wikipedia, 21. 5. 2021).

Napadalci, ki uporabljajo tehnike socialnega inženiringa, se poslužuje-
jo najrazličnejših prevar in izsiljevalskih metod za dosego svojih ciljev. Mož-
nosti za uspeh imajo, če smo pred tem vstopili v komunikacijo z njimi.

NALOŽBENE PREVARE

Investicijske ali naložbene prevare (angl. investment fraud) se nanašajo 
na poskuse goljufij, pri katerih poskušajo od žrtve izvabiti denar. Za tipične 
sheme goljufij pri naložbah so značilne ponudbe rizičnih naložb, pri katerih 
oglašujejo majhno tveganje ali da ni tveganja, zajamčene donose, zapletene 
naložbene strategije ali trgovanje z neregistriranimi vrednostnimi papirji. 
Primeri takih goljufij so goljufije s predplačili, Ponzijeve sheme, piramidne 
sheme in goljufije na področju tržnih manipulacij (FBI, 11. 6. 2021).

Kriminalci pogosto želijo od svoje žrtve zvabiti denar z oglaševanjem 
privlačnih shem hitrega bogatenja, s čimer skušajo prevarati pohlepne in 

https://www.varninainternetu.si/
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neprevidne ljudi. Zlikovci obljubljajo žrtvam izjemne finančne donose z vla-
ganjem v sredstva, kot so npr. kriptovalute, diamanti ali zlato. Če žrtev nase-
de in vplača denar, začnejo prikazovati lažno stanje portfelja. Žrtev spremlja 
navidezno rast svoje investicije in se veseli dobre naložbe. Lahko se zgodi, da 
na zahtevo žrtve manjši znesek celo izplačajo, da se zdi njihovo poslovanje 
resno. Če žrtev zahteva večje izplačilo iz svoje investicije, pa se komunikaci-
ja prekine. Lažna spletna stran sčasoma izgine in žrtve ostanejo brez investi-
ranih sredstev (Policija, 19. 4. 2021).

Poseben primer naložbenih prevar so piramidne sheme. Pojavljajo se v 
povezavi s klasičnimi valutami in kriptovalutami. Eno največjih tovrstnih 
prevar je izvedel znani in v preteklosti ugledni finančnik Robert Madoff. 
Njegovo prevarantsko početje je trajalo kar 30 let, saj so mu vlagatelji zaupa-
li in niso potrebovali denarja. Šele finančna kriza leta 2008, ko je veliko in-
vestitorjev potrebovalo denar in ga želelo dvigniti, je pokazala, da je šlo za 
obsežno prevaro (Pavlič, 2021). To je primer prevare, ki se ji težko izognemo. 
Madoff je obljubljal sorazmerno nizke donose in celo nadzorni organ SEC 
(The U. S. Securities and Exchange Commission – Ameriška Komisija za 
vrednostne papirje in borzo) njegove dejavnosti ni pravočasno zaznal kot 
prevaro. Običajno so prevarantske sheme veliko očitnejše, saj obljubljajo ne-
realne donose.

Za finančne prevare so zelo primerne kriptovalute, saj so zakonsko ne-
regulirane, ljudje pa o njih malo vedo. Primer takšne prevare je lažna kriptova-
luta onecoin. Ocenjujejo, da se je v finančno prevaro s to navidezno kriptova-
luto ujelo okoli 14 tisoč Slovencev. Kar 3,6 milijona ljudi po svetu ni prepozna-
lo znakov prevare. Strokovnjaki pravijo, da so obstajali jasni indici, da gre za 
prevaro. Finančno bolj izobraženi in ozaveščeni posamezniki so bili do teh po-
nudb skeptični. Pristopi goljufov so pogosto inovativni in prepričljivi, zaradi 
česar je prevaro včasih težko prepoznati. Ljudje so od OneCoina kupovali izo-
braževalne pakete in glede na vložek dobili ustrezno število fiktivnih žetonov 
za rudarjenje istoimenske valute, ki sploh ni obstajala. Leta 2016 so jim preva-
ranti podvojili stanje na navideznih računih. Vlagatelji so imeli lažni vtis, da 
njihovo imetje raste. Pozneje se je izkazalo, da denarja ni več in da vlagatelji 
verjetno nikoli ne bodo prejeli niti dela vloženega denarja (Tomšič, 2019).

Kriptovaluto xaurum so promovirali kot kriptovaluto, ki temelji na 
zlatih rezervah. Strokovnjaki so opozarjali, da lahko zlato kupi vsak vlagatelj 
sam in da gre verjetno za prevaro, a to ni zaustavilo organizatorjev, ki so 
svojo prevarantsko shemo reklamirali celo v slovenskih medijih. Vlagatelji v 
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xaurum danes nimajo niti zlata niti zagotovila, da bo njihova naložba kdaj 
povrnjena.

Za investitorje so velika tveganja kriptokovanci, ki jih izdajajo za fi-
nanciranje projektov. Prve izdaje kriptokovancev (ICO – Initial Coin Offe-
rings) so zelo pogosta oblika financiranja novonastalih podjetij in njihovih 
projektov. Kljub izjemno velikim tveganjem tak način financiranja raste 
(Shephard, 2019). ICO-naložbe potekajo tako, da se v zameno za pravo de-
narno valuto izdajo digitalni žetoni ali kovanci, ki jih v prihodnosti lahko – 
ali pa tudi ne – uporabimo za nakup določenega blaga ali storitve. Razisko-
valci trdijo, da gre v okoli 80 % teh izdaj za prevare (DeLisle, 2018). Veliko 
tistih, ki imajo poštene namene, v poslovnem svetu ne uspe. Ocenjujejo, da je 
samo okoli 3 % tovrstnih projektov poštenih in uspešnih. Zato je vlaganje v 
kovance, ki se reklamirajo kot kriptovalute, izjemno tvegano in skoraj za-
nesljivo pomeni izgubo denarja.

Prve izdaje kovancev niso registrirane kot vrednostni papirji, zato vla-
gatelji nimajo nobene pravne zaščite. Večina temelji na poslovnem modelu, 
katerega cilj je vlagatelje ogoljufati za denar. Tudi če so nameni izdajateljev 
pošteni, gre za financiranje startup podjetij, za katere je velika verjetnost, da 
poslovno ne preživijo. Po ocenah na osnovi podatkov iz ZDA naj bi le 10 % 
novonastalih podjetij preživelo (Bryant, 2020). Oglasi za te »supernaložbe« 
se prikradejo na zaupanja vredne spletne strani in socialna omrežja. Izrabijo 
se znane osebnosti, ki v oglasih razlagajo, kako so obogatele. V resnici je vse 
zmontirano in poneverjeno.

VRIVANJE V POSLOVNO KOMUNIKACIJO

To je skupina prevar, ki so usmerjene na podjetja in organizacije. Sto-
rilci kaznivih dejanj uporabljajo tehnike socialnega inženiringa za dostop do 
podatkov in e-pošte tistih zaposlenih, ki jih potrebujejo za zlorabo. Europol 
(2020) ocenjuje, da je vrivanje v poslovno komunikacijo (angl. business email 
compromise) ena večjih groženj za varnost podjetij in njihovo finančno imet-
je. SI-CERT v poročilu o kibernetski varnosti za leto 2019 navaja, da je bil 
najvišji znesek oškodovanja v Sloveniji kar 200.000 EUR.

Napadalec se neopazno vrine v komunikacijo med dvema poslovnima 
partnerjema, prestreza sporočila in njihove priloge ter jih spreminja. Po na-
vadi spremeni številko računa, na katerega je treba plačati naročeno blago. 
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Prevaro se odkrije šele, ko kupec sprašuje, zakaj ni prejel naročenega blaga 
ali prodajalec terja plačilo za dobavljeno blago, ki naj ne bi bilo plačano. Do 
tovrstne goljufije pride kot posledica predhodne kraje avtentikacijskih po-
datkov, ki jih napadalci pridobijo s katero izmed metod zvabljanja podatkov 
(Europol, 2020).

Tehnično manj zahteven primer vrivanja v poslovno komunikacijo je 
t. i. direktorska prevara. Goljuf, ki se pretvarja za direktorja, svojemu raču-
novodji odredi visoko plačilo na različne račune v tujini. Računovodja, ki 
verjame, da je naročilo poslal direktor, izvede plačilo, podjetje pa izgubi de-
nar. V zadnjem času je bilo na tak način oškodovanih več slovenskih podjetij 
za desettisoče evrov (SI-CERT, 2020). Tovrstno goljufijo bi s preverjanjem, ki 
ne bi bilo prek e-pošte, lahko preprečili. Covid-19 in delo od doma sta krimi-
nalcem olajšala posel, saj je bilo v letu 2020 veliko omejevanje fizičnih stikov, 
komunikacija med zaposlenimi pa je potekala po e-pošti v večjem obsegu kot 
prej. Napadi so tehnološko na visoki ravni. Izkorišča se celo umetna inteli-
genca za popolno posnemanje nadrejenih (npr. glasu), izboljšujeta se njihova 
uporaba lokalnega jezika in poznavanje lokalnih posebnosti. Napadajo veli-
ka in majhna podjetja. V zadnjem času so celo bolj na udaru majhna podjetja 
(Europol, 2020).

NIGERIJSKE IN LJUBEZENSKE PREVARE

To je skupina prevar, ki je običajno usmerjena na posameznike. Izko-
ristijo človeška čustva, kot so npr. pohlep, sočutje, ljubezen. Ime prevare je 
nastalo na osnovi prvega znanega primera te vrste. Sin nigerijskega dikta-
torja nas npr. obvešča, da bi rad opral denar. Potrebuje naš bančni račun za 
nakazilo, v zameno pa bi nam pustil 10 % zneska, vendar pa moramo mi 
najprej plačati za stroške neki znesek, npr. tisoč evrov, na tuj račun. Veliko 
pohlepnežev je že nasedlo, plačalo, obljubljenega nakazila in 10 % pa seveda 
ni bilo (Vasilijevič idr., 2006).

Različic teh pisem je precej; pojavljajo se že več kot desetletje. Dobiva-
mo sporočila, da smo dediči, da smo zadeli na loteriji itn. Čeprav bi morale 
biti tovrstne goljufije dobro znane, žrtev ne zmanjka. Zlikovci se včasih izje-
mno potrudijo in z žrtvami vzpostavijo dolgotrajen odnos. Slej kot prej sledi 
prošnja po plačilu denarja, zato je pomembno, da nikoli nič ne plačamo, pa 
naj bo zgodba, ki je v ozadju, še tako presunljiva.
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Pri ljubezenskih prevarah kriminalci svoje žrtve največkrat iščejo na 
Facebooku, Instagramu ali na straneh za zmenke, na katerih postavijo lažen 
profil z lepimi slikami. Pošljejo prošnjo za prijateljstvo, in ko vzpostavijo za-
upen odnos, začnejo prositi za denar. Žrtve so v večini primerov ženske, zne-
ski oškodovanja pa navadno presegajo deset tisoč evrov. Tej obliki zvablja-
nja z angleškim izrazom rečejo catphishing. Tovrstne prevare temeljijo na ču-
stveni manipulaciji, žrtve pa so dvakrat prevarane; prvič so finančno 
oškodovane, drugič pa so pod hudim psihičnim pritiskom prevarantov (SI-
-CERT, 2019).

DRUGE PREVARE

Prevaranti so na preži povsod na spletu. Prežijo na iskalce najem-
niških stanovanj, kupce avtomobilov in plovil, na ljubitelje domačih živali. 
Skoraj ni človekove aktivnosti, pri kateri ni v bližini kakšnega prevaranta. V 
goljufivih oglasih pogosto uporabljajo ukradene ali prekopirane fotografije s 
spleta. Tehnološko napredni kriminalci ustvarjajo sintetične vsebine (angl. 
deepfake). To so lažna besedilna, slikovna, zvočna ali videosporočila, ki so 
ustvarjena z umetno inteligenco ali s strojnim učenjem.

Obstaja preprost način, s katerim hitro preverimo pristnost fotografij. 
S pomočjo funkcije vzvratno iskanje fotografij (angl. reverse image search) lah-
ko preverimo, ali gre za spletno prevaro. V iskalnik Google vpišemo iskanje 
slik, kliknemo na ikono fotoaparata in z miško prenesemo želeno fotografi-
jo v polje. Iskalnik Google pomaga odkriti, ali se sumljive fotografije pojavlja-
jo še v kakšnih sumljivih oglasih in ali gre verjetno za prevaro (Varni na in-
ternetu, 2021).

KRAJA PODATKOV

Podatki imajo vrednost. Na temnem spletu se prodajajo. Če nam ukra-
dejo podatke o kreditnih karticah, osebne podatke ali gesla, jih lahko upora-
bijo za poznejše zlorabe in oškodovanja. Dogajajo se tudi kraje identitete. Te 
imajo za posameznika številne posledice – finančne in za njegov ugled.

Zlikovci včasih pridobijo naša gesla na spletnih straneh, ki naj bi bile za-
upanja vredne. Pred leti so npr. LinkedInu ukradli podatke uporabnikov in jim 
še leta pošiljali elektronsko pošto z izsiljevalsko vsebino, v kateri so napisali, da 

http://www.cert.si
http://www.cert.si
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poznajo uporabnikovo geslo, in navedli geslo, ki so ga ukradli na omrežju Lin-
kedIn. V letu 2021 smo lahko prebrali, da je bilo Facebooku ukradenih 533 mi-
lijonov podatkov; med njimi je tudi od 230.000 slovenskih uporabnikov (Faz-
lić, 2021). Podatki bi bili lahko zlorabljeni na Facebooku ali na kakšni drugi 
strani, na kateri uporabljamo enako geslo. Zato je pomemben nasvet, da je tre-
ba za različne spletne strani uporabljati različna gesla, kar je še posebej po-
membno, kadar gre za spletne strani, na katerih puščamo več podatkov. Na 
spletni strani https://haveibeenpwned.com/ lahko preverimo, ali so bili naši 
podatki ukradeni na kateri izmed spletnih strani, ki smo jo obiskali. Geslo, ki 
smo ga na taki spletni strani uporabili, lahko služi napadalcem za zlorabo, če 
ga uporabljamo še kje drugje. Zato moramo taka gesla čim hitreje zamenjati.

IZSILJEVALSKI VIRUSI

Izsiljevalski virusi (angl. ransomware) so ena večjih nevarnosti za pod-
jetja. Povzročijo ogromno škode in zastojev v poslovanju. Velike in odmevne 
primere najdemo tudi v Sloveniji (SI-CERT, 2019; SI-CERT, 2020). Izsiljeval-
ske viruse prenesejo uporabniki sami. Pred njimi se s protivirusno program-
sko opremo ne moremo ubraniti. Po okužbi z izsiljevalskim virusom se na 
žrtvinem računalniškem omrežju začne proces šifriranja oz. kriptiranja vseh 
datotek s podatki (npr. besedilnih, slikovnih, video, elektronske pošte, baz 
podatkov). Dokumenti postanejo nečitljivi in neuporabni. Izsiljevalci nato 
navežejo stik in določijo ceno, za katero bodo dešifrirali podatke. Odkupni-
no je treba plačati v eni izmed kriptovalut, saj so tovrstne transakcije bistve-
no težje izsledljive. Po navadi so tarča napada podjetja, in sicer ne glede na 
velikost (Europol, 2020). Prvi izsiljevalski virus se je pojavil in povzročal te-
žave že leta 1989. Tovrstni virusi so od takrat vsako leto bolj izpopolnjeni in 
nevarni, kriminalne združbe, ki jih razpošiljajo, pa bolj predrzne in ne-
izprosne. Opažajo, da pred tem dobro analizirajo žrtev in se na napade prip-
ravljajo dlje časa (Europol, 2020).

Po toliko letih obstoja izsiljevalskih virusov so podjetja nanje pogosto 
pripravljena in imajo kopije neokuženih podatkov, s katerimi lahko vzposta-
vijo stanje pred okužbo. Če so kopije podatkov na varnih mestih, ki niso po-
vezana v omrežje, jih kriminalci ne morejo okužiti. Zato so izsiljevalci svojo 
storitev nadgradili. Če žrtev v roku ne plača, javno objavijo ali prodajo podat-
ke. Na temnem spletu se začne avkcija za podatke (Europol, 2020). Tega 
podjetje ne sme dopustiti, saj je po zakonu kazensko odgovorno za varovanje 

https://haveibeenpwned.com/
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osebnih podatkov, poslovnih podatkov pa si tudi ne želi razkriti. Izsiljevalski 
virusi se najpogosteje širijo s priponkami elektronske pošte (npr. kot navide-
zne .PDF-datoteke, kot dokumenti programov Microsoft Office z makri ali 
kot .ZIP-arhivi s kodo JavaScript). Obramba je zato preprosta: ne odpirajmo 
priponk v elektronski pošti, za katere nam ni jasno, od koga in zakaj smo jih 
dobili.

ZAKLJUČEK

Ni dvoma, da digitalizacija prinaša številne prednosti in pozitivne 
učinke na poslovanje podjetij in družbo. Podjetja nimajo izbire, ali se bodo 
digitalizacije lotila ali ne. Kljub maloštevilnim slabostim se morajo procesi 
digitalizacije nadaljevati, a z upoštevanjem pasti, ki se jih je mogoče izogniti. 
V prispevku smo prikazali, da ima digitalizacija svojo temno stran, ki je po-
vezana s kibernetskim kriminalom. Kibernetska varnost je pomembna pa-
noga, ki pomaga zmanjševati posledice kibernetskih kaznivih dejanj ali na-
pak ljudi. Z njo se aktivno ukvarjajo civilne in državne organizacije za prepre-
čevanje kibernetskega kriminala in organi pregona, kot so: policije držav, 
Europol in Interpol. Vse te organizacije in organi pa ne morejo narediti tega, 
kar lahko naredimo posamezniki za lastno varnost in varnost organizacije, 
v kateri smo zaposleni. Veliko zlorab in kibernetskih kaznivih dejanj je us-
pešno izvršenih zaradi nehotenega sostorilstva žrtve. Najmočnejše orožje v 
boju proti kibernetskemu kriminalu je ozaveščen in previden uporabnik. 
Zato je bil namen tega prispevka na primerih predstaviti kibernetske grož-
nje in kako se posameznik pred njimi zaščiti ter povečati zavedanje ljudi, da 
so najšibkejši ali pa najmočnejši člen v verigi ukrepov s področja informacij-
ske varnosti.
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Digitalizacija v 
visokošolskem prostoru
Tatjana Devjak, Natja Lavrič

POVZETEK

Svet je danes zaradi pandemije drugačen, kot je bil pred njo. Pandemi-
ja je prizadela veliko družbenih področij, tudi področje visokega šolstva. Ne 
glede na to, kakšen je naš odnos do ukrepov za zamejitev širjenja koronavi-
rusa, smo se morali visokošolski sodelavci, študentje in visokošolski zavodi 
na hitro prilagoditi razmeram in novi realnosti. Najprej smo prešli na izo-
braževanje na daljavo. Tak način izvajanja študijskega procesa zahteva od 
vseh deležnikov nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki proces 
izvajajo, in tistih, ki se izobražujejo. Namen prispevka je analizirati družbe-
ne in osebne dejavnike, ki podpirajo učenje na daljavo, in digitalizacijo viso-
kega šolstva tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, utemeljiti proces 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti ter 
kompetenc za uspešno delovanje v spremenjenih visokošolskih razmerah, 
predstaviti formalnopravni pregled (ne)podpore učenja na daljavo v visoko-
šolskem prostoru odgovornih in ne nazadnje predstaviti primere dobrih pra-
ks nekaterih visokošolskih zavodov doma in v tujini. Avtorici v prispevku 
prikažeta rezultate raziskave študija na daljavo na MLC Ljubljana in izpo-
stavita poglede visokošolskih učiteljev in študentov o učenju na daljavo; iz-
postavita tudi dobro prakso in dejavnike tveganja, ki pa jih lahko zelo omili-
mo z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem na področju IKT-kompe-
tenc in pismenosti posameznika in ustanove.

Ključne besede: visoko šolstvo, digitalizacija, učenje na daljavo, 
pandemija, pravni predpisi, nove pismenosti in kompetence



148

ABSTRACT

Digitalisation in Higher Education

The world has changed because of the pandemic. It has affected many areas of 
our society including the field of higher education. Regardless of our attitude towards 
the measures to limit the spread of the coronavirus, we needed to adapt to the situation 
and the new reality quickly. Firstly, we switched to distance education. Such a way of 
implementing the study process presents all stakeholders with new forms of literacy and 
new competences to those who carry out the process and those who are being educated. 
The purpose of this paper is: to analyse social and personal factors that support distance 
learning and digitalisation of higher education in the future and not only in emergen-
cies; to justify the process of lifelong learning and education and to acquire new types of 
literacy and competences for successful action in changing higher education; to present 
a legal formal overview of (absence of) support for distance learning in higher education 
from responsible parties and finally to present examples of good practices of some high-
er education institutions at home and abroad. The paper presents the results of distance 
learning research at MLC Ljubljana and highlights the views of higher education teach-
ers and students on distance learning. It points out good practices and risk factors which 
can be greatly mitigated using additional education and training in ICT competences 
and individual and institutional literacy.

Key words: higher education, digitalisation, distance learning, pandemic, 
legal regulations, new literacy and competences

UVOD

Visokošolski svet danes je danes drugačen, kot je bil pred pandemijo 
covida-19. Ne glede to, kakšen je naš odnos do ukrepov za zamejitev širitve 
novega koronavirusa, je dejstvo, da smo prešli na e-izobraževanje ali izobra-
ževanje na daljavo. Uspešno izvajanje izobraževanja na daljavo pa zahteva 
od vseh deležnikov nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki ta 
proces izvajajo, in tistih, ki se izobražujejo. V procesu so uspešnejši tisti posa-
mezniki, ki imajo visoko motivacijo in napredno znanje IKT. Profesorji in 
študentje se morajo danes hitro odzivati na izzive, ki jih digitalna družba 
postavlja pred njih. Digitalizacija družbe in visokega šolstva zahteva digital-
ne kompetence, kompetence, ki so povezane z novo tehnologijo. Digitalno 
usposobljenost visokošolskih sodelavcev, profesorjev pa po Rosenblitu (2018) 
in Cabero - Almenara idr. (2020) opredelimo kot skupek znanj, sposobnosti 
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in/ali veščin o informacijski in komunikacijski tehnologiji (IKT), povezanih z 
učiteljskim poklicem, ki jim lahko pomagajo pri izvajanju pedagoškega pro-
cesa pa tudi reševanju poklicnih in profesionalnih težav. Ravno usposablja-
nje za digitalne kompetence je ključnega pomena za kakovostno izobraževa-
nje, in kot pravijo avtorji (prav tam), zlasti danes, v teh težkih časih, ki jih pre-
življamo že dve leti zaradi Sars-CoV-2. Ravno uporaba IKT nam je v teh 
časih omogočila, da smo študijski proces sploh izvajali.

Glavni namen prispevka je prek zgodovinskega in pravnega diskurza 
predstaviti začetek, izhodišča, pogoje študija na daljavo, pravne dokumente, 
ki urejajo to področje, analizirati vpliv družbenih sprememb in digitalizacije 
na izvajanje študijskega procesa na daljavo, ugotoviti, katera znanja in kom-
petence potrebujemo za prehod v digitalizacijo visokega šolstva, opozoriti na 
prednosti in slabosti študijskega procesa na daljavo ter predstaviti rezultate 
raziskave, kako poteka poučevanje in učenje na daljavo na MLC Fakulteti za 
management in pravo Ljubljana. Predstavili bova poglede profesorjev in štu-
dentov o prednostih, pomanjkljivostih in o izzivih novega načina izvajanja 
študija.

VPLIV RAZVOJA DRUŽBE IN DRUŽBENIH SPREMEMB 
NA IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN VISOKOŠOLSKI 
PROSTOR

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega na-
predka in njene prihodnosti. Šolski sistem je eden izmed večjih sistemov v 
vsaki družbi, ki ga je nemogoče spremeniti čez noč in tudi ne ad hoc. Ključna 
uspešnost posameznih izobraževalnih sistemov je ravnovesje med tradicijo 
in sposobnostjo fleksibilnega prilagajanja aktualnim družbenim smernicam. 
Vsak uspešen izobraževalni sistem v osnovi izhaja iz določene filozofije in ni 
osnovan na aktualni ideologiji in politični usmeritvi (Flogie, 2016).

Dandanes, zlasti v tej koronakrizi, se še posebej zavedamo, da znanja, 
ki so bila temelj napredka v 19. in 20. stoletju, v sodobnem svetu niso več do-
volj, so celo nezadostna; sodelovanje različnih znanstvenih panog za dosego 
cilja (npr. sodelovanje farmacevtske panoge pri razvoju cepiva proti covidu) 
je sicer zelo dobrodošlo, ne bo pa dovolj. Izobraževalni sistem, uveljavljen v 
prvi polovici 20. stoletja, je preživet, ker se je spremenila globalna gospodar-
ska politika, po drugi strani pa smo doživeli razcvet sodobne informacijsko-
-komunikacijske tehnologije. Vse to pa spreminja zaposlitvene potrebe in 
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potenciale sodobne družbe. Razvojne in zaposlitvene možnosti posamezne 
države predstavljajo enega izmed temeljev razvoja družbe in njenega izobra-
ževalnega sistema. Če to velja za preživet in nekonkurenčen izobraževalni 
sistem, pa tega ne moremo trditi za naravo znanstvenega mišljenja. Temelji, 
na katerih slonijo sodobni znanstveni in filozofski modeli, se uporabljajo še 
danes. Temelje sodobnemu inovativnemu izobraževanju v 21. stoletju pos-
tavljajo kognitivne znanosti, kajti te združujejo področja nevroznanosti, psi-
hologije, filozofije, jezikoslovja, računalništva, umetne inteligence in družbe-
nih ved ter interdisciplinarnega pristopa (znanja ne smejo biti zaprta v svoji 
disciplini) (Abešek, Flogie in Šverc, 2015).

Vse bolj spoznavamo, da potrebujemo nove in učinkovite pristope v 
vzgoji in izobraževanju, če želimo, da bo t. i. sodobni svet ponujal vsem ena-
ke možnosti in da bomo mi kot učitelji in vzgojitelji te možnosti razvoja nu-
dili vsem posameznikom v učnem procesu. Če so predstavljala sedemdeseta 
leta 20. stoletja obdobje odkrivanja vesolja in poleta na Luno, osemdeseta 
leta leta pohlepa, pa so devetdeseta leta 20. stoletja zaznamovala ponovno 
odkritje notranjega sveta človeka. Ponovno začnemo odkrivati, ceniti in iz-
koriščati kapacitete človeških možganov. Za prvo in drugo desetletje tretje-
ga tisočletja pa velja, da je to čas iskanja sinergijskih učinkov uporabe sodob-
nih pristopov poučevanja in učenja, novega znanja, novih kompetenc posa-
meznika. Vsi se zavedamo, da ni več služb in dela za celotno življenjsko 
obdobje posameznika, da se določena znanja in aktualna spoznanja na po-
dročju naravoslovja in tehnike tako hitro spreminjajo in razvijajo, da bodo 
zdajšnja aktualna mogoče čez desetletje samo še zgodovina (Flogie, 2016).

V ospredje vse bolj prihajajo vprašanja, ki si jih je zastavljal britanski 
znanstvenik Tony Buzan (1942–2019), utemeljitelj metode kreativnega bra-
nja, miselnih vzorcev in drugih metod za razvoj možganskega potenciala:

»V šoli sem porabil tisoče ur za učenje matematike, tisoče ur za učenje 
jezika in literature, tisoče ur za učenje geografije in zgodovine. Potem pa sem 
se vprašal, koliko časa sem porabil, da bi spoznal, kako delujejo moji možga-
ni. Koliko časa sem se učil o delovanju svojih oči? Koliko ur sem se učil, kako se 
učiti? Koliko časa sem porabil za učenje o delovanju svoje glave? Koliko ur sem se 
učil o mehanizmih nastajanja misli in o tem, kako misli vplivajo na moje telo? 
Na žalost je odgovor zelo preprost – nič« (Dryden Vos, po Flogie, 2016, 14).

Archer (2013) v evropskemu prostoru razdeli izobraževalne modele v 
dve skupini, in sicer je prva po njegovem mnenju anglosaška (Anglija, Škot-
ska, Irska …) in temelji na rezultatih ali »outcomes«, druga pa je centralnoe-
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vropska skupina (Nemčija, Avstrija, Francija …); ta sistem je močno reguli-
ran in procesno naravnan. Oba modela sta uspešna v določenem kulturnem 
okolju in nista neposredno prenosljiva (npr. predšolski koncept Reggio Emi-
lia ali finski model), kajti Finska v Evropi in svetu po letu 2000 ni bila znana 
samo zaradi Nokie, ampak tudi zaradi svojega izobraževalnega, šolskega sis-
tema, ne samo zaradi uspehov na temo Pise in Timssa, ampak tudi zaradi na-
bora osebnih svoboščin, poklicnega razvoja učiteljev in zaradi dejstva, da so 
se na Finskem različni dejavniki v sistemu izobraževanja zlili v etos, ki je 
naklonjen učenju (Laukkanen, v Gaber idr., 2006).

Skupna značilnost obeh modelov je ravno ravnovesje med tradicijo 
(trdni zgodovinski temelji na področju vzgoje in izobraževanja v posamezni 
družbi, prilagajanje sodobnim družbenim smernicam, izkoriščanje potencia-
la posamezne družbe) in izhajanje iz določene filozofije. Oba modela sta 
uspela narediti preskok ali korak naprej na področjih znanj, veščin in kom-
petenc sodobne družbe prihodnosti (Mayer, 2014). Nemci so naredili prvi 
razkorak v smer, saj kvalifikacije in kompetence predstavljajo temelj nemške 
konkurenčnosti. Prakash Nair (2003, 23), priznani strokovnjak na področju 
inovativnih šol in izobraževalnih tehnologij, pravi: »Klasična šolska paradi-
gma je relikvija, ki je ostala od industrijske revolucije in ki potrebuje veliko 
naporov učitelja za relativno majhen učinek na področju kompetenc, veščin 
in znanj. Učilniško usmerjeno izobraževanje ne omogoča doseganja priča-
kovanih rezultatov, potrebnih pri zaposlovanju v 21. stoletju.« Dryden in 
Vos (2005) zapišeta, da je izobraževalni sistem, ki je veljal v 19. in prvi polo-
vici 20. stoletja, preživet, ker se je spremenila gospodarska politika, na po-
dročju (tehnološkega) razvoja so bili storjeni veliki koraki in posledično so se 
spremenile zaposlitvene možnosti. Navajata, da so bile še v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja potrebe po kadrih naslednje: potrebovali smo 20 % stro-
kovnjakov, 30 % trgovcev in administracije ter 50 % fizičnih delavcev; za 21. 
st. pa se predvideva 1/8, se pravi manjšina nekvalificiranih, začasnih in se-
zonskih delavcev ter 7/8 samodejavnih, samoučečih se, samoiniciativnih 
upravljavcev lastnega časa (prav tam).

Družba je danes drugačna. Če je bil dolga desetletja (celo stoletja) izo-
braževalni sistem tradicionalno storilnostno naravnan, hierarhično organi-
ziran, močno centraliziran in še pod močnim ideološkim nazorom in je zanj 
veljal – kot pravi Kroflič (1997, 2002) – »kulturno-transmisijski model izo-
braževanja«, pa lahko rečemo, da se je v 80. letih prejšnjega stoletja, pri nas, 
v Sloveniji, pa po letu 1991, se pravi zaradi svetovnih in evropskih integracij-
skih tokov, razgradnje tradicionalnih in nedemokratičnih vzorcev ravnanja 
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vzpostavil drug model, ki ga Kroflič poimenuje »procesno-razvojni model 
vzgoje« (prav tam).

Če za prvega velja piramidalna urejenost sistema v družbi, v kateri 
se točno ve, kdo je spodaj in kdo zgoraj, v kateri velja vnaprej zgrajen model 
vednosti in so vrednote poslušnost, sledenje navodilom, dober učinek, ne pa 
samostojnost in kritičnost (Kranjc, 2003, 2007, 2010), pa za drugi model velja 
proces kontinuirane rasti oz. prenos tistih vsebin in na tak način, da omogo-
čajo razvoj posameznika in njegovo participacijo. Drugače povedano, druž-
bene spremembe omogočajo njeno spiralno urejenost (Monoka in Takeui-
chi, 1995; Kranjc 2003, 2007, 2010; Biloslavo in Kljajić - Dervić, 2016). Nona-
ka in Takeuchi (1995, 2007) spiralni model znanja utemeljujeta na preučevanju 
razlogov za uspeh japonskih podjetij. Po mnenju avtorjev se japonska podje-
tja manj obračajo k mehaničnim postopkom pridobivanja objektivnega zna-
nja, veliko bolj pa k subjektivnemu vpogledu in »tacit pristopu« (tj. znanje z 
uporabo tehnik, kot so: abstrakcije, metafore, analogije ali modeli) manage-
menta znanja. Po njunem mnenju se ustvarjanje znanja vedno začne s posa-
meznikom. Bistvo tega modela je, da se zasebno znanje posameznika spreme-
ni v javno, vrednoteno, organizacijsko znanje in je tako na voljo vsem v pod-
jetju. To med drugim pomeni, da vsi člani organizacije sprejmejo novo 
eksplicitno znanje in na njegovi osnovi tvorijo nov okvir za svoje že obstoječe 
tiho znanje. Eksplicitno znanje postane del baze znanja posameznika, to je 
njegovega miselnega modela, in s tem postane del vrednosti, ki je zdaj v poses-
ti organizacije. Sem vključujemo operativno znanje ali učenje skozi ukrepe 
(angl. learning by doing), skupen miselni model in tehniko know-how. Najtežja 
koraka v spirali znanja sta tista, ki vključujeta spremembe v vrsti znanja, torej 
faza eksternalizacije, ki pretvarja tiho v eksplicitno znanje, in faza internali-
zacije, ki vključuje pretvorbo eksplicitnega v tiho znanje. Ta koraka zahteva-
ta visoko stopnjo osebne zavezanosti za problem in morata obvezno vključe-
vati miselni model, osebna prepričanja in vrednote ter proces sprememb po-
sameznikov, skupin in organizacije kot celote (prav tam, 2007).

V novi družbi 21. stoletja družbene spremembe ustvarjajo situacijo, ko 
stare, ustaljene forme ne vzdržijo več; preprosto ne veljajo več, ker so v raz-
koraku z realnostjo, kar pa prinese s seboj potrebo po definiranju marsičesa, 
tudi pojmov, kot so: vzgoja, izobraževanje, znanje, poučevanje, učenje. Defi-
nicij družbenih sprememb je več, zlasti v sociološkem polju, ko različni av-
torji dajejo poudarek različnim vrstam sprememb v družbi. Avtorja, kot sta 
Sztompka (1994) in Bečaj (2008), pišeta o sistemskih in delnih spremembah v 
družbi. Ker institucija šole predstavlja enega ključnih družbenih podsiste-
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mov, se lahko zgodi, da spremembe v drugih podsistemih vplivajo na šolski 
sistem in nasprotno, spremembe v šolskih sistemih lahko prav tako vplivajo 
na spremembe v preostalih podsistemih ali v celotnem sistemu na splošno. 
Kot zapiše Bečaj (prav tam), spremembe niso potrebne samo zato, ker bi bilo 
zdajšnje delo slabo, ampak zato, ker zaradi spreminjajočih se pogojev v druž-
bi jutri ne bo več dobro. Že zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi 
navaja tri prelomne dejavnike sprememb, kot so: 1) vpliv internacionalizaci-
je in globalizacije vseh vidikov učenja; 2) nastanek informacijske družbe; 3) 
neustavljivo napredovanje znanosti.

Na ravni družbe se govori o njenem prestrukturiranju. Zapisali smo 
že, da smo ob prelomu stoletja, že kako desetletje prej, prišli iz t. i. industrij-
ske družbe v postindustrijsko ali informacijsko družbo. Če je za industrijsko 
družbo veljala piramidalna družbena struktura, sestavljena iz zgornjega, sre-
dnjega in iz spodnjega družbenega sloja, sta zanjo veljali statičnost in splo-
šna težnja družbene mobilnosti navzgor. Izobrazba in poklic sta določala 
družbeni položaj posameznika, ki je bil, ko je bil pridobljen, precej stabilen in 
vseživljenjski (Bečaj, 2008; Krajnc, 2010; Valenčič Zuljan in Marentič - Po-
žarnik, 2014).

Današnja informacijska družba nima več tako trdnih zakonitosti gle-
de družbenega položaja posameznika. Ta je danes vedno bolj začasen, odvi-
sen od delovanja centripetalnih in centrifugalnih sil. Centripetalne družbene 
sile porivajo človeka navznoter, če ta uspe slediti spremembam, je fleksibilen, 
kompetenten, se zna povezovati v socialne mreže. Če posameznik ne zna 
konkurirati na družbenem polju, pa ga centrifugalne sile porivajo stran od 
družbenega središča. Posameznik tako lahko večkrat doživi, da se znajde v 
samem središču ali na robu družbe; tako je njegov družbeni status, družbeni 
položaj zelo nestabilen (Sztompka, 1994; Nonaka in Takeuchi, 1995 in 
2007).1 Vse to in zlasti situacija v družbi zadnji dve leti, leta 2020 in leta 2021, 
je zaradi pandemije poudarila pomen informacijske pismenosti in kompe-
tenc s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Izobraže-
vanja brez e-učenja in novih tehnologij preprosto ne bi bilo oziroma e-uče-
nje je v zadnjih letih postalo ključno v vseh visokošolskih sektorjih (Ijaz Baig, 

1 Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je najhitreje rastoči sektor v EU. Razvoj 
izobraževalnih sistemov zaostaja za razvojem in potrebami gospodarstva ter sodobne družbe. 
Rezultati EUROSTAT-a iz leta 2015 kažejo (tudi za Slovenijo) veliko število izobraženega kadra, 
ki je nezaposljiv. Pojavlja se vprašanje njihovih kompetenc, potrebnih na sodobnih delovnih mes-
tih (Kozma in Wagner, 2006; Flogie, 2016).
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Shulb in Adegaridehkordi, 2021). Izobraževanje na daljavo zahteva ustrezno 
infrastrukturo, ki omogoča vključenost tudi ranljivih skupin.

ZGODOVINSKI DISKURZ E-IZOBRAŽEVANJA IN 
DIGITALNE USPOSOBLJENOSTI

V prejšnjem poglavju smo pisali o pomenu razvoja družbe na izobra-
ževanje. Z razvojem moderne tehnologije (IKT) se je pojavil tudi nov način 
prenosa znanja od učitelja k učencu, in sicer na vseh ravneh izobraževanja – 
od osnovnošolskega, srednješolskega, poklicnega do visokošolskega (Bregar 
idr., 2010). Začetki IKT-tehnologije segajo v prejšnje stoletje, ko se je v začet-
ku 20. stoletja na evropskih univerzah začel omenjati študij na daljavo, npr. 
oblika dopisnega izobraževanja2, izobraževanja, pri katerem sta učitelj in 
študent ločena v času in prostoru. Učeči se je prek navadne pošte od učitelja 
dobival navodila in gradivo za učenje, na isti način pa je nato vračal svoje iz-
delke učitelju. Kmalu se je zaradi pomankanja osebnega stika pojavilo kom-
binirano učenje s srečanjem v učilnici ali na delavnicah. Po petdesetih letih 
prejšnjega stoletja, z uvedbo radia in televizije v izobraževalne namene, se di-
daktična struktura ni menjala. Zaradi istih težav kot pri dopisnem izobraže-
vanju, tj. premalo oziroma nič dvosmerne komunikacije, so uporabo radia in 
televizije ločili od ideje o učenju na daljavo. Ali kot piše Sajovic (2006), se v 
zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja pojavijo poskusi s sistemi za 
spletne oglase (BBS – billboard systems), ki so omogočali pregledovanje in 
odlaganje sporočil, kar je hipotetično omogočalo aktivno komunikacijo med 
učiteljem in učečim se. BBS tako še danes štejemo za nekakšen predhodnik 
spleta – www (word wide web)3, pojem, ki ga moramo ločiti od interneta4. 
Www je storitev, ki se uporablja na omrežju internet, splet pa je pojem, ki se 
nanaša na informacije, pojem internet pa na fizično stran omrežja, na med 
seboj povezane računalnike. Na spletu pogosto srečamo portale, to so vsto-
pne točke za splet, od koder se uporabnika usmeri k določenim informaci-

2 Začetki dopisnega izobraževanja se pojavijo v redko poseljenih državah, saj je razvoj takratnih 
poštnih storitev tiskanih gradiv omogočal, da so se izobraževali samostojno. Avstralija, ZDA in 
Nova Zelandija, Švedska, Velika Britanija in Nemčija, začetnice dopisnega izobraževanja, so 
tako izobraževanje tudi formalnopravno potrdile (Bregar, 1998).

3 Www je omrežje strežnikov, ki za iskanje in dostop do datotek uporablja hipertekstne povezave.
4 Internet pomeni globalno računalniško omrežje, ki vsebuje na tisoče računalnikov, ki kot pro-

tokol za medsebojno komunikacijo uporabljajo TCP/IP (Sajovic, 2006).
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jam.5 Tako lahko prek izobraževalnih portalov pristopamo do urejenih izo-
braževalnih gradiv (zlasti so to uporabljale univerze v Evropi, Kanadi, Av-
straliji) in v zgodnjih devetdesetih se je začelo učenje na daljavo z uporabo 
sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih gradiv (prav tam).

Danes si brez sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
ne znamo več predstavljati sodobnega izobraževanja ali e-izobraževanja. E-iz-
obraževanje je precej nov pojem, ki se je začel uporabljati na prehodu v 21. sto-
letje ob uporabi IKT v izobraževalne namene. Prve opredelitve pa zasledimo že 
leta 2001 v opredelitvah Rosenberga, ki e-izobraževanje opredeljuje kot upora-
bo spletnih tehnologij v različnih rešitvah za poučevanje znanja ali izboljšanje 
izobraževalnih aktivnosti. Istega leta je Allison Rosset opredelila e-izobraževa-
nje s sopomenko »online« učenje (Bregar idr., 2020). V literaturi zasledimo šir-
šo in ožjo definicijo termina e-izobraževanja. Primer širše definicije je definici-
ja European Center for Development of Vocational Training (CEDEFOP), ki 
pravi, da je e-izobraževanje učenje, podprto z IKT; vključuje različne oblike in 
kombinirane metode, kot so npr.: uporaba programske opreme, interneta, zgoš-
čenk, »online« učenja itn. Tako učenje je lahko tudi podpora tradicionalnemu 
učenju (prav tam, 12). Ožje pojmovanje pa izhaja iz prepričanja, da e-izobraže-
vanje razumemo kot smotrno uporabo potencialov IKT v izobraževanju; teh-
nologija mora biti podrejena pedagoškim usmeritvam in ciljem.

Učinki IKT pa se lahko izražajo: a) z ohranjanjem obstoječih učnih ak-
tivnosti (objava klasičnega gradiva na spletu; b) z dopolnitvijo oz. nadgradnjo 
obstoječih aktivnosti (objava posnetka klasičnega predavanja na spletu); c) s 
transformacijo učnih aktivnosti in izidov (interaktivno »online« predavanje). 
O e-izobraževanju v ožjem pomenu govorimo tudi takrat, kadar brez uporabe 
tehnologije ne bi mogli speljati učnega programa in doseči zastavljenih ciljev 
(Bregar idr., 2020). V nadaljevanju avtorji navajajo, da zdaj v svetu prevladuje 
definicija, da je e-izobraževanje »oblika učenja in poučevanja, ki uporablja v 
enem delu ali v celotnem izobraževalnem modelu elektronske medije in napra-
ve z namenom, da se izboljša dostop do izobraževanja, spodbuja napredek ter 
izboljša kakovost izobraževanja in usposabljanja (Sangra idr., v Bregar idr., 
2020), zlasti pa se je uporabljalo kot dopolnilo klasični obliki e-izobraževanja 
do leta 2020, ko je zaradi pandemije postalo e-izobraževanje za nekaj časa edi-
na dostopna oblika visokošolskega izobraževanja (Ijaz Baig, Shulb in Adega-

5 Portali vsebujejo sezname in naslove spletnih strani ali iskalnikov. Portal lahko ponuja dostop 
tudi do elektronske pošte.
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ridehkordi, 2021). Glede na stopnjo in obseg integriranosti tehnologije v izo-
braževanju ločimo: 1) tradicionalno izobraževanje (z omejeno uporabo tehno-
logije), pri katerem je tehnologija le ena izmed sestavin izobraževalnega 
procesa in je namenjena le njegovi dopolnitvi ali obogatitvi oz. je tehnološko 
delno podprto izobraževanje; 2) kombinirano izobraževanje (angl. Blended), ki 
ne izključuje tradicionalnih oblik poučevanja, ampak se te pojavijo le kot do-
polnilne oblike v omejenem obsegu; 3) celostno e-izobraževanje (izobraževa-
nje se izvaja ob fizični ločenosti učitelja in udeleženca). Študij na daljavo med 
pandemijo je sicer prinesel prednosti, kot sta razmah študija in izboljšanje izo-
braževalnih možnosti pomembnih segmentov prebivalstva (zaposleni, oddalje-
ni, s posebnimi potrebami). Pomanjkljivosti pa se kažejo v okrnjeni interakciji 
v izobraževalnem procesu (Bregar idr., 2020).

Za e-izobraževanje se danes uporabljajo izrazi, kot so: odprto učenje 
(angl. open learning), učenje na daljavo (angl. distance learning), prilagodljivo 
učenje (angl. flexible learning), spletno učenje (angl. online learning), e-učenje6 
in virtualno učenje (angl. virtual learning) (Sajovic, 2006; Bregar idr., 2020). 
Spletno učenje temelji na učenju prek interneta ali intraneta (zaprta oblika 
omrežja, ki temelji na uporabi protokola TCP/IP in predstavlja le en del teh-
nološko podprtega učenja (e-izobraževanja). E-izobraževanje pomeni četrto 
generacijo učenja na daljavo (Taylor, 1995, v Bregar, 1998; Gerlič, 2003). Prva 
generacija učenja na daljavo je potekala prek uporabe tiska, radia in televizije. 
Druga generacija še vedno uporablja enosmerno komunikacijo prek tiska in 
elektronskih medijev, prek zgoščenk in disket (nato študent osebno ali po te-
lefonu samoiniciativno kontaktira mentorja ali pride na izpit). Tretja genera-
cija e-učenja poteka prek interneta, tj. možnost natisnjenja gradiva, komuni-
ciranja prek e-pošte ali forumov. Četrta generacija zaradi razvoja IKT omogo-
ča kakovostnejšo dvosmerno komunikacijo. Študent ima na voljo okolje za 
spletno učenje z multimedijskimi interaktivnimi učnimi vsebinami. Komuni-
cira z mentorjem7, ima pa tudi tutorja8, ki spremlja njegov napredek in ga 
vzpodbuja pri učenju. Tylor (1999, v Dinevski in Ojstršek, 2003) je tem štirim 

6 E-učenje se pogosto enači z e-izobraževanjem. E-učenje pomeni izobraževanje, ki je neodvisno 
od časa in prostora ter je močno tehnološko podprto. Vsebuje širok nabor aplikacij, procesov, 
vključno z računalniško podprtim učenjem, s spletnim učenjem in z virtualnim izobraževanjem 
(Sajovic, 2006).

7 Izraz mentor se nanaša na osebo, ki je zadolžena za osebnostni del izobraževanja, za vodenje in 
usmerjanje izobraževanja. 

8 Izraz tutor se nanaša predvsem na osebo, ki poskrbi za izobraževalni, predmetni del izobra že-
vanja.
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modelom dodal še peti model kot izpeljavo iz četrte generacije e-učenja, ki te-
melji na sistemih interaktivne večpredstavnosti, avtomatskega odzivanja, ra-
čunalniško podprtega komuniciranja in novejših komunikacijskih tehnolo-
gij. Ta model nudi tudi avtomatsko prilagodljiv odziv na potrebe in zahteve 
udeležencev izobraževanja ter s tem znatno znižanje variabilnih stroškov, ki 
se znižujejo glede na število vključenih udeležencev.

Kot smo že zapisali, e-izobraževanje (ki se ne more izvajati brez upo-
rabe IKT) nudi številne prednosti. Ena največjih je, da lahko poteka kjer koli 
in kadar koli in da je preprosto dosegljivo. Učeči se se lahko izobražuje in uči 
doma, v službi, na potovanjih, v knjižnici, šoli itn. Eno izmed prvih definicij 
izobraževanj na daljavo je opredelil Dohmen leta 1967 (Keeagan, 1996, v 
Pečnik, 2005, 22) in pomeni »sistematično organizirano obliko samoizobraževanja, 
pri kateri se učenec posvetuje s svojim mentorjem, vsa gradiva in pripomoč-
ki pa so mu posredovani na daljavo s pomočjo različnih medijev«. Do gradiv 
dostopajo, ko potrebujejo znanje, tj. v trenutku, bi lahko zapisali. Te prednos-
ti zlasti koristijo vsi, ki jim kronično primanjkuje časa, ko se zaradi različnih 
razlogov ne morejo udeleževati klasičnega, tradicionalnega izobraževanja. 
Ta oblika izobraževanja omogoča udeležencem, da se učijo, pridobijo zna-
nje ali celo izobrazbo, ne da bi prestopili vrata katere koli izobraževalne 
ustanove (angl. university without walls) (Gerlič, 2003).

Ob takem izobraževanju si posameznik krepi tehnične sposobnosti in 
kompetence, ki so potrebne za delo v sodobnih okoljih. E-gradiva, literatura 
itn. so preprosto dosegljivi. E-izobraževanje zmanjšuje stroške izobraževa-
nja, posameznik si sam določi čas in kraj učenja, vse to pa spodbuja samoor-
ganizacijo učenja. Lahko sodeluje v spletnih razpravah s tutorjem, sošolci, z 
mentorjem. Aktivna vloga učečega se v e-izobraževanju spodbuja, ozavešča 
posameznika, pospeši njegovo učenje, ga aktivira in posameznik sam prev-
zame odgovornost za učenje in uspeh (Bregar idr., 2010). Zagmajster (1995) 
dodaja, da je prednost tudi možnost sprotnega popravljanja in dodajanja 
gradiv, vsebin in drugih učnih pripomočkov pa tudi hranjenje, urejanje, iska-
nje, predelava, prikazi in beleženje (sledenje) komunikacije. Menimo, da je 
ena ključnih prednosti in priložnosti e-izobraževanja v tem, da nudi izobra-
ževanje tudi ljudem s posebnimi potrebami in/ali posameznikom, ki si zara-
di subjektivnih ali objektivnih razlogov klasičnega, tradicionalnega izobra-
ževanja ne bi mogli ali uspeli udeležiti.

Sajovic (2006, 18) navaja tudi izsledke raziskav B. Halla, da se pri e-iz-
obraževanju skrajša čas izobraževanja v povprečju za od 40 do 60 %, na dru-
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gi strani pa poveča udeležba za približno 25 % v primerjavi s klasičnim, tra-
dicionalnim izobraževanjem.

E-izobraževanje pa ima tudi slabosti – z vidika učečega se, učitelja in 
institucije. Omenili smo že, da je ena izmed najpomembnejših pomanjkanje 
socialne interakcije, pomanjkanje stika in komunikacije z drugimi (Bregar 
idr., 2020). E-izobraževanje od učečega se zahteva določeno IKT-znanje, 
kompetence, informacijsko pismenost. Problematičen je lahko dostop do in-
terneta ali same tehnologije. Nekateri učeči se pa imajo dobesedno odpor do 
nove tehnologije (tehnofobija). Z vidika izobraževalne institucije oviro pred-
stavljajo začetni stroški za vzpostavitev infrastrukture ter programske in 
strojne opreme (Sajovic, 2006).

Med epidemijo covida-19 velja profesionalni razvoj za enega ključnih 
elementov, saj nekatere študije kažejo, da je treba profesionalni razvoj pre-
misliti v kontekstu poučevanja na daljavo in kombiniranega poučevanja (v 
živo in na daljavo) (Croucher in Lockee, 2020). Poučevanje na daljavo je defi-
nirano kot oblika poučevanja, pri katerem sta med izobraževanjem učenec 
in učitelj prostorsko ločena, komunikacija pa je dosežena s pomočjo različ-
nih vrst tehnologije, torej je snov podana s pomočjo posrednih medijev 
(Zrnec in Solina, 2000). Gre za izobraževalni proces in sistem, v katerem po-
memben delež pouka izvaja nekdo ali nekaj, ki je časovno in prostorsko od-
maknjen od učenca; gre za učenje »z uporabo elektronskih medijev, izobra-
ževalnih tehnologij ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v 
izobraževanju«. Poteka lahko v učilnici ali zunaj nje, saj je že vsako tradicio-
nalno poučevanje v učilnici tudi e-učenje, ker dandanes pri pouku vedno več 
uporabljamo tudi IKT (Udaya in Vamsi, 2014, 1).

To dnevno spopadanje s spremembami pri opravljanju svojega dela in 
nalog profesorje v visokem šolstvu pripelje do spoznanja, da naša formalno 
pridobljena izobrazba ne zadostuje in ni kos izzivom, pred katere smo pos-
tavljeni (Brejc, 2000). Sodobno znanje je danes eden izmed glavnih dejavni-
kov osebnega in profesionalnega razvoja. Neprestan razvoj znotraj družbe-
ne, ekonomske, tehnološke in znanstvene sfere ter spremembe, ki jih ta ude-
janja, je povzročil, da se moramo neprestano učiti, če hočemo osebnostno 
rasti in se razvijati (Krajnc, 1982; Marentič Požarnik, 2000). Ravno nepresta-
no učenje se je izkazalo kot najuspešnejša »varovalka« pred paniko in občut-
kom negotovosti, ki ga prinašajo številne spremembe na različnih poljih de-
lovanja družbe (Rojc in Bahum, 2006).
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Vsi, ki delamo v visokošolskem prostoru, smo vseživljenjski učenci, saj 
pri svojem delu vseskozi iščemo in ustvarjamo nove učne poti za pridobiva-
nje kreiranje novega znanja. Smo ustvarjalci vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa in udeleženci v učnem procesu. Izobraževanje posameznika posledično 
vpliva tudi na druge, tiste, ki so s tem posameznikom v interakciji (Symeoni-
dis, 2018). Paradigma dobrega učitelja (tudi visokošolskega) prehaja od uči-
telja, ki dobro uči, k učitelju, ki dobro spodbuja učenje (Marentič Požarnik, 
2000). Ustvarjanje visokošolske organizacije 21. stoletja temelji na takih uči-
teljih, ki so pri poučevanju samozavestni, pripravljeni na inovacije in močni 
vodje, ki v svojih visokošolskih institucijah vzpostavijo razmere, da se prvi 
dve sestavini lahko udejanjita (Schleicher idr., 2019). Zato je tudi visokošol-
skim učiteljem treba zagotoviti možnosti za profesionalni razvoj. Pomembno 
je, da imajo visokošolski učitelji in sodelavci v okviru svojih (in drugih) insti-
tucij raznolike priložnosti za razvijanje strokovnega znanja in izkušenj s ci-
ljem izboljšati kakovost učenja in poučevanja, saj posamezniki, ki so vključe-
ni v različne profesionalne učeče se skupnosti, bolje profesionalno delujejo – 
spodbujajo študente in zagotavljajo visokokakovostne učne izkušnje, kar 
študentom omogoča, da dosežejo svoje potenciale (Krapše idr., 2019). Profe-
sionalni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev poteka na različne nači-
ne. Z evalvacijo, načrtovanjem izvajanja učnega procesa in z izmenjavo pe-
dagoških praks tudi visokošolski učitelji in sodelavci lahko usmerjajo svoje 
profesionalno delovanje, ki temelji na rezultatih preučevanja lastne prakse 
(Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009; Hargreaves in Fullan, 2020).

PRAVNI VIDIKI E-IZOBRAŽEVANJA

Ureditev na ravni Evropske unije

Namen tega prispevka je analizirati/predstaviti, kako je področje 
e-izobraževanja formalnopravno urejeno na nacionalni in evropski ravni, 
pri čemer se bomo posvetili samo nekaterim ključnim in najaktualnejšim do-
kumentom, ki urejajo področje digitalizacije izobraževanja. V nadaljevanju 
bomo predstavili stanje v Sloveniji na tem področju. Evropska unija je sicer 
že v preteklosti namenjala veliko pozornosti področju e-izobraževanja, ki pa 
se je vseeno razvijalo (pre)počasi in precej neenakomerno v različnih državah 
članicah. Na podlagi preteklih izkušenj in še posebej izkušenj iz obdobja 
pandemije covida-19 je bilo izvedenih tudi več raziskav in analiz stanja po 
vseh državah Unije ter na njihovi podlagi so bili pripravljeni dokumenti, ki 
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urejajo predmetno področje. Nekateri dokumenti in spodbude ter programi 
so se iztekli ravno v letu 2020, ki je bilo prelomno ravno na področju digita-
lizacije izobraževanja. Septembra 2020 je bil sprejet dokument Akcijski načrt 
za digitalno izobraževanje 2021–2027 »Novi temelji za izobraževanje in 
usposabljanje v digitalni dobi« (v nadaljevanju: Akcijski načrt 2021–2027, 
2020). Novi akcijski načrt predstavlja vizijo za izboljšanje digitalne pismeno-
sti, spretnosti ter zmogljivosti na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja 
ter za vse ravni digitalnih spretnosti (od nizke do visoke). Akcijski načrt bo 
podpiral cilj programa znanja in spretnosti glede zagotavljanja, da mora 
imeti do leta 2025 70 % ljudi, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne 
spretnosti (prav tam, 3).

V Akcijskem načrtu 2021–2027 sta opredeljeni dve strateški predno-
stni nalogi, ki ju je treba spodbujati na ravni EU: 1) spodbujanje razvoja vi-
sokoučinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema; 2) krepitev digi-
talnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo.

Prva naloga pomeni učinkovito načrtovanje in razvoj digitalnih zmo-
gljivosti, ki sta bistvena za sisteme izobraževanja in usposabljanja; ključna je 
tudi visokozmogljiva internetna povezljivost, za osebje v izobraževalnih in-
stitucijah pa so bistvene digitalne izobraževalne vsebine in usposabljanje na 
področju digitalnih spretnosti – vključno z metodami digitalnega poučeva-
nja (prav tam, 11).

V drugi nalogi so izpostavljene dobre digitalne kompetence državlja-
nov, ki jih zahtevajo spreminjajoča se družba pa tudi prehod na zeleno in di-
gitalno gospodarstvo. Digitalna pismenost je postala nujna za vsakdanje živ-
ljenje, zato je pomembno, da učenci že v osnovnih šolah dobro spoznajo digi-
talni svet in vsaj na osnovni ravni razumejo nove tehnologije. Povpraševanje 
po naprednih digitalnih spretnostih je zelo veliko, hkrati pa imajo vse države 
članice težave zaradi pomanjkanja strokovnjakov s področja digitalizacije. 
Problem se pojavlja tudi zaradi majhnega odstotka žensk v digitalnem sek-
torju (leta 2017 je bilo v EU med študenti v terciarnem izobraževanju 54 % 
žensk, vendar so v digitalnem sektorju preslabo zastopane) (prav tam, 17). V 
dokumentu so našteti in pojasnjeni tudi konkretni ukrepi za dosego prednos-
tih nalog.

Februarja 2021 je bila sprejeta Resolucija Sveta o strateškem okviru za 
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju 
evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) (Resolucija 2021–
2030, 2021), ki zajema tudi prej omenjeni Akcijski načrt. V Resoluciji 2021–
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2030 Svet poudarja, da je pandemija covida-19 povzročila obsežen premik k 
poučevanju in učenju na daljavo ter h kombiniranemu poučevanju in učenju. 
Ta premik je prinesel različne izzive in priložnosti za sisteme in skupnosti izo-
braževanja in usposabljanja, pri čemer je razkril učinek digitalnega razkoraka 
in vrzeli v povezljivosti v državah članicah ter neenakosti med dohodkovnimi 
skupinami pa tudi med mestnim in podeželskim okoljem, hkrati pa poudaril 
potencial, ki ga imata izobraževanje in usposabljanje za krepitev odpornosti 
ter spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti (Resolucija 2021–2030, 2).

Strateška prednostna naloga »Podpiranje zelenega in digitalnega pre-
hoda v izobraževanju in usposabljanju ter z izobraževanjem in usposablja-
njem« poudari, da je zeleni in digitalni prehod prednostno področje agende 
Unije za naslednje desetletje. Prehod na okoljsko trajnostno, krožno in pod-
nebno nevtralno gospodarstvo ter bolj digitalen svet bo imel znaten vpliv na 
družbo, gospodarstvo in na zaposlovanje. Bistvo je, da se vsem državljanom 
zagotovi možnosti, da pridobijo potrebno znanje, kompetence, spretnosti in 
odnos za spoprijemanje s temi spremembami. Pri tem imajo institucije po-
membno vlogo, da v svoj organizacijski razvoj vključijo zeleno in digitalno 
razsežnost. Poleg tega morajo podjetja, nacionalni, regionalni in lokalni or-
gani ter ustrezni deležniki skladno s tem razviti strategije in si razdeliti od-
govornost (prav tam, 7). V prilogi resolucije so navedene konkretne naloge in 
ukrepi za prednostno nalogo, in sicer za prvo obdobje do leta 2025:

i) Povečanje razpoložljivosti, dostopnosti in kakovosti digitalne opreme 
in infrastrukture, povezljivosti, odprtih in digitalnih izobraževalnih 
virov ter pedagoških pristopov na vseh stopnjah izobraževanja in 
usposabljanja, da bi tako podprli sisteme izobraževanja in usposablja-
nja pri prilagajanju digitalni dobi.

ii) Obravnavanje razvoja osnovnih in naprednih digitalnih znanj in 
spretnosti ter kompetenc na vseh stopnjah in v vseh vrstah izobraže-
vanja in usposabljanja (formalnega, neformalnega, priložnostnega), 
tudi tradicionalnega in kombiniranega poučevanja in učenja ter pou-
čevanja in učenja na daljavo, da bi se spoprijeli s tehnološko in z digi-
talno preobrazbo gospodarstva in družbe ter se odzvali nanjo.

iii) Okrepitev izmenjave najboljših praks in izvajanja ukrepov iz Akcij-
skega načrta za digitalno izobraževanje 2021–2027, da bi preučili na-
čine za razvoj bolj povezanega pristopa k oblikovanju politike za di-
gitalno izobraževanje z morebitno vzpostavitvijo evropskega vozlišča 
za digitalno izobraževanje.
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iv) Mobilizacija strokovnega znanja in virov za mreženje ter podpiranje 
ustvarjalnih pristopov v zelenem izobraževanju, tj. prek predvidene 
izobraževalne koalicije za podnebje.

v) Spodbujanje vključevanja vidikov okoljske trajnosti v učne načrte v iz-
obraževanju in usposabljanju na vseh stopnjah izobraževanja in z in-
terdisciplinarnim pristopom ter izobraževalnih konceptov, kot sta iz-
obraževanje za trajnostni razvoj in izobraževanje o globalnem drža-
vljanstvu, da bi opolnomočili državljane in jim tako omogočili, da 
prispevajo k trajnostnemu razvoju.

vi) Spodbujanje nove trajnostne infrastrukture za izobraževanje in uspo-
sabljanje ter obnova obstoječih stavb (»ozelenitev izobraževalne infra-
strukture«) (prav tam, 20–21).

Ob pregledu ključnih EU-dokumentov na področju e-izobraževanja 
ugotavljamo, da je na ravni EU veliko strateških dokumentov, ki določajo 
smernice in navodila, kako urediti področje e-izobraževanja. Vsi deležniki, ki 
so vpleteni v evropske politike, se strinjajo, da se je zaradi pandemije covi-
da-19 povečala potreba po izboljšanju digitalnih spretnosti izobraževalcev 
ter so zato potrebne tudi praktične smernice na evropski ravni – zlasti za mi-
nistrstva ter institucije za izobraževanje in usposabljanje – o tem, kako izva-
jati učinkovito in vključujoče učenje na daljavo, spletno učenje in kombinira-
no učenje. Poudarjali so tudi potrebo po smernicah na določenih področjih, 
na katerih je še posebno veliko izzivov, na primer pri preverjanju znanja 
(Akcijski načrt 2021–2027, 4).

Primanjkljaj je na področju zakonodaje, ki bi konkretno urejala pred-
metno področje. Spodbudno je, da je bila maja 2021 sprejeta Uredba (EU) 
2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzposta-
vitvi programa Digitalna Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240 (v 
nadaljevanju: Uredba Digitalna Evropa). Z novim EU-programom Digitalna 
Evropa se bo spodbujala digitalna preobrazba, tako da se bodo financirala 
ključna področja, kot so: umetna inteligenca, superračunalništvo in kibernet-
ska varnost. Program bo razpolagal z znatnim proračunom v višini 7.588 
milijonov EUR in se bo izvajal v obdobju 2021–2027, in sicer z retroaktivnim 
učinkom od 1. januarja.

V okviru Specifičnega cilja 5 – Uvajanje in optimalna uporaba digital-
nih zmogljivosti ter interoperabilnost (Uredba Digitalna Evropa, 8. člen) vklju-
čuje tudi podporo javnemu sektorju in področjem javnega interesa, kot so: 
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zdravstvo in oskrba, izobraževanje, sodstvo, carina, promet, mobilnost, energi-
ja, okolje, kulturni in ustvarjalni sektorji, vključno z ustreznimi podjetji, ki so 
ustanovljena v Uniji, pri učinkovitem uvajanju najsodobnejše digitalne tehno-
logije, na primer visokozmogljivostnega računalništva, umetne inteligence in 
kibernetske varnosti oziroma se jim omogoči dostop do tega.

Z omenjeno uredbo so konkretno določeni ukrepi in zagotovljeno (so)
financiranje na področju dostopa do digitalnih veščin.

Nacionalna ureditev

Področje e-izobraževanja se je tudi v Sloveniji razvijalo (pre)počasi in 
je slonelo predvsem na strateških dokumentih, ki so izvirali iz mednarodnih 
okolij ter različnih mednarodnih projektov in programov, ki so se izvajali 
predvsem na področju osnovnega in srednjega šolstva (Bregar idr., 2020, 29). 
Za potrebe tega prispevka se bomo osredinili na bistvene dokumente, ki ure-
jajo visoko šolstvo ter podrobneje e-izobraževanje. V letu 2011 je Državni 
zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–
2020 (ReNPVŠ11-20). Med ukrepi je navedeno, da bodo »visokošolske insti-
tucije v svoje delovanje vključile opremo IKT in sodobne tehnologije. Gre za 
administrativno oziroma upravljavsko dejavnost institucij in vpeljavo novih 
tehnologij v učni proces oziroma podporo za učni proces. Visokošolske insti-
tucije bodo prav tako nudile izobraževanje kadrov in študentov za uporabo 
te opreme ter druge oblike podpore« (ReNPVŠ11-20, ukrep, št. 27).

Resolucija ne ponuja odgovora, na kakšen način, v kakšen obsegu in s 
katerimi sredstvi bodo visokošolske institucije zagotovile izvedbo tega ukre-
pa. Leta 2016 je bil sprejet dokument Digitalna Slovenija 2020 – Strategija 
razvoja digitalne družbe do leta 2020 (Digitalna Slovenija 2020, 2016). »Na 
izobraževalnem področju bo celotno šolstvo delovalo s ciljem prilagajanja iz-
obraževanja potrebam novih generacij za vključevanje v digitalno družbo, 
pri čemer bo Slovenija postala referenčno okolje za nove prakse. Različne 
deležnike bo spodbujala, da prispevajo k odpiranju izobraževanja na vseh 
ravneh, od vrtcev do univerz in tudi v poznejših fazah vseživljenjskega uče-
nja. Iskanje sinergij bo temeljilo na medsektorskem sodelovanju pri razvoju 
in uporabi novih pristopov izobraževanja in novih vsebinah, temelječih na 
uporabi IKT in interneta, za kar bo treba zagotoviti:
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― razvoj in zagotavljanje odprtih inovativnih učnih okolij (odprte in ino-
vativne šole, inovativni učitelji, ustvarjalni učenci, ki so pripravljeni za 
celovit razvoj, življenje in  delo v družbi);

― razvoj in zagotavljanje odprtih izobraževalnih virov (izobraževalna 
e-gradiva, storitve);

― povezovanje med javnim in zasebnim izobraževalnim ter neprofitnim 
sektorjem na področju razvoja novih izobraževalnih pristopov in sto-
ritev ter zagotavljanje enakopravnega dostopa do njih;

― oblikovanje skupnih in komplementarnih projektov z industrijo in 
nevladnimi organizacijami za sinergijske učinke in usklajen razvoj« 
(Digitalna Slovenija, 2020, 2016, 17).

Kot strateški cilji na področju vzgoje in izobraževanja so bili določeni:

― Izboljšanje kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja z odprtimi uč-
nimi okolji, s smiselno uporabo IKT v učnih procesih in z učinkoviti-
mi digitalnimi učnimi vsebinami.

― Optimizacija vodenja in upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov 
z digitalizacijo poslovanja.

― Zagotovitev ustrezne omrežne in storitvene digitalne infrastrukture 
za potrebe izobraževanja, raziskovanja in kulture (Digitalna Sloveni-
ja, 2020, 2016, 28).

Kot ukrepa za dosego teh ciljev sta bila navedena:

― Nadaljnji razvoj digitalnih vsebin (e-učbeniki, e-gradiva, slovenski iz-
obraževalni portal).

― Nadaljnji razvoj e-storitev za digitalizacijo vzgojno-izobraževalnih 
zavodov (Digitalna Slovenija, 2020, 2016, 29).

Nadalje je bil na področju vzgoje in izobraževanja zastavljen cilj, da 
»je treba odprta učna okolja zasnovati tako, da se z inovativnimi pedagoški-
mi prijemi v polni meri izkoristi možnosti uporabe IKT v procesih učenja in 
poučevanja. Slovenija bo vlagala v razvoj odprte platforme za digitalne vse-
bine in storitve, vpeljavo novih pedagoških konceptov, modelov dodane 
vrednosti in motivacijskih mehanizmov odprtega izobraževanja. Vzpostavi-
la bo spodbudno raziskovalno razvojno okolje za učinkovito rabo IKT na 
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področju vzgoje in izobraževanja ter zasledovala sinergijske učinke« (Digi-
talna Slovenija, 2020, 2016, 26).

Med pisanjem tega prispevka je v postopku sprejemanja Resolucija o 
nacionalnem programu visokega šolstva 2021–2030 (Predlog Resolucije 
2021–2030). Ključni strateški cilj resolucije je »dvigniti raven in kakovost vi-
sokošolske izobrazbe v Sloveniji, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost 
visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in 
celotne družbe, okrepiti njegovo mednarodno vpetost, izboljšati dostopnost 
izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko uče-
nje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečati intenzivnost raziskav in ino-
vacij, izboljšati prenos znanja v okolje« (prav tam, 2).

Razvoj na področju e-izobraževanja ni izrecno omenjen kot ključni 
cilj, vendar je v resoluciji posebno poglavje namenjeno digitalizaciji. Strate-
ški cilji na področju digitalizacije so zagotoviti pogoje za izvedbo digitalne 
preobrazbe, spodbujati aktivno vlogo visokega šolstva v procesu digitalne 
preobrazbe, spodbujati izobraževanje na področju informacijskih storitev in 
vsebin ter zagotoviti infrastrukturo za širokopasovne internetne povezave 
(Predlog Resolucije 2021–2030, 13).

Dokument opredeljuje tudi nekatere ukrepe, s katerimi se bodo skuša-
li doseči strateški cilji:

― Oblikovanje strategije digitalizacije visokega šolstva.

― Spodbujanje razvoja digitalizacije na področju učenja in poučevanja 
na daljavo.

Digitalizacija na področju učenja in poučevanja na daljavo bo razvija-
na strateško, upoštevaje vse ključne smernice v svetu in EU-ju pa tudi speci-
fiko slovenskega prostora, kadrov, opremljenosti študentov in institucij. Ta 
razvoj bo še naprej krepil sodelovanje, hkrati pa podpiral kreativnost in pro-
žnost pri realizaciji živega stika oziroma lokalizaciji visokošolskih procesov, 
omogočal dvig kakovosti izvajanja študijskega procesa in večjo odpornost 
izobraževalnega procesa na daljavo.

Opolnomočenje institucij in posameznikov za ustrezno apliciranje 
orodij.

Institucije in posamezniki se bodo opolnomočili (pridobili ustrezna 
znanja, veščine in naravnanost oziroma motivacijo) za ustrezno apliciranje 
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orodij in pristopov ter razvoj inovativnih učnih okolij glede na vsakokratno 
spremenjene razmere glede mobilnosti študentov in zaposlenih ter glede nji-
hovega obvladovanja digitalnih orodij ter razpoložljivosti opreme, vključno 
z načini izvedbe (s fizično prisotnostjo ali na daljavo oziroma kombinirano).

― Zagotovitev mehanizmov krepitve področij IKT in medijskih študijev.

― Vzpostavitev enotne študentske identitete.

― Vzpostavitev sistemske rešitve za krepitev človeških virov na področ-
jih IKT.

― Institucionalna prilagoditev na vseh področjih delovanja visokošol-
skih institucij za uporabo novih tehnologij in opreme IKT (Predlog 
Resolucije 2021–2030, 14).

Omenjena resolucija pomeni pozitiven trend na področju strateškega 
razvoja e-izobraževanja v Sloveniji. Spodbudno je, da so ukrepi za dosega-
nje strateških ciljev precej konkretni in usmerjeni na področja, ki so se še po-
sebej v obdobju epidemije covida-19 izkazala za manj razvita ter potrebna 
posodobitev in sprememb.

Iz pregleda stanja urejenosti področja e-izobraževanja na nacionalni 
ravni smo ugotovili, da je to področje skromno urejeno. Nacionalna zakono-
daja na zakonski ravni ne ureja posebej področja digitalizacije in posledično 
tudi ne področja e-izobraževanja. Prav tako niso sprejeti formalni pravni akti 
na nižji ravni, ki bi deležnikom nalagali obveznosti in na drugi strani pravice 
do uporabe IKT za izobraževalne namene. Sprejemajo se po večini strateški 
dokumenti, ki opredeljujejo cilje za širše področje ter na dolgi rok. Ti doku-
menti določajo ukrepe, za katere so odgovorne izobraževalne institucije 
same. To pomeni, da je prepuščeno posamezni instituciji, da se odloči, kate-
ro IKT-opremo, sistem ali orodja bo uporabljala in na kak način bo zagoto-
vila finančna sredstva. Na primeru manjše institucije, kot je MLC Ljubljana, 
to pomeni, da mora sama poskrbeti za primeren IKT-razvoj ter zagotoviti 
sodobno opremo in orodja, ki omogočajo kakovostno e-izobraževanje. Med 
epidemijo covida-19 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) kot pristojni organ za področje visokega šolstva sprejel navodila in 
smernice za izvajanje študija v spremenjenih razmerah. Smernice za izvedbo 
študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (v nadalje-
vanju: Smernice) so opredeljevale priporočila Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) v povezavi z ukrepi ob fizični prisotnosti 
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študentov v prostorih zavodov. Opredelili so tudi mogoče načine izvedbe 
študijskega procesa, pri čemer so navedli, da »morajo visokošolski zavodi v 
študijskem letu 2020/21 zagotoviti kakovostno izvedbo študijske dejavnosti 
v skladu z akreditiranimi študijskimi programi« (Smernice, 5). Nadalje so 
priporočale izvedbo študijske dejavnosti ‚v živo‘ v vseh primerih, pri katerih 
je aktivnosti mogoče izpeljati varno ob upoštevanju priporočil NIJZ; kombi-
nirano izvedbo študijske dejavnosti; izvedbo študijske dejavnosti na daljavo 
pa le v izjemnih oz. utemeljenih primerih (Smernice, 5). Smernice na kratko 
pojasnjujejo, za katere oblike izvajanja gre, podrobneje pa ne opredeljujejo in 
ne dajejo navodil, katerih orodij, sistemov ali programov naj se visokošolske 
institucije poslužujejo, da bi študijske programe izvajale čim bolj kakovostno.

MLC Ljubljana ima akreditirana dva študijska programa, ki ju izvaja 
‚v živo‘, vendar mu priporočila in ukrepi NIJZ med epidemijo zaradi prostor-
skih omejitev niso dovoljevali, da bi študijski proces izvajal skladno z akredi-
tiranimi programi. Smernice so se med študijskim letom in ob spreminjanju 
epidemioloških razmer posodabljale, vendar samo z vidika ukrepov z name-
nom zajezitve koronavirusa, ne pa z vidika konkretnejših napotkov in navo-
dil za izvajanje e-izobraževanja.

Ne samo na področju e-izobraževanja, tudi na splošno je Slovenija na 
področju digitalizacije pod evropskim povprečjem. Z namenom pospešiti di-
gitalni razvoj države je bil aprila 2021 ustanovljen Strateški svet za digitali-
zacijo, ki je pripravil predloge, s pomočjo katerih se bo Slovenija dvignila na 
lestvici digitalno razvitih držav. Na področju izobraževanja so se osredinili 
na vseživljenjsko učenje digitalnih veščin in odpravljanja digitalne neenakos-
ti. Predlagali so uvedbo digitalnega bona za pridobivanje e-veščin in vpelja-
vo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje 
šole. Med predlogi je tudi povečanje števila vpisnih mest za študij IKT in 
multidisciplinarne študije z vsebinami IKT. Prizadevali si bodo tudi za inter-
nalizacijo študijev IKT s ciljem, da se Slovenija odpre tudi tujim študentom, 
predavateljem in raziskovalcem (Andrijanič, 2021).

Prvi paket ukrepov je Vlada RS že sprejela, za izvedbo ukrepov na do-
ločenih področjih pa so pristojna ministrstva. Na področju izobraževanja 
med pisanjem tega prispevka še ni bilo izvedenih sprememb.
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RAZISKOVALNI PROBLEM IN METODOLOGIJA

Namen raziskave, ki smo jo izvedli maja in junija 2021 na MLC Fakul-
teti za management in pravo Ljubljana, smo želeli raziskati in ugotoviti, kako 
poteka študij na daljavo na MLC Ljubljana, pred katere izzive in težave so pos-
tavljeni predavatelji in študentje v procesu študija na daljavo. V raziskavo je 
bilo vključenih 83 študentov ali 28,3 % vseh redno vpisanih študentov na viso-
košolskem in magistrskem programu; od tega je bilo 63 % žensk in 37 % moš-
kih. Na visokošolskem programu je v raziskavi sodelovalo 77 % vpisanih štu-
dentov in na magistrskem programu 23 %. 67 % študentov si študij plačuje 
sami, 12 % študij plačujejo delodajalci, 12 % plačujejo ali pomagajo starši. Pov-
prečna starost študentk in študentov je bila 30,6 leta. V raziskavi je sodelovalo 
tudi 19 (48,7 %) predavateljev (redni, izredni profesorji, docenti, asistenti in vi-
sokošolski predavatelji) od skupno 39, od tega 8 žensk in 11 moških. 42 % jih 
njih pokriva področje managementa, 37 % pa področje prava in 21 % druga 
področja. Najmlajši predavatelj je star 34 let, najstarejši pa 75.

Za namen raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vpraša-
nja: 1) Kaj profesorji in kaj študentje MLC Ljubljana menijo o e-izobraževa-
nju in učenju? 2) Kakšna je raven znanja in kompetenc s področja IKT pri 
profesorjih in kakšna pri študentih za dosego izobraževalnih ciljev? 3) Kako 
je učenje na daljavo vplivalo na posameznikov odnos s kolegi, z referatom, 
vodstvom fakultete, družino, s prijatelji? 4) Ali in na kak način je fakulteta 
nudila pomoč za delo na daljavo? 5) Katere so po mnenju profesorjev in štu-
dentov MLC Ljubljana prednosti in katere pomanjkljivosti učenja in pouče-
vanja na daljavo? 6) Katera dodatna znanja in kompetence bi še potrebovali 
za kakovostnejše poučevanje in učenje?

Empirična raziskava je bila zasnovana na kvantitativnem raziskova-
nju; uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 
Uporabili smo anketni vprašalnik 1ka, v katerem smo uporabili vprašanje 
odprtega tipa, Likertovo lestvico stališč in ocenjevalne lestvice. Podatki so 
bili obdelani s pomočjo statističnih programov SPSS-X PC in Excel ter pred-
stavljeni v obliki tabel in grafov.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV

Pogledi predavateljev in študentov MLC Ljubljana na 
e-izobraževanje

Med epidemijo covida-19 in izobraževanja na daljavo se je pojavil ne-
predstavljivo kompleksen scenarij, ki je pred izziv postavil tudi najbolj prip-
ravljene, izkušene in stabilne institucije in učitelje. Danes je bolj kot kdaj koli 
prej pomembno, da so učitelji deležni priprave in usposabljanja, da ostanejo 
učinkoviti. Hkrati pa se morajo možnosti izobraževanja prilagajati trenu-
tnim potrebam. Pomembno je uporabljati izobraževanje na daljavo, hibridne 
in/ali mešane (angl. blended) modele učenja in poučevanja. Najprej so nas za-
nimali pogledi predavateljev in študentov na e-izobraževanje: zanimalo nas 
je, ali ga podpirajo, so skeptični o njegovih učinkih, imajo raje klasično obli-
ko izobraževanja ali kombinacijo klasičnega in »online« izobraževanja. 
Predpostavljamo (H 1), da so predavatelji in študentje naklonjeni e-izobraže-
vanju, da pa študentje bolj kot predavatelji preferirajo e-izobraževanja. Štu-
dente smo povprašali tudi, kako pogosto in za katere namene uporabljajo ra-
čunalnik, kako ocenjujejo svoje delovno okolje za študij na daljavo.

Večina vprašanih predavateljev na MLC Ljubljana (68 %) meni, da je 
»e-izobraževanje uspešno le s kombinacijo s klasičnim izobraževanjem«, 32 
% vprašanih pa e-izobraževanje podpira. Večina vprašanih predavateljev se 
torej ne bi odločila samo za e-izobraževanje. Zanimivi so odgovori študen-
tov, kajti na vprašanje, kako pogosto so obiskovali predavanja na daljavo, jih 
je 75 % odgovorilo, da so predavanja obiskovali redno, 22 % pa občasno. Sko-
raj vsi, razen treh študentov, ki predavanj niso obiskovali, so na bili predava-
njih redno ali občasno. Ta podatek lahko pripisujemo dejstvu, da so na MLC 
Ljubljana predavanja potekala »online«, videoposnetki predavanj pa so bili 
dostopni skoraj pri vseh predmetih na spletni učilnici in so si jih študentje 
ogledali ali spremljali v času, ki so ga namenili študiju. Poleg tega vsi anketi-
rani študenti delajo z računalnikom v službi, 73 % jih računalnik uporablja v 
službi in doma, samo za študij pa ga uporablja 25 % študentov. Pomemben je 
tudi podatek, da 95 % študentov ocenjuje, da imajo dobre ali zelo dobre de-
lovne in študijske pogoje doma, pogoje za študij na daljavo.

Večina vprašanih predavateljev (53 %) je svoje domače delovno okolje 
ocenilo kot »zelo dobro« in le zelo majhen delež vprašanih je ocenilo svoje 
delovno okolje kot pomanjkljivo (16 % predavateljev). Nihče izmed vpraša-
nih pa ni odgovoril, da je njihovo domače delovno okolje zelo pomanjkljivo. 
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Pri organizaciji študija na daljavo so pomembna tudi mnenja predavateljev o 
pripravi študijskih gradiv za študente in izpeljave izpitov. Zanimivi so odgo-
vori predavateljev in študentov na vprašanje, katera oblika učnega gradiva je 
za njih najprimernejša, kar je razvidno iz naslednjega grafa.

Graf 1: Mnenja predavateljev in študentov o primernosti vrste študijskih gradiv
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Vir 1: Lastna raziskava

Velika večina vprašanih predavateljev in študentov (skupaj 69 %) je 
odgovorila, da je najprimernejša oblika študijskih gradiv kombinacija klasič-
nih in elektronskih gradiv. Predavatelji in študentje so se strinjali, da je naj-
manj primerna oblika pisno gradivo (skupaj 12 % vprašanih). Velika razlika 
med odgovori pa je bila pri primernosti elektronskih gradiv, ki so jih študen-
tje s 33 % ocenili kot primerna, medtem ko samo 5 % predavateljev meni, da 
so takšna gradiva primerna. Bregar, Zagmajster in Radovan (2020) opozarja-
jo na pomen priprave celotnega procesa, študijskih gradiv, razpoložljivih vi-
rov, ciljev in specifike udeležencev izobraževanja. Kljub vsemu pa mora izva-
jalec programa posebno pozornost nameniti študijskemu gradivu, ki mora 
biti zaradi specifike e-izobraževanja zanimivo, zabavno, proaktivno, spod-
budno. Tisto, kar je najpomembnejše pri pripravi e-študijskih gradiv, je, da 
mora pripravljalec gradiv temeljito poznati in razmisliti, kakšno je predzna-
nje udeležencev in kako ga je treba nadgraditi (prav tam, 107).

Ko smo predavatelje povprašali, katera oblika izvajanja izpitov je za-
nje najprimernejša in v kakšni obliki, je večina vprašanih (63 %) menila, da 
je klasična tradicionalna oblika izpitov za njih najprimernejša, za kombini-
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rano obliko (klasična in e-oblika) se je odločilo 32 % in samo 5 % jih meni, da 
je elektronska oblika izpitov najprimernejša. Predavatelje smo nato tudi 
poprosili, da naj ocenijo od 1 do 5, ali so imeli težave s preoblikovanjem 
klasičnih študijskih gradiv v elektronsko obliko. Večina vprašanih (42 %) 
je odgovorila, da s preoblikovanjem gradiv ni imela težav. 32 % vprašanih ni 
imelo veliko težav, 21 % se jih ni opredelilo, 5 % vprašanih pa je imelo težave. 
Nihče ni imel veliko težav s preoblikovanjem gradiv iz klasičnih v e-gradiva.

Glede na dobljene rezultate lahko zapišemo in potrdimo hipotezo, da 
so predavatelji in študentje MLC Ljubljana naklonjeni e-izobraževanju in da 
študentje bolj preferirajo e-izobraževanje. Predavatelji menijo, da je to lahko 
uspešno le v kombinaciji s klasičnim izobraževanjem. Tuje raziskave (Nor-
veška, Italija) kažejo, da so tiste fakultete, ki so že pred covidno krizo izvaja-
le študij na daljavo (npr. Univerza v Torinu je pred covidno krizo izvajala 
osem študijskih programov na daljavo), imele manj težav z organizacijo in 
izvedbo študija na daljavo kot tiste, ki so se s tem srečale s pandemijo. Na 
Norveškem pa so nekatera lokalna okolja pred pandemijo izvajala določene 
dejavnosti v šolah na daljavo. Posledično s tem so imeli že opremo, znanje in 
izkušnje, lokalna politika pa je podpirala take akcije, ki so krepile digitalne 
kompetence prebivalstva. Res pa je, da so bili taki primeri redki. (Bubb, Jones, 
2020; Appoloni idr., 2021). Posledično s tem so bile večje IKT-kompetence 
predavateljev in študentov, fakultete so imele boljšo IKT-opremljenost in 
študentje pogoje za delo na fakulteti in zunaj nje (Bubb, Jones, 2020). Po dru-
gi strani pa je novonastala situacija zaradi pandemije ustvarila ovire za ob-
stoječe mehanizme za zagotavljanje moralne, socialne, osebne in strokovne 
podpore ter motivacije izobraževanja (prav tam).

Pomen znanj in kompetenc iz IKT za delo in študij na daljavo

Nadalje nas je zanimalo mnenje študentov in profesorjev o lastni oce-
ni ravni IKT-znanja in kompetenc za nemoteno delo in učenje na daljavo. 
Zanimala nas je raven njihovega znanja IKT-tehnologije za dosego izobra-
ževalnih ciljev, ali poznajo računalniške programe in aplikacije, da nemoteno 
spremljajo predavanja na daljavo (predavatelji, da izvajajo predavanja in 
druge aktivnosti »online«). Svoje znanje IKT so ocenili na lestvici od 1 do 5 
(od »se ne strinjam« do »popolnoma se strinjam« s trditvijo). Predvidevamo 
(H 2), da imajo predavatelji in študentje osnovno znanje in kompetence iz 
IKT, da lahko izvajajo predavanja ali jim sledijo in dosegajo zastavljene cilje.
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Podatki raziskave na to raziskovalno vprašanje so za vodstvo fakulte-
te in njene organe izjemnega pomena. Kažejo namreč, da študentje menijo, 
da je raven njihovega IKT-znanja visoka. Velika večina vprašanih študentov 
(80 %) meni, da ima potrebno znanje, da lahko spremlja študij na MLC Lju-
bljana brez težav. Prepričani so, da poznajo potrebne računalniške programe 
in aplikacije, da lahko nemoteno spremljajo izobraževanje na daljavo (stan-
dardni odklon je 0,67). Zelo majhen odstotek vprašanih študentov meni, da 
bi potreboval dodatna znanja, da bi programu sledili brez večjih težav (17 % 
se jih strinja ali zelo strinja s to trditvijo). Niso pa navedli, katera dodatna 
znanja bi potrebovali. Odgovori študentov kažejo, da je bila organizacija in 
izvedba študija na MLC Ljubljana taka, da so študentje lahko brez večjih te-
žav sledili ciljem študijskega procesa. Nedvomno sta pri tem pozitivno vlogo 
odigrala vodstvo fakultete in referat, ki sta organizacijsko in vsebinsko prip-
ravila vse potrebno za dosego študijskih in programskih ciljev.

Nekoliko slabši rezultati so na strani predavateljev. Povprečna ocena 
pri trditvi »Imam potrebno znanje, da lahko izvajam študij na MLC Ljublja-
na brez težav« je 4,4 (študenti 4,7) in standardni odklon 0,61, kar pomeni, da 
so predavatelji s svojim znanjem zadovoljni in so razlike med njimi majhne. 
Pri trditvi »Potreboval bi dodatno znanje, da bi lahko izvajal študijski proces 
bolj kakovostno« in trditvi »potreboval bi dodatna znanja, da bi programu 
lahko sledil brez večjih težav« je 6 oseb (33% vprašanih) označilo, da se s tr-
ditvama zelo/popolnoma strinjajo, vendar je samo ena oseba navedla kate-
ra dodatna znanj bi potrebovala, in sicer: izvajanje izpitov na daljavo.

Glede na dobljene podatke raziskave ugotavljamo, da imajo predava-
telji in študentje MLC Ljubljana osnovno znanje in kompetence iz IKT, da 
lahko izvajajo predavanja ali jim sledijo in dosegajo zastavljene cilje, zato hi-
potezo (H 2), da imajo predavatelji in študentje osnovno znanje in kompeten-
ce iz IKT in da lahko izvajajo predavanja ali jim sledijo in dosegajo zastavlje-
ne cilje, potrdimo. Kljub vsemu pa bo morala fakulteta poskrbeti za dvig rav-
ni IKT-znanja pri predavateljih in jim sprotno omogočati nadaljnja 
usposabljanja s tega področja: prek katedre, dodatnih IKT-seminarjev, teča-
jev in drugih posodobitvenih oblik vseživljenjskega učenja.
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Vpliv e-izobraževanja na odnos do sodelavcev, sošolcev,  
kolegov in do družine

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, kako je e-izobraževanje vplivalo na 
odnos posameznika do kolegov, družine, skupnih služb in do vodstva fakul-
tete. Raziskati smo želeli tudi, ali e-izobraževanje vpliva na samopodobo po-
sameznika in ali e-izobraževanje pomeni stres za posameznika. Predvideva-
mo (H 3), da pri študiju na daljavo obstajajo pomembne razlike med predava-
telji in študenti glede odnosa do družine, prijateljev in do fakultete kot 
institucije. Prav tako predvidevamo, da so se študentje bolj stresno odzvali na 
študij na daljavo kot profesorji in da je njihova samopodoba bila nižja.

Vprašani so ocenjevali vpliv študija na daljavo na: stresnost poklica, ki 
ga opravljajo, odnos s predavatelji, samopodobo, odnos s kolegi, odnos s par-
tnerjem/z družino, odnos z dekanom in odnos z referatom. Ocenjevali so z 
lestvico od 1 – »zelo pozitivno« do 5 – »zelo negativno«.

Graf 2: Vpliv e-izobraževanja na odnos do sodelavcev, sošolcev, kolegov  
in do družine
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da je njihova samopodoba bila nižja. 
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Pri vseh vprašanjih so bili povprečni odgovori med predavatelji in štu-
denti 2–3, kar pomeni, da so ocenili, da je imela taka oblika študija bolj po-
zitiven vpliv na naštete dejavnike. Pri vseh odgovorih je tudi standardni od-
klon precej nizek (0,73–1,16), kar pomeni, da ni bilo velikih odstopanj med 
odgovori.

Glede vpliva na odnos s predavatelji so bili odgovori študentov precej 
razpršeni, vendar jih večina (40 %) vseeno meni, da študij na daljavo ni imel 
posebnega vpliva na naštete dejavnike; 10 % vprašanih je sicer ocenilo vpliv 
dejavnikov kot »negativen«, zelo majhen odstotek pa je ocenil vpliv kot »zelo 
negativen« (1 %). Povprečni odgovor je 2,4, standardni odklon pa 0,99.

Podobno so ocenjevali vpliv na odnos s kolegi, saj je bil povprečni od-
govor 2,8, torej večina sodelujočih študentov (35 %) meni, da tak način študi-
ja ni imel vpliva na odnos s kolegi, četrtina vprašanih pa ocenjuje vpliv kot 
»negativen« ali »zelo negativen«.

Tudi sicer študentje v povprečju menijo, da študij na daljavo ni imel 
vpliva na: stresnost poklica, ki ga opravljajo (2,7, standardni odklon 1,11 – 
tu so bila odstopanja med odgovori največja); odnos z dekanom (2,3, stan-
dardni odklon 0,92); samopodobo (2,3, standardni odklon 0,99); odnos s 
partnerjem, z družino (2,1, standardni odklon 1), odnos z referatom (2, 
standardni odklon 0,92). Glede na majhne standardne odklone pri odgovo-
rih sklepamo, da so študentje precej poenoteni v ocenah vpliva, ki jih je imel 
študij na daljavo na različne dejavnike. Študentje (43 %) so dopisali še, da je 
imel tak način študija vpliv tudi na »razpoložljiv čas«, »čas za druge stvari 
(poleg službe in študija)«.

Predavatelji so se tudi med študijem na daljavo s svojimi poklicnimi 
kolegi razumeli enako dobro kot pred tem, saj jih skoraj dve tretjini meni, da 
na odnos med njimi in kolegi ali dekanom pandemija in študij na daljavo ni 
imel vpliva. Študij na daljavo je le pri enem izmed njih vplival negativno na 
odnos v družini, je pa študij na daljavo pri tretjini vprašanih pomenil stre-
snost poklica, ki ga opravljajo. S samopodobo zaradi študija na daljavo pa ni 
imel težav nobeden izmed sodelujočih predavateljev.

Predvidevali smo, da pri študiju na daljavo obstajajo pomembne razli-
ke med predavatelji in študenti glede odnosa do družine, prijateljev in do fa-
kultete kot institucije. Prav tako smo predvidevali, da so se študentje bolj 
stresno odzvali na študij na daljavo kot profesorji in da je bila njihova samo-
podoba nižja. Hipoteze (H 3), da pri študiju na daljavo obstajajo pomembne 
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razlike med predavatelji in študenti glede odnosa do družine, prijateljev in 
do fakultete kot institucije, nismo potrdili. Prav tako nismo potrdili, da so 
študentje bolj stresno odreagirali na študij na daljavo kot profesorji in da je 
bila njihova samopodoba nižja.

Sicer je imel študij na daljavo določen vpliv na posameznike (študente 
in poredavatelje na MLC Ljubljana), na njihov odnos do družine, prijateljev, 
sošolcev, fakultete, vendar razlike med njimi niso bile pomembne. Le pri ka-
tegoriji »Vaš odnos s kolegi« je bil pri študentih višje ocenjen kot pri preda-
vateljih. Predvidevamo, da so se zaradi izjemne situacije in drugačnosti štu-
dija študentje zaradi doseganja študijskih dosežkov med seboj (prek družbe-
nih omrežij) še bolj povezovali kot pred pandemijo.

Prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja

Zanimalo nas je, katere prednosti in katere pomanjkljivosti v e-izo-
braževanju vidijo predavatelji in katere študentje. Študentom in predavate-
ljem smo zastavili prosto vprašanje, h kateremu so lahko vpisovali svoje od-
govore, ki smo jih kvalitativno obdelali. Predvidevamo (H 4), da predavatelji 
in študentje v e-izobraževanju vidijo več prednosti kot pomanjkljivosti. 
Predvidevamo, da je po mnenju študentov največja prednost čas in dosto-
pnost, največja pomanjkljivost pa socialna izoliranost. Na vprašanje je odgo-
vorilo 74 od 83 študentov, vključenih v raziskavo, in vsi predavatelji. Proste 
odgovore študentov in predavateljev smo strnili v naslednje kategorije: 
prihranek časa – ČAS, lažja organiziranost – ORGANIZIRANOST, inova-
tivnost in kreativnost študija – KREATIVNOST. (Podrobnejša analiza kva-
litativne analize je dosegljiva pri avtoricah.)

KATEGORIJA ČAS: kar 91 % vseh študentov na MLC Ljubljana je 
največjo prednost e-študija videlo v prihranku časa. Naj navedemo nekaj ti-
pičnih odgovorov študentov, ki smo jih uvrstili v kategorijo ČAS:

1. prihranek časa, porabljenega za vožnjo, ter večja sproščenost v udobju 
svojega doma;

2. ne izgubim 30–45 minut dnevno za prevoz v eno smer do Ljubljane na 
predavanja;

3. da se nahajam v domačem okolju in ne izgubljam preveč časa na cesti;

4. prihranim čas, ki bi ga drugače porabila za vožnjo;
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5. ni izgubljanja časa v smislu odhoda od doma do fakultete in nasprotno;

6. predavanja lahko poslušam, ko mi dopušča čas, in podobno.

Prihranek časa je kot prednost e-študija navedlo 74 % vseh predavate-
ljev. Med tipične odgovore prištevamo njihove naslednje izjave:

1. ni potrebna vožnja do lokacije študija;

2. dostopnost, kar od doma;

3. ni izgube časa na poti;

4. potek tudi med omejitvijo druženja;

5. možnost izvedbe izobraževanja od doma;

6. delo od doma – udobnejše in ne zgubljaš časa z vožnjo in podobno.
 
KATEGORIJA ORGANIZIRANOST: pod to kategorijo smo šteli vse 

odgovore, ki so vključevali naslednje elemente: organiziranost, udobnost 
študija, večja dosegljivost predavateljev, boljša gradiva, fleksibilnost, prilago-
dljivost; več časa za druge zadeve, lažja organizacija dela itn. Naj naštejemo 
nekaj najpogostejših izjav pri študentih in profesorjih: lažja organizira dela, 
nižji finančni stroški, študij spremljam iz domačega okolja, prilagajam obveznosti ter 
lažje usklajujem domače in študijske obveznosti, možnost izvedbe izobraževanja od 
doma, lažje usklajujem službene in zasebne obveznosti in podobno.

KATEGORIJA KREATIVNOST: pod to kategorijo zasledimo nasled-
nje odgovore študentov in predavateljev MLC Ljubljana: e-učilnica, kakovo-
stno gradivo (zdaj ga ni), nove oblike interaktivnega dela s študenti, obliko-
vanje novih metod, inovativnost ..., dosegljivost potrebnih študijskih gradiv, 
večja odzivnost profesorjev, novi pristopi predavateljev, oblikovanje študij-
skih gradiv, zmožnost slediti predavanjem, kljub delavniku (posnetke lahko 
pogledaš kadar koli) itn.

Med pomanjkljivostmi so predavatelji prepoznali predvsem pomanj-
kanje osebnega stika s študenti (45 %), manjšo udeležbo na predavanjih, več-
jo pasivnost in neodzivnost študentov ter manjšo interakcijo in tudi nižjo ra-
ven znanja itn.

Izmed naštetih odgovorov je razvidno, da večina vprašanih študentov 
meni, da je pomanjkljivost e-izobraževanja v pomanjkanju osebnega stika 
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oz. druženju s kolegi (37 % vprašanih). Nekateri so odgovorili, da so pomanjk-
ljivost tudi morebitne tehnične težave pri uporabi interneta (6 % vprašanih). 
Preostali pa so menili, da so pomanjkljivosti tudi v podajanju snovi, vsebine 
so slabše in bolj monotono podane, težko se je skoncentrirati na študij.

Naša predvidevanja so se potrdila. Hipotezo (H 4), da predavatelji in 
študentje v e-izobraževanju vidijo več prednosti kot pomanjkljivosti, sprej-
memo. Pravilno smo tudi predvidevali, da sta po mnenju študentov največji 
prednosti čas in dostopnost, največja pomanjkljivost pa socialna izoliranost. 
Študentje in predavatelji vidijo veliko prednosti v e-izobraževanju. Med 
prednosti prioritetno uvrščajo prihranek časa, lažjo organiziranost študija, 
finančni prihranek in lažjo usklajenost zasebnega življenja s študijskimi ob-
veznostmi, med največje pomanjkljivosti pa – kot smo že zapisali – »po-
manjkanje osebnega stika«. Do podobnih rezultatov v Sloveniji so prišli tudi 
Gabrovec idr. (2021) v raziskavi z naslovom Raziskava o doživljanju epide-
mije covid-19 med študenti. Še več, avtorji so ugotovili, da so se med študijem 
na daljavo pri več kot petini anketiranih študentov pojavili simptomi depre-
sije in pri nekaj več kot 30 % so se pojavili resni simptomi anksioznosti. O sla-
bi socialni podpori pa je v tej raziskavi poročalo skoraj 30 % vključenih štu-
dentov. Če se bo študij na daljavo nadaljeval tudi v prihodnje, bodo morale 
strokovne službe fakultete tem dejavnikom posvetiti več strokovne pozor-
nosti in podpore v obliki svetovanj, delavnic, pogovorov in poiskati druge, 
nadomestne dejavnosti za povezovanje akademske skupnosti.

Dejavnosti fakultete za pomoč pri dvigu ravni znanja, kompetenc 
s področja IKT in nemotenega poteka študijskega procesa

Ne nazadnje nas je zanimalo, ali je fakulteta (MLC Ljubljana) obliko-
vala svoja navodila za študij na daljavo in nudila pomoč posamezniku 
(študentom in predavateljem) za njegovo izpeljavo. Predvidevamo (H 5), da je 
imela fakulteta po oceni študentov in predavateljev izdelan koncept in pri-
stop za delo na daljavo ter da je nudila ustrezno pomoč posameznikom za 
uspešno izpeljavo študijskega procesa. Prav tako predvidevamo, da je fakul-
teta prisluhnila in organizirala dejavnosti, izobraževanja in delavnice za upo-
rabo aplikacij, ki so potrebne za kakovostno izvedbo študijskega procesa.
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117 

 

 

Vir 3: Lastna raziskava 
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Sodelujoči so ocenjevali pomoč, ki so jo prejeli od fakultete, z lestvico 
od 1 – zelo dobra do 5 – zelo slaba. Večina predavateljev in študentov je oce-
nila pomoč kot »zelo dobro« (skupaj 59 %) ali »dobro« (34 %), samo 5 % pa jih 
je odgovorilo »srednje dobra«. Odgovorov »slaba« ni bilo, 2 % vprašanih pa 
sta pomoč ocenila kot »zelo slabo«.

Glede na rezultate raziskave med študenti in predavatelji Fakultete za 
management in pravo – MLC Ljubljana naša predvidevanja glede ustrezne 
pomoči fakultete študentom in predavateljem za delo na daljavo hipotezo (H 
5), da je fakulteta imela po oceni študentov in predavateljev izdelan koncept 
in pristop za delo na daljavo in nudila ustrezno pomoč posameznikom za us-
pešno izpeljavo študijskega procesa, potrdimo. Prav tako lahko potrdimo, da 
je fakulteta organizirala dejavnosti, izobraževanja in delavnice za uporabo 
aplikacij, ki so potrebne za kakovostno izvedbo študijskega procesa.

Fakulteta se je po ocenah anketirancev ustrezno in pravočasno odzva-
la. 92 % vseh vključenih v raziskavo je pomoč fakultete ocenila kot dobro in 
zelo dobro. Dve tretjini vprašanih menita, da se je fakulteta pravočasno odzi-
vala na izzive pandemije ter da so dobili ustrezna in pravočasna navodila in 
orodja za delo na daljavo. Po podatkih z internetne strani fakultete so 
vodstvo, referat in katedra organizirali več predavanj in delavnic na temo 
uporabe orodij za delo na daljavo, fakulteta ima spletno učilnico, študentje v 
njej dobijo za vsak predmet prosojnice predavanj, videoposnetke predavanj, 
študijsko gradivo, vaje za ponavljanje in utrjevanje snovi, na voljo so bile de-
javnosti za študente, npr.: pogovorne ure prek spleta, dan odprtih vrat, deka-
nova kava (vse na daljavo). Večina študentov na fakulteti je ocenila, da z ra-
čunalniško opremo in s potrebnimi kompetencami za spremljanje študija ni 
imela večjih težav.

ZAKLJUČEK

Glavni namen prispevka je bil s pomočjo zgodovinskega in pravnega 
diskurza predstaviti začetek, izhodišča, pogoje študija na daljavo, pravne do-
kumente, ki urejajo to področje, analizirati vpliv družbenih sprememb in di-
gitalizacije na izvajanje študijskega procesa na daljavo. Uspešno izvajanje iz-
obraževanja na daljavo gleda na številne avtorje, kot so npr. Nonaka in Ta-
keuchi (1995 in 2007), Rosenblit (2018), Cabero - Almenara idr. (2020), 
Bregar, Zagmaister in Radovan (2020) ter drugi, zahteva od vseh deležnikov 
nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki ta proces izvajajo, in tis-
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tih, ki se izobražujejo. V procesu so uspešnejši tisti posamezniki, ki imajo vi-
soko motivacijo in napredno znanje IKT. Profesorji in študenti se morajo da-
nes hitro odzivati na izzive, ki jih digitalna družba postavlja pred njih. Digi-
talizacija družbe in visokega šolstva zahteva digitalne kompetence, tj. 
kompetence, ki so povezane z novo tehnologijo.

Poleg tega so pomembne pravne regulative, ki usmerjajo delo visoko-
šolskega prostora na področju EU in v Sloveniji. Ugotovili smo, da je pravna 
urejenost področja digitalizacije šolstva skromna, saj področje strateški pred-
pisi urejajo samo površinsko in nepoglobljeno. Razvoj digitalizacije je zato 
odvisen od zanimanja posameznih visokošolskih institucij, ki temu posveča-
jo različne stopnje pozornosti. Na ravni EU so sicer države članice zavezane 
nuditi državljanom visoko stopnjo digitalizacije in razvoja digitalnih kompe-
tenc, vendar so te zaveze samo politične in konkretno ureditev prepuščajo 
državam članicam. Korak naprej k bolj določni in pravno zavezujoči ureditvi 
digitalizacije je Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa, ki določa 
vzpostavitev programa in opredeljuje tudi finančna sredstva, ki bodo name-
njena razvoju digitalizacije na posameznih področjih.

Na nacionalni ravni je razvoj digitalizacije sledil evropskim državam z 
velikim zaostankom, ki pa ga skušajo v zadnjih letih zmanjšati. K tem priza-
devanjem je prispevala tudi epidemija in z njo povezane razmere ter ukrepi, 
ki so preprečevali klasično izobraževanje in silili v uporabo digitalnih 
sredstev. Skladno s smernicami na svetovni in EU-ravni bo tudi Slovenija 
primorana sprejeti dokumente, ki bodo v prihodnje bolj določno opredelje-
vali ukrepe in namenili sredstva za razvoj digitalizacije e-izobraževanja.

V raziskavi, ki smo jo izvedli maja in junija 2021 na MLC Fakulteti za 
management in pravo Ljubljana, smo ugotovljali, katera znanja in kompe-
tence potrebujejo študentje in predavatelji za prehod v kakovostno digitali-
zacijo študijskega procesa na MLC Ljubljana ter ugotoviti prednosti in sla-
bosti študijskega procesa na daljavo. Prav tako smo želeli raziskati dejavni-
ke, ki vplivajo na kakovost izvedbe študija na daljavo, kako ti vplivajo na 
počutje študentov in predavateljev ter raziskati, kaj fakulteta še lahko stori v 
tej smeri, da bi bilo težav čim manj. V raziskavi je sodelovalo 83 ali 28,3 % 
vseh redno vpisanih študentov in 19 ali skoraj polovica vseh predavateljev, ki 
sodelujejo v študijskem procesu.

Glede na dobljene rezultate lahko zapišemo, da so predavatelji in štu-
dentje MLC Ljubljana naklonjeni e-izobraževanju in da študentje bolj kot 
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predavatelji preferirajo e-izobraževanje. Predavatelji so menili, da je e-izo-
braževanje lahko uspešno le v kombinaciji s klasičnim izobraževanjem, kljub 
temu pa so si uredili dobro delovno okolje ter zagotovili ustrezno opremo in 
osnovno znanje (tudi s pomočjo fakultete), da lahko izvajajo študij na daljavo 
in s študenti dosegajo zastavljene cilje. Prav tako skoraj polovica študentov 
preferira kombinacijo klasičnega in e-izobraževanja, 40 % pa jih je zelo nak-
lonjenih e-izobraževanju zaradi njegovih prednosti. 73 % študentov redno 
uporablja računalnik v službi, doma in za študij. Iz povprečnih ocen pri trdi-
tvi »Imam potrebno znanje, da lahko izvajam študij na MLC Ljubljana brez 
težav«, ki je pri študentih 4,7 in pri predavateljih 4,4, razberemo, da so štu-
dentje in predavatelji s svojim znanjem in pogoji za izvajanje študija na da-
ljavo zadovoljni in da pri doseganju ciljev študijskega procesa nimajo večjih 
težav. Standardni odklon je 0,61, kar pomeni, da so predavatelji s svojim 
znanjem zadovoljni in da so razlike med njimi majhne. Glede vprašanja, ali je 
študij na daljavo negativno ali pozitivno vplival na njihov odnos z družino, s 
prijatelji, sošolci, s fakulteto, smo ugotovili, da so večinoma študentje in pre-
davatelji največkrat ocenili, da študij na daljavo ni imel posebnega vpliva, če 
ga je že imel, pa je bil ta bolj pozitiven kot negativen. Prav tako nismo potr-
dili, da so se študentje bolj stresno odzvali na študij na daljavo kot profesorji 
in da je bila njihova samopodoba zaradi študija na daljavo nižja. Pravilno 
smo tudi predvidevali, da sta po mnenju študentov največji prednosti čas in 
dostopnost, največja pomanjkljivost pa socialna izoliranost. Med prednosti 
e-izobraževanja študentje prioritetno uvrščajo prihranek časa, lažjo organi-
ziranost študija, finančni prihranek in lažjo usklajenost zasebnega življenja s 
študijskimi obveznostmi. Med prednostmi so študentje kot predavatelji priš-
tevali »kreativnost in inovativnost študija«. Študentom so bile všeč nove ob-
like interaktivnega študija, spletne učilnice, videoposnetki predavanj, nove 
metode in oblike študija, dosegljivost študija, študijskih gradiv, inovativnost, 
novi pristopi predavateljev, njihova dostopnost, zlasti pa možnost slediti 
predavanjem kljub delavniku itn. Med največje pomanjkljivosti pa so študen-
tje in predavatelji prištevali »pomanjkanje osebnega stika«.

Če se bo študij na daljavo nadaljeval tudi v prihodnje, bodo morale 
strokovne službe fakultete tem dejavnikom posvetiti več strokovne pozor-
nosti in podpore v obliki svetovanj, delavnic, pogovorov in poiskati druge, 
nadomestne dejavnosti za povezovanje akademske skupnosti. Raziskava je 
tudi pokazala, da se je Fakulteta MLC Ljubljana po ocenah anketirancev 
ustrezno in pravočasno odzvala. 92 % vseh vključenih v raziskavo je pomoč 
fakultete ocenila kot dobro in zelo dobro. Dve tretjini vprašanih menita, da 
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se je fakulteta pravočasno odzivala na izzive pandemije ter da so dobili ustre-
zna in pravočasna navodila in orodja za delo na daljavo. To je pomembno 
zaradi študija, študijskega procesa, doseganja ciljev fakultete kot institucije, 
tudi zaradi njenega položaja v družbi ter z njenim povezovanjem z notranjo 
in zunanjo javnostjo. Če je prej za (industrijsko) družbo veljala piramidalna 
družbena struktura, sestavljena iz zgornjega, srednjega in iz spodnjega druž-
benega sloja, v katerem sta izobrazba in poklic določala družbeni položaj po-
sameznika, ki je bil precej stabilen in vseživljenjski, pa današnja informacij-
ska družba nima več tako trdnih zakonitosti glede družbenega položaja po-
sameznika. Ta je danes vedno bolj začasen, odvisen od delovanja 
centripetalnih in centrifugalnih sil. Te centripetalne družbene sile porivajo 
človeka navznoter, če uspe slediti spremembam, je fleksibilen, kompetenten, 
se zna povezovati v socialne mreže. Če posameznik ne zna konkurirati na 
družbenem polju, pa ga centrifugalne sile porivajo stran od družbenega sre-
dišča. Vse to in zlasti situacija v družbi zadnji dve leti, 2020 in 2021, je zaradi 
pandemije poudarila pomen informacijske pismenosti in kompetenc s pod-
ročja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Izobraževanje brez 
e-učenja in novih tehnologij preprosto ni več mogoče. Med pandemijo pa je 
postalo ključno v vseh visokošolskih sektorjih, tudi na Fakulteti za manage-
ment in pravo Ljubljana. Zato digitalizacija v visokošolskem prostoru ni več 
samo nujnost, je tudi izziv, pred katerega je postavljena celotna akademska 
in družbena sfera.
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POVZETEK

Sodobna učna tehnologija je danes nujnost in izziv za vsakega učitelja. 
Omogoča kreativno organizacijo spletnih izobraževalnih procesov, spre-
mljanje vseh njegovih stopenj in poseben ritem učenja, prilagojen sposobnos-
tim vsakega udeleženca izobraževanja. Zlasti v kriznih razmerah, ki jih 
povzroča pandemija covida-19, je pomembno, da se z digitalizacijo učnega 
procesa dosežejo najboljši rezultati. Prispevek analizira prednosti in slabosti 
uporabe sodobne učne tehnologije, hkrati pa razkriva pomen novih orodij 
za izboljšanje spletnega izobraževanja med pandemijo. V prispevku predsta-
vljamo izobraževalne prakse in rezultate raziskav stališč učiteljev, učencev in 
dijakov do izobraževanja na daljavo med prvim valom pandemije covida-19 
v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju Hrvaške, Srbije in Slo-
venije.

Ključne besede: izobraževanje na daljavo, šole, učne tehnologije, 
digitalna orodja

Izobraževanje na daljavo  
med pandemijo covida-19: 
Nekatere značilnosti 
izobraževalnih praks  
v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju  
na Hrvaškem, v Srbiji in 
Sloveniji
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ABSTRACT

Distance education during the Covid-19 pandemic:  
Some characteristics of educational practices in primary  
and secondary education in Croatia, Serbia and Slovenia

Although modern educational technology is nowadays essential, it presents a 
challenge to every teacher. It enables creative organisation of online educational pro-
cesses by following-up all stages and a special rhythm of teaching adapted to skills of 
every individual education participant. Digitalisation plays an important role to 
achieve the best results, especially in critical times such as during the Covid pandem-
ic. The paper analyses the advantages and disadvantages of modern educational tech-
nology while revealing the significance of new tools to improve online education in 
pandemic times. It presents educational practices and research results of views of 
teachers, students and pupils on distance education during the first wave of the Cov-
id-19 pandemic in primary and secondary education in Croatia, Slovenia and Serbia.

Key words: distance education, schools, teaching technologies, digital tools

UVOD

Izobraževanje v 21. stoletju postavlja v ospredje kompetence, kot so: 
ustvarjalnost in inovativnost, kritično razmišljanje, komunikacija in sodelo-
vanje, ki je podprto z digitalno pismenostjo in sodobno informacijsko tehno-
logijo. Znanstveni in tehnični napredek vodi do tehnološkega napredka in 
digitalizacije na področju izobraževanja kot enega temeljnih dejavnikov ra-
zvoja nacionalnega gospodarstva (Ozturk, 2001, v Marinović Matović idr., 
2020). Vloga digitalnega okolja postaja vse pomembnejša. Sodobna družba 
zahteva uvedbo inovacij v izobraževalne dejavnosti, ki so namenjene pro-
duktivnemu in smiselnemu vključevanju udeležencev izobraževanja (Papa-
leontiou - Louca idr., 2014). Z uvedbo sodobnih tehnologij se vloga učitelja 
spreminja, torej učitelj ni več izključno predavatelj, ampak organizator pou-
čevanja in partner v neposredni komunikaciji. Pod vplivom sodobne infor-
macijske tehnologije se tradicionalne izobraževalne metode postopoma 
opuščajo; digitalna transformacija prevzame vse ravni izobraževalnega pro-
cesa (Valverde - Berrocoso idr., 2020).

Namen prispevka je opredeliti pojem izobraževanja na daljavo, 
predstaviti njegove prednosti in slabosti ter pojasniti vlogo izobraževanja na 
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daljavo med pandemijo Covida-19 v osnovnošolskem in srednješolskem izo-
braževanju na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji ter predstaviti rezultate razi-
skav stališč učiteljev, učencev in dijakov do izobraževanja na daljavo v nave-
denih državah.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Izobraževanje na daljavo, e-učenje ali spletno učenje je oblika izobra-
ževanja, ki temelji na fizični oddaljenosti učiteljev in udeležencev izobraže-
vanja med poukom, komunikacijo med udeleženci izobraževanja in učite-
ljem ter komunikacijo med udeleženci pa omogoča raba različnih tehnologij 
(Encyclopedia Britanica). Izobraževanje na daljavo pomeni spreminjanje uč-
nega procesa, tako da postane tehnologija nepogrešljiva prvina in omogoča 
novo kakovost v njegovi izvedbi, poudarjajo Bregar idr. (2020, 12), saj »brez 
uporabe tehnologije ne bi mogli izpeljati učnega programa in doseči začrta-
nih učnih ciljev«. Pri izobraževanju na daljavo je tehnološka podpora ce-
lostno in načrtno integrirana v vse prvine izobraževalnega procesa; vpeta je 
v pedagoško in administrativno podporo ter učno gradivo, kar omogoča iz-
vajanje učnega procesa ob fizični ločenosti učitelja in udeleženca izobraže-
vanja (prav tam).

Prostorska ločenost udeležencev v izobraževalnem procesu omogoča 
večjo prožnost izobraževanja, po drugi strani pa prinaša pomanjkljivosti, 
povezane z okrnjenim komuniciranjem in interakcijo v izobraževalnem pro-
cesu (prav tam). Naprednejše tehnologije za izobraževanje na daljavo omo-
gočajo dve temeljni vrsti komunikacije učitelja in udeleženca izobraževanja: 
sinhrono (sočasno) in asinhrono (časovno neusklajeno) komunikacijo (Hra-
stinski, 2008).

Asinhrono komuniciranje, ki poteka neodvisno od časa, je zelo pogos-
to in uveljavljeno v izobraževanju na daljavo, saj omogoča sodelovanje ude-
ležencev v programu izobraževanja, kadar jim to ustreza (Perveen, 2016, 22). 
Učna okolja omogočajo, da je gradivo v obliki posnetkov predavanj, izročk-
ov, člankov in predstavitev udeležencem izobraževanja kadar koli in kjer 
koli dostopno, od udeležencev pa se pričakuje, da naloge opravijo in jih v 
roku oddajo v samem učnem okolju ali jih posredujejo učiteljem prek elek-
tronske pošte. Komunikacija med udeleženci poteka prek elektronske pošte, 
diskusijskih skupin in družbenih omrežij (Facebook, Twitter, Massanger 
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idr.). »Udeleženci izobraževanja uživajo v prilagodljivosti in delu v svojem 
tempu, ki je na voljo v asinhronih okoljih« (Coogle in Floyd, 2015, 174). 
Asinhrono učenje na daljavo je lahko velik izziv za izobraževalne organiza-
cije. Od učiteljev zahteva širok nabor strategij, ki pritegnejo in ohranijo za-
nimanje udeležencev izobraževanja, od katerih se pričakuje visoka stopnja 
motivacije in samodiscipline, da ostanejo aktivni (Perveen, 2016, 22).

Nasprotno poteka sinhrona komunikacija v realnem času, kar pome-
ni, da sta udeleženec izobraževanja in učitelj sočasno prisotna. Pri sinhroni 
komunikaciji pri izobraževanju na daljavo se morata srečati na spletu na do-
govorjeni platformi, komunikacija pa je, saj omogoča dvosmerno komunika-
cijo med učiteljem in udeležencem izobraževanja, podobna komunikaciji v 
razredu. Ker je mogoča le ob sočasni navzočnosti učitelja in udeleženca izo-
braževanja, zahteva vnaprej določen urnik izpeljave (Možina idr., 2020, 16–
17). Sinhrone oblike komuniciranja so zato še posebno primerne, kadar mo-
ramo zagotoviti izobraževanje zemljepisno razpršenim skupinam. Sinhrona 
komunikacija poteka kot klepetalnica, avdiokonferenca, videokonferenca.

Bistvo spletnega učenja je organizacija učnih aktivnosti, ki študentu 
omogoča doseganje zadanih učnih rezultatov, poudarjata Carr - Chellman 
in Duchastel (2020, v Rapanta idr., 2020). Čeprav ni edinstvenega recepta, naj 
učne aktivnosti temeljijo na spletu pristopov (sinhrono, asinhrono), učitelj jih 
mora temeljito in jasno opisati in oblikovati tako, da bo raven težavnosti 
sovpadala s pričakovanji udeležencev izobraževanja, hkrati pa jih spodbuja-
la k angažiranosti in sodelovanju (Rapanta idr., 2020).

Uspešno spletno izobraževanje zahteva skrbno načrtovanje in popol-
no razumevanje zahtev programa, učinkovito komunikacijo, tehnologijo, 
učenje in povratne informacije (Roddy idr., 2017). Ustrezno tehnologijo je 
mogoče izbrati šele po upoštevanju teh elementov. Uspešnih spletnih izobra-
ževalnih programov ne bi smeli ustvarjati spontano; oblikovati jih je treba 
na podlagi truda številnih posameznikov in organizacij. Uspešni programi 
izobraževanja na spletu temeljijo na sistematičnih in skupnih prizadevanjih 
vseh udeležencev tega procesa, vendar je uspeh vsakega izobraževanja na 
daljavo v veliki meri odvisen od učitelja. V tradicionalnem izobraževanju je 
učiteljeva odgovornost načrtovati vsebino programa in razumeti potrebe 
učencev. Učitelji na daljavo se srečujejo z dodatnimi izzivi. Vzpodbujati 
mora pripravljenost udeležencev izobraževanja na sodelovanje pri učenju 
na daljavo, način poučevanja mora prilagoditi spletnemu učenju in omogoči-
ti komunikacijo učitelj – udeleženec ter komunikacijo med udeleženci, hkra-
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ti pa mora ostati osredinjen na svojo vlogo ter uspešno delovati kot usposo-
bljeni predavatelj in mentor (Rapanta idr., 2020).

PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Učenje na daljavo se je razširilo sorazmerno hitro in prodrlo v prakso 
poučevanja. V tradicionalnem izobraževanju vse dejavnosti organizira in iz-
vaja učitelj. Njegova osnovna naloga je predstaviti znanje in preveriti, kako 
so ga udeleženci sprejeli. Sodobna tehnologija učitelju omogoča ustvarjalnej-
šo organizacijo izobraževalnega procesa, spremljanje vseh njegovih segmen-
tov in vsakemu udeležencu izobraževanja omogoči učni ritem, prilagojen 
njegovim sposobnostim (Suresh idr., 2018). Glavni cilj spletnega izobraževa-
nja je inovirati proces izobraževanja, dvigniti njegovo kakovost in doseči 
najboljše mogoče učne rezultate (Aparacio idr., 2016).

Slika 1: Prednosti izobraževanja na daljavo

Techdiary. (2018). Benefits of online education. Pridobljeno 15. 8. 2021 s  
https://www.techdiary.org/general/benefits-of-online-education.html
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Spletno izobraževanje ponuja udeležencem izobraževanja možnost 
pridobivanja vseh ravni izobraževanja; na voljo je globalno znanje, ki ga pos-
redujejo učitelju po svetu, omogoča široko izbiro izobraževanj in šol, ki niso 
pogojena z zemljepisno bližino, izobraževanje je zato za veliko udeležencev 
tudi stroškovno dostopnejše. Izobraževanje na daljavo je bolj osredinjeno na 
posameznega udeleženca izobraževanja in na njegove potrebe, ker so spletna 
gradiva vedno dostopna, omogoča več prožnosti oziroma prilagodljivosti. 
Udeleženec izobraževanja lahko k pouku pristopi kadar koli in kjer koli; pot-
rebuje le računalnik in dostop do spleta. Sam nadzira čas študija, lahko nada-
ljuje tudi po prekinitvi oziroma odmoru. Izobraževanje na daljavo je manj 
vsiljivo, kar gotovo ustreza udeležencem izobraževanja, ki so po naravi zadr-
žani, kljub temu pa omogoča interakcijo z učiteljem in med udeleženci.

Izobraževalna organizacija, ki organizira izobraževanje na daljavo, 
izboljšuje kakovost svojih storitev, saj tak način izobraževanja povečuje pre-
glednost in dokumentiranost izpeljave programov, večjo konsistentnost iz-
peljave, dostopnost do kakovostnih učnih virov, vpeljevanje sodobnih peda-
goških modelov in inoviranje pedagoškega procesa. Omogoča tudi boljše 
možnosti trženja izobraževalnih programov in njihove internacionalizacije. 
Organizacija izobraževanja na daljavo znižuje stroške učnega osebja, naje-
mnin in drugih stroškov, povezanih s prostori (Bregar idr., 2020, 19).

Slika 1 sublimira prednosti izobraževanja na daljavo.

Izobraževanje na daljavo, ki omogoča prostorsko neodvisno izpeljavo 
učnega procesa, pa odlikuje še ena pomembna značilnost, poudarjajo Bregar 
idr. (2020, 15): »z inovativnimi oblikami tehnološko podprte komunikacije, z 
dostopnostjo do novih virov znanja in raznovrstnimi, tehnološko podprtimi 
učnimi pristopi in metodami omogoča uresničevanje sodobnih pedagoških 
modelov v pedagoški praksi, usmerjenih k učečemu se in ustvarjanju novega 
znanja in zmožnosti«.

POMANJKLJIVOSTI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Spletno izobraževanje ima poleg naštetih prednosti tudi svoje slabosti 
(O‘Donoghue idr., 2004). Učna samostojnost je lahko problem za udeležence 
izobraževanja, ki niso vajeni takega načina učenja. Interakcija se zmanjša, 
zato lahko metode spletnega izobraževanja nekatere udeležence demotivi-
rajo. Odsotnost učitelja, ki natančneje spremlja delovni proces, in redna učna 
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dinamika sta lahko za te udeležence problem in predstavljata neučinkovit 
način učenja. Spletno poučevanje lahko pri udeležencih izobraževanja ustva-
ri občutek izolacije ali pa preveč sproščenega vedenja med poukom. Dodatna 
težava za udeležence izobraževanja je dejstvo, da udeleženci izobraževanja 
v učnem procesu uporabljajo več različnih aplikacij, saj lahko učitelji aplika-
cijo izberejo samostojno.

Posebno težavo predstavljata neznanje in nespretnost učiteljev pri 
uporabi spletnih orodij in aplikacij, kar pa lahko izobraževalne organizacije 
preprečijo s permanentim usposabljanjem, ki jim omogoča, da usvojijo upo-
rabo sodobnih tehnologij (Espino - Diaz idr., 2020), ustvarjajo račune, dosto-
pajo do spletnih razredov ali ustvarjanje učnega gradiva.

Preglednica 1 prikazuje najpomembnejše pomisleke v poevzavi z izo-
braževanjem na daljavo, primere pomislekov in dejanske praktične posledice.

Preglednica 1: Pomisleki v povezavi z izobraževanjem na daljavo s primeri  
in z izkušnjami

Pomisleki Primer Izkušnje

Znižanje 
stroškov

- Izobraževanje na daljavo je 
cenejše kot tradicionalno 
izobraževanje
- Izobraževanje na daljavo je 
povezano z visokimi zaslužki
- Nastajajo prihranki pri 
tiskanih gradivih
- Gradiva za učenje so že na 
spletu in so na voljo 
brezplačno 

- Visoki začetni stroški
- Potrebne so nenehne 
investicije v usposabljanje in 
podporo učiteljem in 
udeležencem izobraževanja

Zmanjšanje 
števila 
učiteljev

- Tehnologija omogoča 
učinkovitejše poučevanje z 
manj učitelji
- Izobraževanje na daljavo 
poteka preko posnetih 
predavanj

- Oblikovanje uspešnih 
spletnih učnih aktivnosti 
zahteva veliko več časa in 
vključenosti učitelja
- Učitelji zagotavljajo podporo 
udeležencem izobraževanja s 
svojo prisotnostjo, 
motiviranjem, vzpodbujanjem 
in individualnimi povratnimi 
informacijami kar  je ključno 
za vztrajanje in dokončanje 
študija
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Zmanjšanje 
kakovosti 
izobraževanja

- Izobraževanje na daljavo je 
zelo neosebno
- Udeleženci izobraževanja ne 
dobijo toliko osebne podpore 
učitelja kot udeleženci 
klasičnega izobraževanja
- Tehnologija dehumanizira 
učenje

- Ni velike razlike med 
izobraževanjem na daljavo in 
tradicionalnim 
izobraževanjem
- Različni dokazi kažejo na 
boljše rezultate pri dobro 
oblikovanih spletnih tečajih
- Udeleženci lahko 
visokokakovostno 
izobraževanje zelo cenijo

Koristi od 
tehnologije

- Tehnologija vedno izboljša 
učenje
- Spletna učna gradiva (video, 
interaktivne vsebine idr.) so 
vrhunski način učenja
- Uporaba tehnologije 
udeležence izobraževanja bolj 
angažira in/ali zviša 
standarde

- Tehnologija sama po sebi ne 
prinaša opaznih pedagoških 
koristi k učenju in poučevanju
- Slaba uporaba tehnologije, 
ki jo povzroči slaba 
pedagoška strategija in 
zasnova pouka, lahko ovira 
učenje

Pomembnost 
tehnologije

- Dober učitelj klasičnega 
pouka je tudi dober učitelj v 
poučevanju na daljavo
- Nič se ni moč naučiti iz 
izkušenj s tehnologijo v 
izobraževanju ali raziskav
- Učitelji, ki se ukvarjajo s 
tehnologijo, objavljajo zapiske 
s predavanj na spletu
- Učitelji ne želijo tehnologije

- Učinkovito spletno učenje 
zahteva drugačen pristop k 
poučevanju in oblikovanju 
učenja
- Učitelji, ki že uporabljajo 
učno tehnologijo, je želijo še 
več

Bližajoča se 
revolucija

- Spletno izobraževanje bo za 
vedno spremenilo način 
poučevanja in učenja
- Virtualno učno okolje je 
mrtvo

- Gre bolj za evolucijo kot 
revolucijo: učitelji so v 
glavnem previdni pri uporabi 
tehnologije v učnem okolju
- Na institucionalni ravni so 
voditelji v izobraževanju 
počasi uvajali direktive o 
uporabi tehnologije
- Učitelji sami odločajo, kako 
bodo ukporabljali tehnologijo, 
namesto da bi jim tehnologijo 
vsiljili

National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education (2015). Teaching 
and Learning in Irish Higher Education: A Roadmap for Enhancement in a Digital World 2015–2017.
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Učinkovito izobraževanje na daljavo, poudarjajo Bregar idr. (2020), 
zahteva strukturirano načrtovanje, dobro strukturirane učne enote, special-
nodidaktične strategije in komunikacijo s pomočjo sodobnih tehnologij. V 
enem novejših UNESCO-vih dokumentov (2020, 2) je poudarjeno, da izo-
braževanje na daljavo zahteva »visoko raven samouravnavanja in veščin 
učenja, kar naj bi učitelji podprli z novimi poučevalnimi, učnimi in usmerje-
valnimi strategijami«.

DIGITALNA ORODJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Za izobraževanje na daljavo se danes uporabljajo številna digitalna 
orodja, ki tehnološko podpirajo razvoj in izpeljavo programov spletnega iz-
obraževanja. Orodja so lahko specializirana in se uporabljajo le za posamič-
ne naloge, kot je npr. ocenjevanje, ali pa gre za kompleksne sisteme, s kateri-
mi upravljamo učenje na daljavo (angl. learning management systems). Sisteme 
za upravljanje učenja (LMS) opredelimo kot spletne programske platforme, 
ki zagotavljajo interaktivno spletno učno okolje ter avtomatizirajo upravlja-
nje, organizacijo, dostavo in poročanje o izobraževalnih vsebinah in izidih 
učencev (Turnbull idr., 2019, 1). LMS je mesto, na katerem se v virtualnem 
okolju povezujejo učitelji, udeleženci izobraževanja in učne vsebine. Spletne 
učilnice niso le mesto za shranjevanje učnih gradiv, ampak tudi prostor od-
daje nalog, komunikacije, sodelovanja, spremljanja napredka, vrednotenja in 
ocenjevanja. Primer odprtokodnega LMS so spletne učilnice Moodle, ki 
predstavljajo stičišče za aktivno učenje na daljavo. Moodle (kratica za angl. 
Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) je verjetno najbolj pri-
ljubljen odprtokodni LMS, ki se danes uporablja v 229 državah s skoraj 
100.000 registriranih spletnih mest (prav tam). LMS so lahko tudi različna 
avtorska orodja. Avtorsko orodje je programska oprema za razvoj vsebine 
spletnih programov spletnega izobraževanja oziroma so aplikacije, ki se 
uporabljajo za razvoj izdelkov spletnega izobraževanja (Berking, 2016, v 
Bregar idr., 2020, 154). Med najpopularnejšimi LMS so danes: Blackboard, 
Canvas, Moodle, Google Classroom idr.

Danes je na voljo na stotine digitalnih izobraževalnih orodij, ki izbolj-
šujejo upravljanje izobraževanja na daljavo, spodbujajo sodelovanje ter olaj-
šujejo komunikacijo med učitelji in udeleženci izobraževanja ter jim dajejo 
avtonomijo. Med najpogosteje uporabljena orodja uvrščamo (Collins, 2021): 
Edmodo, ki povezuje učitelje in udeležence izobraževanja in je asimilirano v 
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družabno omrežje; Socrative, ki omogoča učiteljem ustvarjanje vaj ali izo-
braževalnih iger, ki jih udeleženci izobraževanja rešujejo z mobilnimi napra-
vami; Skype, ki je brezplačno orodje za individualno delo z udeleženci izo-
braževanja in omogoča številne napredne funkcije (npr. skupna raba zaslo-
na idr.); Idroo, ki omogoča ogled dokumentov v realnem času, možnosti 
urejanja itn.; Scribblar, ki omogoča vključitev virtualne table v svoje spletno 
mesto; Animoto, ki omogoča izdelavo videoposnetkov, ki se zlijejo z besedi-
lom, videoposnetki, izrezki, s slikami in z glasbo v ozadju; Extempore, ki je 
orodje za govorno komunikacijo med učitelji jezika in udeleženci izobraže-
vanja; EduClipper, ki omogoča učiteljem in udeležencem izobraževanja iz-
menjavo različnih gradiv.

Danes so pri izobraževanju na daljavo v porastu hibridne prakse, ki 
kombinirajo sinhrono in asinhrono komunikacijo med učiteljem in udele-
žencem izobraževanja ter vključujejo različna digitalna spletna orodja.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IN PANDEMIJA 
COVIDA-19

Izbruh pandemije covida-19 v začetku leta 2020 je vplival na zaprtje 
šol in prehod na učenje na daljavo ter po raziskavah UNESCO (2021) vplival 
na več kot 75 % svetovne učeče se populacije v 139 državah. Za zagotavljanje 
kontinuitete učenja so se uvajali različni modeli izobraževanja na daljavo; 
ukrepi za učenje na daljavo so vključevali celo vrsto mehanizmov poučeva-
nja: televizijske in radijske oddaje, vire, objavljene na spletnih straneh, sple-
tne tečaje in komunikacijo s študenti prek mobilnih telefonov (Skupina Sve-
tovne banke, 2020; Miličevič idr., 2020).

Pandemija virusa covid-19 je močno vplivala na zavedanje ljudi o di-
gitalizaciji družbe in pospešila digitalno preobrazbo družbe (Klein in To-
desco, 2021). Po izbruhu pandemije ni bilo več vprašanje, ali je uporaba so-
dobne informacijske tehnologije res nujna. Pomembno je bilo s pomočjo so-
dobnih informacijskih tehnologij čim prej najti ustrezne rešitve na tistih 
področjih, ki jih je prizadela kriza, vključno z izobraževalnim sektorjem. 
Nujno je bilo ohraniti kontinuiteto izobraževalnega procesa, spletno izobra-
ževanje pa je bilo uvedeno kot najboljša alternativa, ne glede na njegove 
omejitve (Mishra idr., 2020). Uporaba sodobne informacijske tehnologije je 
nenadoma postala nujna; brez nje ciljev krizne strategije izobraževanja ne bi 
mogli doseči.
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Pandemija covida-19 je povzročila največjo motnjo izobraževalnih sis-
temov v zgodovini človeštva in zahtevala hitro prilagoditev pandemičnim raz-
meram (Pokhrel in Chhetri, 2021). V večini držav so se izobraževalne dejavno-
sti nadaljevale z različnimi pobudami politike v kriznih razmerah (Zhang idr., 
2020). Na razmere ob popolnem zaprtju držav in ustavitvi javnega življenja so 
se izobraževalni sistemi številnih držav prilagodili z osredinjanjem na nove 
učne modele in z uporabo spletnih programskih platform. Zaradi pandemije 
covida-19 je koncept izobraževanja na daljavo pridobil poseben pomen. Izo-
braževanje na daljavo je postalo pomemben del izobraževalne politike vsake 
države in eden izmed izhodov iz krize v izobraževalnem sektorju.

Spletni izobraževalni proces, ki je bil uporabljen v kriznih razmerah, je 
prinesel številne prednosti pa tudi številne ovire (Coman idr., 2020). Ena 
glavnih prednosti je velika prilagodljivost glede lokacije in časa, med ovirami 
izobraževanja na daljavo pa izstopajo nemotiviranost udeležencev izobraže-
vanja, zapoznele povratne informacije in občutek izolacije (Yusuf in Al Ba-
nawi, 2013). V kriznih razmerah, v katerih je bila socialna distanca priporo-
čena kot oblika obvladovanja pandemije, je bila ta pomanjkljivost spletnega 
izobraževanja z epidemiološkega vidika prednost.

NEKATERE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVALNIH PRAKS 
MED PRVIM VALOM PANDEMIJE COVIDA-19  
V OSNOVNOŠOLSKEM IN SREDNJEŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU HRVAŠKE, SRBIJE IN SLOVENIJE

Zaradi razglasitve pandemije covida-19 je prišlo 16. 3. 2020 do zaprtja 
šol na Hrvaškem pa tudi v Srbiji in Sloveniji, kar je v vzgoji in izobraževanju 
sprožilo vrsto procesov; eden najvidnejših je povezan z digitalno tehnologijo, 
ki je v obdobju izobraževanja na daljavo pridobila na pomenu. Preglednica 2 
prikazuje podatke o številu osnovnih in srednjih šol, število učencev in učite-
ljev v osnovnih ter število dijakov in učiteljev v srednjih šolah. Iz nje lahko 
razberemo, da so bile šole med prvim valom pandemije spomladi 2020 naj-
dlje zaprte v Srbiji, kjer je do konca šolskega leta potekal pouk na daljavo v 
osnovnih in srednjih šolah. V Sloveniji so se učenci devetega razreda in dija-
ki zaključnih letnikov vrnili v šole po 63 dneh pouka na daljavo, na Hrva-
škem pa učenci prvih štirih razredov osnovne šole po 71 dneh pouka na da-
ljavo. Preostali učenci in dijaki Hrvaške in Slovenije so imeli pouk na daljavo 
do konca šolskega leta 2019/20.
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Čeprav je digitalna kompetenca, ki se »nanaša na samozavestno in 
kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, 
komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področ-
jih« (School Education Gateway, 2020), ključnega pomena za izobraževanje, 
delo in za aktivno participacijo v družbi in je pogojena z uporabo računalni-
ka in z dostopom do spleta, kažejo podatki, da je imelo leta 2020 le 74,3 % 
srbskih in 77 % hrvaških gospodinjstev računalnik, medtem ko je imelo 
dostop do spleta 81 % srbskih, 85 % hrvaških in 90 % slovenskih gospodinj-
stev (preglednica 2).

Na Hrvaškem je priprave za vzpostavitev izobraževanje na daljavo 
koordiniralo Ministrstvo za znanost in izobraževanje (2020) v sodelovanju 
z akademsko in raziskovalno mrežo CARNET, univerzitetnim računalni-
škim centrom SRCE in drugimi deležniki ter ob razglasitvi pandemije 
vzpostavilo koncept, ki je temeljil na videoučnih urah in televizijskih pro-
gramih ter širokem tehničnem in podpornem sistemu. 11. 3. 2020 je mini-
strstvo pripravilo podrobna navodila ravnateljem za vzpostavitev izobraže-
vanja na daljavo in navodila za pridobivanje potrebne opreme za učenje na 
daljavo za učence in dijake, ki zaradi slabega socialnega statusa potrebne 
opreme nimajo (prav tam).

Preglednica 2: Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje med prvim 
valom pandemije covida-19 na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Sloveniji  
ter v Srbiji

Šolsko leto 
2019/2020

Hrvatska Slovenija Srbija

Število otrok v 
osnovnih šolah

312.5301 187.5252 515.572

Število osnovnih 
šol

20151 4552 3.265

Število učiteljev v 
osnovnih šolah

34.1911 22.0093 52.5947

Število dijakov v 
srednjih šolah

145.2165 72.8912 249 8556

Število srednjih 
šol

4365 1434 5176
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Število učiteljev v 
srednjih šolah

26.0625 7.3883 14.9767

Zaprtje šol 16. 3. 2020 16. 3. 2020 16. 3. 2020

Trajanje 
popolnega 
zaprtja

71 dni 63 dni 99 dni

Povratek v šole 25. 5. 2020 
povratek v šole 
za učence prvih 
štirih razredov 
osnovne šole8

18. 5. 2020 
povratek v šole 
za učence 9. 
razreda in za 
dijake zaključnih 
letnikov

Pouk na daljavo 
je potekal za 
vse do konca 
šolskega leta9

Delež 
gospodinjstev, ki 
ima računalnik 
(v %)

77,010 99,311 74,312

Delež 
gospodinjstev, ki 
ima dostop do 
spleta (v %)

85,010 90,013 81,012

1Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (2020a), 2Ministrstvo Republike Slovenije za 
izobraževanje, znanost in šport (2019), 3Statistični urad Republike Slovenije (2021), 4Republika Slovenija 
GOV.SI. (2019), 5Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (2020b), 6Republika Srbija, Republički 
zavod za statistiku (2020a), 7Republika Srbija, Republički zavod za statistiku (2020b), 8Republika 
Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019), 9Dodatno tumačenje za osnovne i srednje škole 
koje se odnosi na ocenjivanje učenika i izvođenje zaključne ocene nakon vanrednog stanja (2020), 
10Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (2020c), 11Peternel Pečauer (2013), 12Republika Srbija, 
Republički zavod za statistiku (2020c), 13Statistični urad Republike Slovenije (2020)

Da bi izobraževanje na daljavo v osnovnih in srednjih šolah v Srbiji 
delovalo čim bolje, je UNICEF zagotovil več kot 50 različnih digitalnih izo-
braževalnih orodij za interaktivno poučevanje in učenje prek interneta, sple-
tne vire za kodiranje in programiranje, izobraževalne videokanale in izbor 
uporabnih kanalov YouTube (UNICEF, 2020). Zavod za napredek izobraže-
vanja in vzgoje Republike Srbije (ZUOV) je ob izbruhu pandemije vzpostavil 
LMS, uvedel platformo »Moja šola«, na kateri so objavljena videogradiva, ki 
so se predvajala po televizijskih kanalih. Microsoft je omogočil uporabo apli-
kacije Teams, ki je omogočala poučevanje na daljavo prek skupinskega vide-
oklica, z možnostjo skupne rabe zaslona in snemanja celotnega razreda 
(ZUOV, 2020a). Zavod je s podporo UNICEF-a šolam in učiteljem zagota-
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vljal mentorsko podporo pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa z upo-
rabo sodobne učne tehnologije. Digitalni mentorji so učitelji, ki izstopajo na 
različnih področjih pedagoške uporabe digitalnih tehnologij (ZUOV, 2020b).

Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport 
(2020), ki je v prvem tednu izobraževanja na daljavo pozvalo osnovne in sre-
dnje šole k uporabi Slovenskega izobraževalnega omrežja, ki je nastalo v 
okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izo-
braževanju v okviru Arnesa, poudarja, da smo v Sloveniji »samo v slabih 
dveh tednih izobraževanje na daljavo, brez kakšnih koli izkušenj, vzpostavi-
li tako, da deluje dobro«. Izobraževalni proces je potekal kontinuirano na 
prav vseh osnovnih in srednjih šolah. S projektom DIGI Šola in s pomočjo 
donatorjev je ministrstvo v mesecu in pol po zaprtju šol zbralo prek 1.300 ra-
čunalniških naprav in 950 modemov, z več kot 4.000 računalniki pa so na po-
moč priskočile tudi šole po vsej državi; tako se je zmanjšal razkorak med tis-
timi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo, ter tistimi, ki tega ni-
majo (prav tam). Prevladujoči način vzpostavljanja stika učiteljev z učenci in 
dijaki med prvim valom epidemije je bila elektronska pošta, sledijo vide-
okonference in vzpostavljanje stika prek spletnih učnih okolij. Večina učite-
ljev v osnovnih in srednjih šolah je med prvim valom epidemije enakovredno 
kombinirala videokonferenčno izvajanje pouka ter usmerjanje učenja učen-
cev s pisnimi navodili. Samo s pisnimi navodili je pouk izvajala približno tre-
tjina učiteljev (Rupnik Vec idr., 2020, 55).

REZULTATI RAZISKAV STALIŠČ UČITELJEV, UČENCEV 
IN DIJAKOV DO IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO MED 
PRVIM VALOM PANDEMIJE COVIDA-19 NA HRVAŠKEM, 
V SRBIJI IN SLOVENIJI

Raziskav, ki bi ugotavljale, kakšna so stališča učiteljev, učencev in dija-
kov do izobraževanja na daljavo med pandemijo, ni veliko. Raziskavam, ka-
terih rezultate na kratko povzemamo v nadaljevanju, je skupno to, da so bile 
izvedene spomladi 2020, tj. med prvim valom epidemije covida-19, razisko-
valni cilji pa so se razlikovali.

Raziskava (Malogorski Jurjević idr., 2021) med hrvaškimi osnovnošol-
skimi in srednješolskimi učitelji je pokazala, da učitelji niso čutili, da bi bili 
njihovo delo in napori med pandemijo Covida-19 priznani; pogrešali so so-
delovanje med kolegi, odziv učencev in dijakov ter zaznali nezadostno pod-
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poro Ministrstva za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške. Stresno je 
bilo za učitelje osnovnih in srednjih šol ocenjevanje nalog in spremljanje na-
predka učencev in dijakov. Učitelji nižjih razredov osnovne šole so občutili 
pomanjkanje digitalnih kompetenc in so imeli tudi več tehničnih težav pri 
poučevanju na daljavo kot učitelji višjih razredov osnovnih šol in srednješol-
ski učitelji. Učitelji višjih razredov osnovnih šol in srednješolski učitelji so 
imeli več težav pri popravljanju nalog, z goljufanjem učencev in dijakov pri 
ocenjevanju znanja. Raziskava je pokazala, da so učitelji ne glede na starost 
podobno pripravljeni na pouk na daljavo (prav tam).

Zavod za napredek izobraževanja in vzgoje Republike Srbije (Mato-
vić, 2021) je maja 2020 izvedel raziskavo o odnosu osnovnošolskih in sre-
dnješolskih učiteljev do izobraževanja na daljavo. Več kot polovica od 14.715 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi, je zatrdi-
la, da se je ob razglasitvi pandemije prvič srečala s poučevanjem na daljavo. 
Rezultati kažejo, da več kot polovica učencev in dijakov in dobra tretjina 
učiteljev ni imela ustrezne opreme za pouk na daljavo. Večina učiteljev je že-
lela, da bi imeli na voljo več brezplačnih digitalnih orodij, videoposnetkov in 
primerov dobre prakse. Kvalitativna raziskava (Kovács Cerović idr., 2021) 
med srbskimi srednješolci v času prvega vala pandemije je opozorila na or-
ganizacijske težave pri organizaciji pouka na daljavo, visoko zahtevnost na-
vodil in nalog ter pomanjkanje interakcije. Dijaki se zavedajo pomembnosti 
samodiscipline pri pouku na daljavo, pri tem pa pogosto občutijo preobre-
menjenost in tesnobo.

Raziskava o učinkovitosti izobraževanja na daljavo v Sloveniji (Ru-
pnik Vec idr., 2020), ki je bila izvedena v osmem tednu pouka v času prvega 
vala pandemije covida-19 med dijaki in učitelji osnovnih in srednjih šol, je 
pokazala, da je izmed temeljnih potreb učiteljev za suvereno izvajanje pouka 
na daljavo usposabljanje za rabo digitalnih tehnologij (didaktični vidik rabe 
tehnologije). Učitelji v osnovnih šolah v Sloveniji so po izkušnji poučevanja 
na daljavo spremenili pogled na to, kaj je res pomembno, da učenec zna. Kot 
priložnost pouka na daljavo so poudarili to, da so bolje spoznali svoje učen-
ce. Učenci in dijaki, ki so sodelovali v raziskavi, so med izobraževanjem na 
daljavo pogrešali razlage učitelja. Da jim je to predstavljalo težavo pri učenju, 
je menilo več kot dve tretjini učencev in dijakov. Nekoliko bolj kot ne so se 
strinjali s trditvijo, da je pouk na daljavo zahtevnejši od pouka v razredu. 
Pouk na daljavo je bolj obremenjeval učence in dijake z nižjim učnim uspe-
hom in učnimi težavami.
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ZAKLJUČEK

Pandemija covida-19 je nedvomno vplivala na vse segmente človeške-
ga življenja in s tem tudi na izobraževanje. V okviru izobraževanja na dalja-
vo, ki poteka prek spleta, sta učitelj in udeleženec izobraževanja dobila nove 
vloge. Učitelj ni več samo posredovalec informacij in ocenjevalec znanja, am-
pak je postal tudi manager in regulator pretoka informacij, organizator in 
vodja celotnega procesa učenja, udeleženec izobraževanja pa postane aktiv-
ni udeleženec, učiteljev sodelavec in včasih soustvarjalec učnega procesa.

Izredne razmere, ki jih je povzročila pandemija covida-19, so zaradi 
zaprtja šol v marcu 2020 zahtevale hitro organizacijo učenja na daljavo z 
uporabo različnih sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
LMS-jev in številnih digitalnih učnih orodij, kar je omogočilo kontinuiteto 
poučevanja z uporabo spletnih izobraževalnih metod. Z vključevanjem uči-
teljev in udeležencev izobraževanja je uporaba sodobnih učnih tehnologij 
dobila svoj polni pomen in odprla nove možnosti za izboljšanje spletnega iz-
obraževanja.

Po izbruhu pandemije so si Hrvaška, Srbija in Slovenija prizadevale 
čim prej zagotoviti kontinuiteto izobraževanja s prehodom s tradicionalnega 
na spletno izobraževanje. Pri tem so se srečevale s pomanjkanjem ustreznih 
računalniških naprav in programske opreme, ki bi omogočala učiteljem in 
udeležencem izobraževanja nemoteno organizacijo ter spremljanje pouka, 
pa tudi z nezmožnostjo dostopa do spleta za vse učitelje in udeležence izo-
braževanja ter nezadostno digitalno pismenostjo.

Vse možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, pri izobraževanju na daljavo v prvem valu pandemije spomladi 
2020 zaradi objektivnih in subjektivnih okoliščin niso bile izkoriščene. 
Evropska komisija (2021) je z Akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje 
(2021–2027) določila dve prednostni področji: spodbujanje razvoja visokoz-
mogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema ter krepitev digitalnih 
spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo, saj je prav pandemija covi-
da-19 pokazala, kako pomembno je oblikovati sistem izobraževanja in uspo-
sabljanja, ki je primeren za digitalno dobo.
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POVZETEK

V prispevku je predstavljeno področje patentne zaščite medicinskega 
pripomočka, nameščenega na telo uporabnika, predvsem s področij ortotike in 
protetike udov. Namen raziskave je prispevati k razvoju kakovosti patentne 
zaščite s pomočjo evropskega patenta na tem področju. Patenti so pomemben 
del intelektualne lastnine, saj spodbujajo tehnično ustvarjalnost, obenem pa 
lahko predstavljajo določena tveganja pri standardizaciji in dostopnosti upo-
rabnikom. Če želi posameznik ali pravna oseba zaščititi svoj izum, ga registri-
rati kot patent, ima na voljo več možnosti. Pri tem mora vedeti, katera je bolj 
smiselna in hkrati finančno sprejemljiva. Prva možnost je pridobitev nacional-
nih patentov za posamezno državo. Drugi način je mednarodna pot na podla-
gi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT). Tretja možnost je pri-
dobitev evropskega patenta po Evropski patentni konvenciji (EPC) za eno ali 
več evropskih držav. Poleg naštetih osnovnih poti so mogoče tudi njihove raz-
lične kombinacije. V prispevku analiziramo potrebe trga, sestavo vrst patenti-
ranih medicinskih pripomočkov, sestavo prijaviteljev patentov na preiskova-
nem področju in njihovo zemljepisno razporejenost. Ugotavljamo, da se največ 
patentnih prijav nanaša na serijsko izdelane pripomočke oziroma sestavne 
dele, sledijo pa jim metode. Med prijavitelji prevladujejo posamezne korpora-
cije, predvsem Otto Bock in Ossur, med državami prijaviteljicami pa ZDA, Ki-
tajska in Nemčija. Vzroki za takšno sestavo so visoki stroški in zahtevnost 
priprave prijave patenta. Analiziramo tudi prijavo patenta medicinskega pri-
pomočka za posameznega uporabnika po Evropski patentni konvenciji, 
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vključno s postopkom, stroški in s posebnostmi. Ugotavljamo, da je patent si-
cer primerna možnost za zaščito intelektualne lastnine na področju razvoja 
pripomočkov za posameznega uporabnika, vendar ima ta možnost veliko po-
manjkljivosti, predvsem v smislu specifičnosti, stroškov in težavnosti poznejše-
ga uveljavljanja pravic iz patentnega varstva.

Ključne besede: intelektualna lastnina, izum, patent,  
Evropska patentna konvencija, medicinski pripomočki

ABSTRACT

Patent protection of a medical device, attached to the body  
of an individual user

The article presents patent protection of a medical device, attached to the user 
body, from the aspect of orthotics and limb prosthetics. The research aims to contrib-
ute to the development of patent protection quality with a European patent. The arti-
cle analyses market needs, the structure of types of patented medical devices, the struc-
ture of patent applicant in the field researched and their geographic distribution. We 
determined that the majority of patent applications refer to mass-produced devices or 
components followed by methods. Certain corporations such as Otto Bock and Ossur 
are leading applicants and most of the applications come from China, Germany and 
USA since a patent application is costly and complex. We analysed a patent applica-
tion of a medical device for an individual user according to the European Patent Con-
vention including the procedure, its costs and specifics. We determined that a patent is 
a suitable option for intellectual property protection in the development of medical de-
vices for individual users with many downsides, especially due to its specifics, costs and 
complexity of exercising the right of patent protection.

Key words: intellectual property, invention, patent,  
the European Patent Convention, medical devices

UVOD

Vsakemu bolniku se z nastankom bolezni ali funkcionalne oviranosti 
življenje v zelo kratkem času popolnoma spremeni. Sprejeti mora nov način 
življenja in uporabo pomagal v vsakdanu, še posebej ob gibalni oviranosti. 
Takega bolnika glede na področje motoričnih izpadov spremljajo motorične 
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in senzorične okvare, ne nazadnje pa tudi psihološki dejavniki. Nekatera bo-
lezenska stanja zahtevajo specifično obliko zdravljenja. Da bi izboljšali kako-
vost življenja oziroma pripomogli k zdravljenju, si v današnjem času lahko 
pomagamo z medicinskimi pripomočki, izdelanimi za posameznika, ki jim 
velikokrat rečemo tudi ortopedski pripomočki. Izdelava in s tem ponudba 
medicinskih pripomočkov, ki so nameščeni na telo – predvsem gre za ortoze 
in proteze za ude (v nadaljevanju: O & P) –, je v Republiki Sloveniji regulira-
na, zato je proizvajalcev malo. Plačnik tovrstnih pripomočkov je v veliki meri 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po odločitvi oziroma izboru, 
kateri izdelek razvijati, je treba najprej izdelati analizo trga. Natančna ana-
liza trga bo pokazala, kje nas čakajo pasti, ki jih moramo zaobiti, da bo izde-
lek uspešno zadovoljeval potrebe kupcev in zahteve stroke. Poleg poznavanja 
zahtev in potreb kupcev je treba pri načrtovanju novega pripomočka na-
tančno poznati konkurenčne proizvode, njihove slabosti odpraviti in tako 
ustvariti popolnoma nov proizvod, ki bo dejansko zadovoljeval potrebe upo-
rabnikov. Za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti je treba proi-
zvod zaščititi. V okviru tega je na voljo institut patentne zaščite, s katerim se 
zavaruje izum. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1D) v 18. členu imetniku 
patenta, ki mu ga na podlagi utemeljene zahteve, opisa izuma in dovoljenja 
za objavo pisno potrdi ustrezna državna ustanova, zagotavlja ekskluzivno 
prepovedno pravico izdelave, prodaje, uporabe izdelka ali postopka od tretje 
osebe brez njegovega soglasja, s tem pa omogoča veliko ekonomsko moč. 
Podjetjem v določenih primerih predstavlja pomembno konkurenčno pred-
nost (Pretnar, 2011). Patenti so gonilna sila za spodbujanje rasti, inovacij in 
konkurenčnosti (Langinier in Moschini, 2002, 5). S tem, da ima imetnik pa-
tenta izključne pravice za njegovo izkoriščanje, patent ustvarja nekakšen 
monopol, kar lahko poraja razmere, ki imajo negativen vpliv na učinkovito 
uporabo novih znanj (Langinier in Moschini, 2002, 7–10).

Predmet patentnega varstva ne morejo biti odkritja, znanstvene teori-
je, matematične metode, pravila, računalniški programi (razen če rešijo teh-
nični problem), načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost, ker ne šte-
jejo za izume, ter izumi na področju kirurškega in diagnostičnega postopka 
ali postopka zdravljenja, ki se uporablja na živem človeškem ali živalskem te-
lesu. Prav tako »se ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju 
z javnim redom in moralo« ( Jolly in Philpott, 2009; Malešević, 2007).

Ljudje so skozi zgodovino svoje naloge in zadolžitve vedno želeli op-
ravljati čim laže, ceneje in čim bolj učinkovito. Zato so iskali načine za izbolj-
šanje tehnik in orodja, posledično pa izumljali nove predmete in metode. 
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Prve ideje o zaščiti znanja, tudi izumov, so se utrnile že zgodaj, saj obstajajo 
pisni viri iz 4. st. pr. n. št. o razpravah Aristotela in Hipodamusa (Berce 1998, 
20). Prvo zaščito s patentom zasledimo v Italiji, v Benetkah, v 11. st., ko so ro-
kodelci lahko izvažali svoje izdelke, vendar niso smeli izdati svojega védenja 
o postopku izdelave. V 13. st. je bila podeljena državna patentna zaščita, v 15. 
st. pa se je začela izvajati. Leta 1474 je Beneška republika sprejela akt, znan 
kot Parte Veneziana, ki velja za prvi dokument v strokovni literaturi. Vsebo-
val je večino načel, ki jih bolj ali manj še danes vsebujejo patentni zakoni pov-
sod po svetu« (Pretnar, 2020, 6).

V zgodovini se je patentno varstvo razvijalo, bilo je sklenjenih veliko 
sporazumov, protokolov, pogodb in konvencij. Najpomembnejše za razvoj 
patentnega varstva so leta 1870 sprejeta patentna zakonodaja, ki je leta 1883 
spodbudila nastanek Pariške konvencije (Pretnar, 2002, 79) in je eden izmed 
pomembnih temeljev današnje ureditve patentnega varstva. Sledijo Strasbo-
urska konvencija, Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT), ime-
novana tudi Madridski protokol, Konvencija o ustanovitvi Svetovne organi-
zacije za intelektualno lastnino (WIPO Convention) leta 1967, Sporazum o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine TRIPS (angl. Agreement on 
Trade-Related Intellectual Property Rights) (TRIPS, 1995), Evropska patentna 
konvencija (EPC) in Zelena knjiga o patentu Skupnosti in patentnem siste-
mu iz leta 1997, v katerem je komisija predstavila številne predloge spre-
memb patentnega varstva v Evropi.

Pomemben premik predstavlja Predlog Uredbe o patentu Skupnosti 
leta 2000, ki poziva k uvedbi enotnega patenta. Pravno podlago za uvedbo 
enotnega patentnega varstva v Evropski uniji predstavljajo Uredba 
1257/2012, Uredba 1260/2012 (Rodriguez, 2012, 407) in mednarodni Spo-
razum o enotnem sodišču za patente (februar 2013). Namesto prvotno pred-
videnega enotnega patenta EU prinaša Uredba o unitarnem patentu nov ter-
min unitarnega patenta. »Prihodnji enotni patent bo evropski patent z enot-
nim učinkom, to je evropski patent, ki ga podeli Evropski patentni urad 
skladno s pravili in postopki EPK in ki ima po podelitvi enoten učinek na 
vseh ozemljih držav članic Evropske unije, ki sodelujejo v projektu enotnega 
patenta« (URSIL, 2018, 11). Nova ureditev obstoječega sistema ne nadome-
šča, ampak dodaja raven patentnega varstva na območju Evropske unije, ki 
bo dostopna izumiteljem ne glede na njihovo prebivališče ali državljanstvo 
(Callens in Granata, 2013, 22). Patent je eden izmed načinov zaščite intelek-
tualne lastnine, ki se pogosto uporablja tudi na različnih področjih medicine; 
obsega proizvode in procese na področju biotehnologije in farmacije pa tudi 
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medicinskih pripomočkov. Za zaščito izuma oziroma registracijo patenta 
ima posameznik na voljo več poti. Pri tem mora sam vedeti, katera pot je 
zanj smiselna in hkrati finančno sprejemljiva. Patent se lahko pridobi na na-
cionalni ravni za vsako želeno državo posebej. Mednarodna prijava temelji 
na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT). Tretja mož-
nost je pridobitev evropskega patenta po Evropski patentni konvenciji (EPC) 
za eno ali več evropskih držav z eno samo prijavo pri Evropskem patentnem 
uradu (Konvencija o podeljevanju evropksih patentov (EPC), 2007; 23). V 
prihodnosti bo v Evropski uniji mogoče uporabiti tudi institut unitarnega 
evropskega patenta, ki pa kljub vsem predvidenim prednostim, ki jih prina-
ša, še vedno ni veljaven. V družbi je splošno znano, da farmacevtska podjetja 
in proizvajalci diagnostičnih naprav s patentom pogosto zaščitijo intelektual-
no lastnino. Manj znanega o patentiranju je s področja medicinskih pripo-
močkov, izdelanih za posameznika.

NAMEN IN CILJ RAZISKAVE

Namen raziskave je prispevati k razvoju kakovosti patentne zaščite s 
pomočjo evropskega patenta na področju patentne zaščite medicinskega 
pripomočka O & P. Cilj raziskave je analizirati slovenski in evropski paten-
tni pravni red, predstaviti postopek patentne prijave medicinskega pripo-
močka O & P, oblikovati kritična stališča na tem področju in podati svoje 
mnenje o morebitnih pomanjkljivostih.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V prispevku smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:

― RV 1: Ali je postopek patentiranja po Evropski patentni konvenciji 
ustrezen način zaščite medicinskega pripomočka O & P?

― RV 2: Ali pri patentnih objavah medicinskih pripomočkov O & P med 
prijavitelji patentov prevladujejo posamezna podjetja?

― RV 3: Ali pri patentnih objavah medicinskih pripomočkov O & P pre-
vladujejo posamezne države glede na število prijaviteljev?

― RV 4: Ali enotni evropski patent omogoča večjo dostopnost zaščite in-
telektualne lastnine?
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METODE RAZISKOVANJA

Pri raziskavi smo se oprli predvsem na metode raziskovanja prava kot 
metode pravne znanosti in svoja teoretična spoznanja preverili s kvalitativ-
no metodo, ki skozi analizo konkretnega postopka podaja celostno sliko 
obravnavane tematike. Najprej s pomočjo zgodovinske metode in njej pripa-
dajoče sistematične metode na kratko predstavimo zgodovino patentnega 
pravnega varstva ter njegov razvoj. Z uporabo te metode so vidne tendence 
razvoja patentnega varstva skozi čas. S pomočjo deskriptivne in analitične 
metode v nadaljevanju obravnavamo ter razčlenimo nacionalno, evropsko in 
mednarodno pravno podlago za ureditev patentnega varstva. Induktivni in 
deduktivni pristop prideta v poštev predvsem pri obdelavi pojmov in izpelja-
vi splošnih sklepov na podlagi najprej uporabljene analitične metode, ki ji 
pridružimo kvalitativno metodo s pridobljenimi praktičnimi vidiki. S po-
močjo normativno-dogmatične metode raziskujemo pravo kot normativni 
pojav. Osnovno načelo je načelo normativnega pripisovanja (ob pojavu neke-
ga dejanja sledi določena pravna posledica). To metodo nekateri avtorji poi-
menujejo metoda raziskovanja značilnosti pozitivnega prava. Velikokrat je 
uporabljena tudi primerjalna metoda, predvsem v tistem delu, v katerem 
ureditev pred uvedbo unitarnega evropskega patenta primerjamo z uredi-
tvijo patentnega varstva s t. i. unitarnim evropskim patentom. Namen takšne 
primerjave je, da izpeljemo ugotvitve o pozitivnih in tudi o morebitnih nega-
tivnih vidikih nove ureditve patentnega varstva. Sintetično metodo, ki se 
ukvarja s spajanjem in z združevanjem ugotovitev v celoto, uporabimo pri 
končnih odgovorih na zastavljena vprašanja. Z uporabo te metode nato ugo-
tovitve, ki smo jih dobili z zgoraj navedenimi metodami, združimo v smisel-
no celoto in izpeljemo ustrezen zaključek.

Podatke za analizo patentnih prijav v RS smo dobili v iskalniku SIPO-
-DS nacionalnega urada na spletni strani, v skupini mednarodne patentne 
klasifikacije A61F, za analizo patentnih prijav v tujini pa v bazi prijavljenih 
in podeljenih patentov Espacenet, ki je dostopna na spletni strani Evropske-
ga patentnega urada. Patente smo iskali s ključnimi besedami, kot so: limb 
prosthesis, limb prosthetics, limb orthosis, ancle foot orthosis, AFO, knee ancle foot 
orthosis, scoliosis brace, scoliosis corsets, in po IPC-klasifikaciji A61F.
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REZULTATI

Analiza trga medicinskih pripomočkov

Iz Poslovnega poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljevanju: ZZZS) (ZZZS, 2018), slika 1, razberemo, da so potrebe v RS 
sorazmerno majhne; protez za ude se na letni ravni predpiše okoli 600. Or-
toz je predpisanih okoli 10.300, vendar so v navedbah zajete tudi serijsko iz-
delane ortoze.

Pomemben podatek za analizo trga v Sloveniji je tudi cena, ki jo izdel-
ki dosegajo. Po podatkih ZZZS (ZZZS, 2018), slika 2, je povprečna cena pro-
teze za ud 2.200 evrov, ortoze pa 170 evrov. Skupni razpoložljivi znesek za 
tovrstne pripomočke na letni ravni se torej giblje okoli 3,000.000 evrov, za 
vse druge pripomočke pa 69,000.000 evrov.

Na svetovni ravni je stanje pri številu proizvajalcev in cenovnem vred-
notenju izdelkov drugačno (Ottobock SE & Co., KGaA, 2019. Globalno gle-
dano, se velikost trga povečuje. Poročilo Grand View Research, Inc. (2018) 
navaja, da bo v obdobju do leta 2025 rast donosa področja medicinskih pri-
pomočkov 5,1 % (angl. Compound annual growth rate – CAGR), dosegla naj bi 
12,28 milijarde ameriških dolarjev. Ključni dejavniki rasti trga so: povečanje 
pojavnosti športnih poškodb, naraščajoča pojavnost osteosarkoma in stara-
nje prebivalstva. Povečanje geriatrične populacije po vsem svetu je postalo 
eden ključnih dejavnikov, ki spodbujajo povpraševanje po protetiki in ortoti-
ki. Po podatkih Združenih narodov naj bi npr. delež ljudi, starih 60 let ali več 
v razvitih državah, do leta 2050 porasel na 33 odstotkov, v nerazvitih pa naj 
bi dosegel 20 odstotkov vsega prebivalstva (Združeni narodi: Do leta 2050 
bo na svetu devet milijard ljudi, 2009). Vse več je primerov amputacij, pove-
zanih s sladkorno boleznijo.

Po podatkih enega vodilnih svetovnih podjetij za svetovanje na po-
dročju tehnologij, Technavio, je za svetovni trg ortopedske protetike značil-
na prisotnost ključnih prodajalcev, ki imajo pomemben tržni delež ter ponu-
jajo široko množico konvencionalne in tehnološko napredne protetike udov. 
Trg je visoko koncentriran, ključni akterji pa imajo prevladujoč delež. Razi-
skava, ki jo je leta 2017 izvedlo podjetje Technavio, je glede na obseg prodaje 
in prihodke uvrstila Otto Bock Healthcare in Össur na prvo in drugo mesto. 
Ti podjetji imata široko zemljepisno prisotnost, vrhunske kanale distribucije 
in dolgoročne pogodbe z vladnimi organizacijami, kot so vojaške in neprido-
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bitne organizacije. Sledijo jim Blatchford, Fillauer in Ohio Willow Wood. Ta 
podjetja imajo sredstva in veliko možnosti za spodbujanje inovacij (Techna-
vio Research, 2017). To potrjuje tudi nedavna objava na spletni strani Evrop-
ske komisije o investicijskem planu Evropske investicijske banke (EIB), ki 
podjetju Otto Bock za razvoj novih pripomočkov in izboljšave v obdobju 
2019–2022 zagotavlja financiranje v vrednosti več kot 100 milijonov evrov. 
Posojilo je podprto z jamstvom iz Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI), osrednjega naložbenega načrta za Evropo – Junckerjevega načrta –, 
v okviru katerega EIB in Evropska komisija sodelujeta kot strateški partne-
rici in financiranje EIB pospešuje konkurenčnost evropskega gospodarstva 
(EC, 2019).

ANALIZA PATENTNIH PRIJAV

O zaščiti intelektualne lastnine na področju izdelave protez in ortoz za 
ude in telo v RS lahko na podlagi analize patentnih prijav v bazi (SIPO-DS), 
v kateri smo našli 369 zapisov, trdimo, da je slaba. Po pregledu vseh zapisov 
smo našli samo osem primerov, vsi last različnih lastnikov, ki so bili podelje-
ni v letih med 2000 in 2018 in ki se nanašajo na naš predmet iskanja. Veljav-
na sta le še dva patenta, od tega je avtor in lastnik enega patenta slovensko, 
drugega pa švicarsko podjetje. Dva patenta sta prenehala veljati v letu 2019, 
drugi že prej. Vsi drugi patenti se nanašajo na kirurške instrumente in higi-
enske pripomočke. V svetovnem merilu na področju O & P smo našli 3.807 
patentov. Podrobnejši pregled pridobljenih podatkov je pokazal, da so bili 
posamezni patenti zaradi podobnosti ključnih iskalnih besed podvojeni. Po 
odstranitvi podvojenih vnosov je ostalo 3.035 patentov, od tega 1.385 s pod-
ročja ortotike in 1.650 s področja protetike.

Analiza dobljenih podatkov za celotno obdobje od leta 1918, ko je bil 
podeljen prvi patent za to področje, do vključno leta 2019 je pokazala, da je 
bilo največ patentov (skupaj za obe področji) podeljenih na patentnem uradu 
v ZDA (1.345), sledi patentni urad Kitajske s 604 in WO (WIPO) z 227 paten-
ti. Za posamezno področje je vrstni red zastopanosti prvih treh patentnih 
uradov enak, razlika pa je predvsem v razmerju med področji. Urad v ZDA 
in WIPO sta podelia več patentov s področja protetike (63 %), urad na Kitaj-
skem pa s področja ortotike (57,8 %). Od evropskih patentnih uradov se je 
najvišje, na 4. mesto, uvrstil patentni urad Nemčije s 112 patenti, od tega 58,9 
% iz ortotike.
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Podatki za obdobje 2015–2019 kažejo trend občutnega povečanja 
prijav patentov glede na obdobje med letoma 1918 in 2019 na Kitajskem pa-
tentnem uradu (16 %). Prav tako se je zvišal delež pri WIPO, korejskem uradu 
in EPO. Občuten padec je na uradu ZDA (8,64 %) in pri nemškem uradu (3,58 
%). V primerjavi deleža ortotike in protetike se v zadnjih petih letih glede na 
celotno obdobje kaže povečanje patentnih prijav na področju protetike za 
4,96 %. Za celotno obdobje (1918–2019) podatki kažejo, da največ prijavite-
ljev prihaja iz ZDA (1.189 prijav), sledita Kitajska (585 prijav) in Nemčija 
(282 prijav). Večina patentov (86,7 %) se nanaša na serijske pripomočke. Me-
tode meritev ali izdelave so zastopane v 11 %, pripomočki za posameznega 
uporabnika pa le v 2,2 %. Razlike med protetiko in ortotiko so minimalne (1 
%) v korist ortotike. Za patentne prijave za posameznega uporabnika lahko 
poleg Nemčije (14 prijav) in vodilnih ZDA (19 prijav) omenimo še Francijo s 
sedmimi prijavami.

Med prijavitelji izstopata Otto Bock (Nemčija) s 110 patentnimi obja-
vami, kar predstavlja 3,6 % vseh patentnih objav med letoma 1918 in 2019, in 
Össur (Nizozemska) s 3 %. Sledijo štiri podjetja iz ZDA, ki imajo delež, manj-
ši od 1 %. Na visokem 8. mestu z 19 patenti je Blatchford (Velika Britanija). 
Druga podjetja in posamezniki imajo 15 patentnih objav ali manj. Vseh pri-
javiteljev je 1.713; največ prijaviteljev ima eno objavo (712), kar predstavlja 
41,56 % vseh prijaviteljev in 23,46 % vseh objav patentov (priloga 1, pregle-
dnica 4).

Do leta 1990 je bilo prijav sorazmerno malo in tudi rast je bila počasna. 
Prvi večji skok je opaziti v letu 1984, ko je število prijav narastlo na 20. Od 
leta 1991 do leta 2009 je kljub nihanjem število objav z manjšimi odkloni po-
časi naraščalo, po letu 2010 pa je opaziti hitrejšo rast. Graf nam kaže velik 
skok v letu 2019 na področjih ortotike in protetike. V letu 2019 je bilo skupaj 
kar 392 prijav, kar je tudi največ v zgodovini baze Espacenet. Število pa-
tentnih prijav in objav v Biltenu se je v zadnjem desetletju neprestano večalo, 
kar kaže na zavedanje pomembnosti zaščite intelektualne lastnine.

POSTOPEK PRIPRAVE PATENTNE PRIJAVE

Postopek priprave evropske patentne prijave je enak kot za izume pre-
ostalih področij, torej mora biti izum novost ter inovativen in industrijsko 
uporaben. Oblika prijavnih dokumentov, oblika in vsebina vloge ter zahteve 
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za opis izuma so določene. Dokumentacijo sestavljajo prijavni obrazec, opis 
izuma, patentni zahtevki, skice in povzetek. Tehnični problem, ki naj bi ga 
izum razrešil, njegova rešitev in vse prednosti izuma glede na stanje tehnike 
morajo biti navedeni v razkritju. Opisane morajo biti morebitne skice in naj-
manj en način izvedbe izuma, za katerega se zahteva varstvo. Navesti je tre-
ba, »kako je izum mogoče industrijsko uporabljati v smislu 57. člena« (UR-
SIL, 2018, 28). Zahtevek, ki je lahko eden ali jih je več, natančno opredeljuje 
izum v smislu tehničnih značilnosti, za katere se zahteva varstvo. »Skliceval-
ne oznake, ki povezujejo patentne zahtevke s skicami, so zapisane med okle-
paji in se nanašajo na tehnične značilnosti, navedene v zahtevkih« (URSIL, 
2018, 28). Vložnik prijave je lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, iz ene 
ali več različnih držav pogodbenic (URSIL, 2018, 19). Državljanstvo, prebiva-
lišče ali sedež podjetja pri tem nimajo vloge. Vse države članice EPC, ki so na 
dan vložitve prijave polnopravne članice EPC, so ob vložitvi evropske paten-
tne prijave samodejno imenovane. Prijava se lahko vloži na nacionalnem 
uradu ali neposredno pri Evropskem patentnem uradu v Münchnu, njegovi 
podružnici v Haagu ali pri uradu v Berlinu, v elektronski obliki, prek pošte ali 
osebno, v katerem koli jeziku, s tem, da jo je treba v dveh mesecih od datuma 
vložitve prevesti v enega izmed uradnih jezikov EPO, ki so angleščina, nem-
ščina in francoščina« (URSIL, 2018, 20).

Načelno predstavljajo strošek patentne zaščite pristojbine v fazi prija-
ve, strošek prevajalcev in letne pristojbine za vzdrževanje in obnovo zaščite, 
kar pomeni prijavna pristojbina za vlogo prek spleta 210 evrov in za poiz-
vedbo 1.300 evrov. Strošek preverbe je 1.635 evrov. Skupni strošek v fazi 
vloge znese 3.100 evrov. Visok strošek predstavlja prevajanje v jezike držav 
članic; po navedbah Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije 
je priporočena cena 52,51 evrov brez DDV/stran A4. Za manj zahtevno vlo-
go je to približno 250 evrov za posamezno državo, torej približno 7.500 
evrov. Nacionalno potrjevanje v vseh državah članicah podpisnicah znese 
dodatnih 22.230 evrov (38 × 585). Pristojbine za obnovo oziroma podaljšanje 
se plačajo za tretje in vsako nadaljnje leto od datuma vloge in z vsakim letom 
naraščajo. Za pravico iz patentnega varstva desetih let znaša pristojbina 
8.340 evrov/državo, za 38 držav skupaj 316.920 evrov. Skupni stroški ob 
predpostavki, da postopek poteka gladko in ni dodatnih stroškov, kot so pri-
stojbine za ugovor in podobno, znašajo za deset let in 38 držav najmanj 
349.750 evrov.
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RAZPRAVA

V raziskavi smo predstavili teoretična in pravna izhodišča področja 
patentne zaščite medicinskega pripomočka, izdelanega za posameznega 
uporabnika, z iskanjem odgovorov na naslednja raziskovalna vprašanja:

― RV 1: Ali je postopek patentiranja po Evropski patentni konvenciji 
ustrezen način zaščite medicinskega pripomočka O & P?

― RV 2: Ali pri patentnih objavah medicinskih pripomočkov O & P med 
prijavitelji patentov prevladujejo posamezna podjetja?

― RV 3: Ali pri patentnih objavah medicinskih pripomočkov O & P pre-
vladujejo posamezne države glede na število prijaviteljev?

― RV 4: Ali enotni evropski patent omogoča večjo dostopnost zaščite in-
telektualne lastnine?

Po Zakonu o medicinskih pripomočkih (2009) in opredelitvi Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ( JAZMP) 
je medicinski pripomoček: »instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se uporablja samostojno ali v kombi-
naciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo je proizvajalec ali pro-
izvajalka medicinskih pripomočkov predvidel izrecno za uporabo pri dia-
gnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za pravilno uporabo 
tega pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvi-
del za uporabo na ljudeh za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, 
zdravljenje ali lajšanje bolezni ter diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, 
lajšanje posledic poškodb ali okvar ali kompenziranje okvare ali invalidno-
sti«. Izdelek mora izpolniti pogoje definicije v direktivi 93/42 EGS (1993), ki 
je nekakšen izhodiščni predpis obravnavanega področja. Posameznih tipov 
medicinskih pripomočkov je okoli 23.000. Ponudba serijsko izdelanih medi-
cinskih pripomočkov za telo in ude v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) 
je ustrezna; večino jih ponudniki dobavljajo od veletrgovcev in proizvajalcev 
iz tujine. Stranke tovrstne pripomočke dobijo v specializiranih trgovinah.

Drugačno stanje je na področju medicinskih pripomočkov, izdelanih 
za posameznega uporabnika, ki po dikciji Zakona o medicinskih pripomoč-
kih pomeni »medicinski pripomoček, ki je posebej izdelan z načrtovanimi la-
stnostmi v skladu s pisno zahtevo zdravnika in je namenjen izključno upora-
bi pri tem uporabniku« (Zakon o medicinskih pripomočkih, 2009). V to sku-
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pino spadajo individualno izdelane proteze ter ortoze za ude in telo. O 
protezi za ud govorimo, kadar nadomeščamo človeški ud z umetnim, o orto-
zi pa kot pripomočku, ki pomaga udu do ustrezne funkcije (Burger, 2010). 
Tovrstne pripomočke mora skladno z Zakonom o medicinskih pripomočkih 
predpisati pooblaščeni zdravnik. V Evropski uniji so medicinski pripomočki, 
vključno s protezami in z ortozami za ude, predmet prostega pretoka blaga, 
zato imajo državljani RS pravico nabave tovrstnih izdelkov v kateri koli čla-
nici Evropske unije, tudi na stroške obveznega zavarovanja, ki je v pristojno-
sti ZZZS (Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 1994; Spremembe 
in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2018). Glavni del 
inovativnosti pri tovrstnih izdelkih je v načinu in metodah izdelave. Za slo-
venska podjetja to glede na izjemno nizke cene končnih pripomočkov v pri-
merjavi s tujimi ponudniki ter evropsko primerljive cene materialov in kom-
ponent pomeni, da so sredstva, namenjena raziskavam in razvoju novih iz-
delkov in metod za izdelavo protez in ortoz, minimalna oziroma jih dejansko 
ni. Inovacije so plod entuziazma posameznikov.

Pod medicinske pripomočke spadajo tudi serijski sestavni deli protez, 
kot so: protezna stopala, kolena in razni sestavni deli ortoz, npr. kolenski ali 
gleženjski sklepi z ustrezno funkcijo pomoči udu ali njegovo stabilizacijo, ki 
se vgradijo v individualno izdelan pripomoček. V RS proizvajalca serijskih 
sestavnih delov za individualno izdelane proteze in ortoze ni, medtem ko je v 
svetu kar precejšnja konkurenca. Za potrebe slovenskih uporabnikov se se-
stavni deli dobavljajo od večjih, uglednih tujih podjetij, predvsem iz Evropske 
unije (Otto Bock, Blatchord, Össur) pa tudi ZDA.

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo našli z analizo pa-
tentnih objav glede prijaviteljev in predmetov prijave ter z analizo vloge pa-
tentne prijave po EPC. Primarna korist, ki jo patentno varstvo prinaša medi-
cinskim pripomočkom, je moč varstva, ki jo zagotavlja patentno pravo. Ko je 
patent podeljen, daje izumitelju vrsto upravičenj v povezavi z njegovim izu-
mom. Oblast, monopol in izključna pravica do uporabe izuma so gotovo naj-
močnejša orožja, ki jih pravo intelektualne lastnine lahko nudi imetnikom in-
telektualnih stvaritev. Patent kot začasno podeljeni monopol ponuja izumi-
telju možnost finančne nagrade kot spodbude za naložbo v izum. Imetnik 
patenta je monopolist, ker mu patent omogoča, da na pravno nesporen način 
onemogoči svojim konkurentom vstop na trg, hkrati pa jih spodbudi k 
ustvarjanju novih invencij. Do določene mere je to dovoljena in neizogibna 
posledica patentnega sistema. Ker imata medicina in farmacija naravno tež-
njo k monopoliziranju, pa imajo patenti še večji učinek na monopolizacijo te 
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industrije. V tem pogledu lahko nosilci patentov uporabljajo patentno 
varstvo proti drugim na agresiven način, da jih zadržijo zunaj industrije, kot 
na primer vlagajo neupravičene tožbe glede kršitev svojih patentov ali grozi-
jo s tožbami in s tem odvračajo konkurente. Predvsem v ZDA se pojavljajo t. 
i. »patentni troli«, kot nekateri imenujejo podjetja, ki ničesar ne proizvajajo, 
ampak samo vlagajo tožbe zaradi domnevnih kršitev svojih patentov. Tudi 
če nasprotne stranke tožbo dobijo, ima to zanje lahko hude finančne posledi-
ce. Patent je torej v tem primeru pregrada, ovira ali konkurenčno orodje, ki 
ga je mogoče sodno uveljavljati. Patenti so spodbuda za inovativnost. Z raz-
vijajočo se tehnologijo se veča tudi število izumov. Raziskave in razvoj, ki jih 
mora izumitelj opraviti, da ustvari in komercializira svoj izdelek, so lahko 
ogromne s časovnega in finančnega vidika. S podelitvijo patenta so izumite-
lji spodbujeni h kreativnosti, vlagatelji pa raje vlagajo v takšne naložbe, kajti 
dejstvo, da so izumi patentirani, predstavlja zanje dodatno zavarovanje. Pa-
tenti so podeljeni v zameno za to, da postane izum javen; s tem služi kot 
učinkovito sredstvo za prenos znanja in informacij o trenutni najnovejši teh-
nologiji.

Čeprav naj bi bili učinki patentov v družbi zaradi spodbujanja in omo-
gočanja inovativnosti pozitivni (Ilić, 2006), določeni avtorji trdijo, da ni nuj-
no tako, saj naj bi zaznali negativen vpliv t. i. strateškega patentiranja, ki 
omejuje oziroma onemogoča širjenje znanja, tehnologije in konkurence v 
družbi ter s tem inovacije (Science/Buisiness, 2016).

Patenti medicinskih pripomočkov lahko negativno vplivajo na stan-
dardizacijo. Nevarnost se v realnosti kaže pri uveljavljanju določene tehno-
loške industrijske rešitve kot dejanskega standarda in na tej podlagi pobira-
nje licenčnine od vseh, ki te rešitve uporabljajo. Če se rešitve res uveljavijo 
kot standardi, si podjetja s tem zagotovijo pomembno konkurenčno pred-
nost (Boldin in Levine, 2013).

Ker zaradi specifične narave medicinskih pripomočkov, ki služijo te-
lesno oviranim ljudem pri nujnih opravilih, obstaja precej razlogov proti nji-
hovemu patentiranju, je bila ta tematika v zadnjih nekaj desetletjih zelo pe-
reča. Razvila so se celo združenja, ki se zavzemajo za ukinitev patentov, 
predvsem zaradi njihovega negativnega vpliva na možnosti, da bi bila taka 
sredstva dostopna vsem, predvsem kadar so individualno izdelana. Patentov, 
ki ščitijo pripomočke, izdelane za posameznika, je malo; v glavnem so zašči-
teni serijski pripomočki, materiali oziroma sestavni deli ter metode izdelave, 
saj predstavljajo kar 87 % vseh patentov na tem področju.
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Vsakdo lahko vloži patentno prijavo – izumitelji posamezniki, majhna, 
srednja podjetja in velike korporacije. Patentne prijave so sicer drage in tre-
ba je presoditi, ali bodo prinesle pričakovane koristi. Iz analiziranih podat-
kov vidimo, da mora imetnik patenta za desetletno zaščito skupaj plačati v 
posamezni državi več kot 8.000 evrov, kar za veliko ljudi ni majhen znesek. 
Če k temu prištejemo še stroške prijave in stroške preizkusa, dobimo vrtogla-
ve zneske. To za veliko izumiteljev pomeni precejšnjo oviro. Zaradi visokih 
stroškov patentne zaščite prevladujejo velike korporacije iz ekonomsko 
močnih držav, manjša podjetja pa iščejo alternativne poti zaščite. Alternati-
va je zaščita z označbo poslovna skrivnost. Gre za nerazkritje oziroma pa-
metno zakritje funkcije. Ta način je najcenejši (Patent Pilot, 2019).

Imetniku patenta daje evropski patent enako pravno varnost kot za 
druga področja industrije, vendar je zaradi specifičnosti namembnosti izdel-
ka ta način zaščite primeren predvsem za serijsko izdelane pripomočke. Ti 
podatki kažejo, da je možnost zaščite po EPC sicer ustrezna, imetniku paten-
ta daje enako pravno varnost kot za druga področja, vendar je draga in za-
mudna.

Med proizvajalci je svojo intelektualno lastnino največkrat zaščitilo 
nemško podjetje Otto Bock, sledita Ossur in Ohio Willow Wood. Patentno 
zaščito si lahko privošči sorazmerno malo proizvajalcev; to so predvsem ve-
like korporacije, ki imajo veliko finančno zaledje. S tem smo odgovorili na 
drugo raziskovalno vprašanje.

Ugotovili smo, da je skupno število prijaviteljev objavljenih patentov 
največje iz ZDA in Kitajske, sledi Nemčija, torej iz ekonomsko močnih držav. 
Delež drugih posameznih držav je manjši od 10 %. Velik porast prijav je za-
znati pri azijskih prijaviteljih, predvsem iz Kitajske in Južne Koreje. S tem 
smo pozitivno odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje.

Na četrto raziskovalno vprašanje smo odgovorili z analizo enotnega 
evropskega patenta. Podjetja se čedalje bolj zavedajo pomembnosti in moči 
zaščite intelektualne lastnine, kar kaže tudi porast patentnih prijav v letih 
2018 in 2019 v primerjavi s prejšnjimi leti. Uvedba enotnega evropskega pa-
tenta bo zaradi cenovne dostopnosti nedvomno povečala zanimanje in omo-
gočila zaščito intelektualne lastnine širšemu krogu tudi na področju medi-
cinskih pripomočkov, predvsem bo dostopnejša za manjša podjetja in posa-
mezne inovatorje. Z raziskavo smo dosegli zastavljene cilje in odgovorili na 
zastavljena vprašanja.
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ZAKLJUČEK

Patent je pravica, s katero se zavaruje izum, in pomeni izključno pra-
vico fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je indu-
strijsko uporabljiv. Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če je stanje tehni-
ke ne zajema, torej ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna 
javnosti z ustnim ali s pisnim opisom, z uporabo ali na kateri koli drug način. 
Patent šteje kot lastninska pravica, ki se lahko podeli na nacionalni ali širši 
ravni, lahko se proda ali odstopi kot licenca drugim ali pa je predmet drugač-
nih pogodb oziroma drugih sporazumov. Patentirati je smiselno, če je razvoj 
drag, kopiranje pa poceni ali če imetnik pričakuje velik komercialni uspeh. 
Hkrati pa je patentna prijava uporabna, da imetnik izve, ali že obstaja po-
dobna zaščitena rešitev.

Izumitelj ima v Evropi na voljo več možnosti za pridobitev patentne-
ga varstva; med njimi je pridobitev evropskega patenta po Evropski patentni 
konvenciji (EPC) za eno ali več evropskih držav z eno samo prijavo pri Evrop-
skem patentnem uradu v 33 evropskih državah pogodbenicah, med katerimi 
je od leta 2002 tudi Slovenija. Zaščita izuma na področju medicinskih pripo-
močkov za posameznega uporabnika O & P po Evropski patentni konvenci-
ji je ustrezna, saj imetniku patenta daje pravno varstvo, ni pa idealna, saj so 
postopki prevajanja, potrjevanja v posameznih državah članicah in vzdrže-
vanje patenta dragi in zamudni, zato je primerna za serijske pripomočke in 
metode ter dostopna velikim korporacijam in ekonomsko močnim državam. 
Manjša podjetja in posamezniki pogosto izberejo alternativne poti zaščite, 
kot je zaščita z označbo »poslovna skrivnost«. Za individualno izdelane pri-
pomočke lahko sklenemo, da je sam pripomoček težko zaščititi, ker že manj-
ša sprememba oblike ali funkcije, ki je pogojena s funkcionalno potrebo upo-
rabnika, lahko ogrozi pravno zaščito, zato morajo biti patentni zahtevki vse-
binsko pripravljeni z največjo skrbnostjo.

Evropska unija si že nekaj let prizadeva uvesti poenostavljen posto-
pek. Čeprav naj bi sprva predlagani enotni patent imel učinek v vseh državah 
članicah Evropske unije, ne bo tako, saj bo učinek enotnega patenta sprva 
omejen le na države članice Evropske unije, ki bodo ratificirale Sporazum o 
ESP, kljub temu pa lahko pričakujemo, da bo po uvedbi enotnega evropske-
ga patenta število patentnih prijav glede na finančno dostopnost narastlo.
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POVZETEK

Vsaka davčna utaja, po Kazenskem zakoniku opredeljena kot davčna 
zatajitev, še ni kaznivo dejanje. Kot dopuščajo različni zakoni, povezani z 
davki in s financami, med njimi naj izpostavimo Zakon o davčnem postopku 
in Zakon o davku na dodano vrednost, je oškodovanje državne blagajne v 
določenih primerih samo prekršek, za katerega pristojni organ odmeri globo 
in plačilo davka, s tem pa se davčni utajevalec tudi izogne kazenskemu pre-
gonu. Objektivna pogoja, ki določata, kdaj je davčna zatajitev kaznivo deja-
nje, sta opredeljena v 249. členu KZ-1, tj. izognitev obveznosti v obdobju 
največ 12 zaporednih mesecev in višina zneska, ki pomeni veliko premoženj-
sko vrednost. Po 3. točki devetega odstavka 99. člena KZ-1 je to znesek, ki 
presega 50.000 evrov.

A vse le ni tako prepuščeno iznajdljivosti davčnih utajevalcev, saj varo-
valo proti tovrstnim zlorabam vsebuje 11. a-člen Zakona o prekrških, v ka-
terem je določeno, da se mora prekrškovni postopek, če gre za kaznivo deja-
nje, umakniti kazenskemu. Razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem 
je v 11. a-členu ZP-1 urejeno na dveh ravneh – prvo pojasnjuje vprašanje 
steka med prekrškom in kaznivim dejanjem, drugo pa smiselno uveljavitev 
načela ne bis in idem v primerih tovrstnega steka.

Ne bis in idem oz. prepoved ponovnega sojenja o isti stvari je eno izmed 
temeljnih načel kazenskega postopka, ki ga zagovarjajo ne le državni pravni 
akti, ampak tudi mednarodni pravni instrumenti, kot sta Protokol št. 7 k 
Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Listina EU o temeljnih pravi-
cah. Svojo dotedanjo sodno prakso v povezavi z razlago omenjenega načela 
je ESČP poenotilo z odločbo Zolotukhin proti Rusiji leta 2009, na katero se 
je večkrat sklicevalo tudi slovensko Vrhovno sodišče, in presodilo, da ponov-

Davčna utaja kot prekršek  
in kot kaznivo dejanje
Marjanca Scheicher in Aleksij Mužina
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ni pregon, sojenje ali kaznovanje posameznika za drugo kaznivo dejanje, ki 
izhaja iz dejstev, ki so identična ali v bistvu enaka kot tista, ki so bila podlaga 
za prvo kaznivo dejanje, ni dopustno. Na nedopustnost široke uporabe nače-
la ne bis in idem sicer opozarja tudi pravna teorija.

Ključne besede: davčna utaja, prekršek, kaznivo dejanje,  
ne bis in idem, samoprijava

ABSTRACT

Tax evasion as a misdemeanour and as a criminal offence

Every instance of tax evasion, defined by the Criminal Code as a tax offence, 
does not constitute a criminal offence. Several laws related to taxes and financing, 
especially the Law on Tax Procedure Act and Law on Value Added Act, determine that 
in certain cases, defrauding of the State Treasury is nothing more than a misdemean-
our which is fined by a competent authority. Two objective conditions that determine 
when tax evasion constitutes a criminal offence are stipulated in Article 249 of the 
Criminal Code-1: evasion of obligation in the time period, not exceeding 12 consecu-
tive months and the extent of the amount which establishes a considerable profit. Ac-
cording to Article 99(3)(9) of the Criminal Code-1, this is an amount which exceeds 
50,000 euros.

According to Article 11.a of the Offenses Act-1, convergence between misde-
meanour and criminal offence is established at two levels. The first level explains the 
question of their convergence, while the second clarifies reasonable enforcement of the 
principle ne bis in idem in cases of such convergence.

Ne bis in idem or the prohibition of double jeopardy is one of the basic prin-
ciples of Criminal Law Proceedings, defended not only by Slovenian legal acts, but also 
by international legal instruments, such as Protocol No. 7 to the European Convention 
on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
The European Court of Human Rights standardised its previous case-law with the 
Zolotukhin versus Russia case in 2009 which was referenced to several times by the 
Slovenian Supreme Court and has adjudicated that a renewed prosecution, retrial and 
penalising of an individual for another criminal offence, arising out of the identical or, 
in effect, the same facts as those which had served as the basis of the fist criminal of-
fence, were not admissible. Furthermore, legal theory warns that using the principle ne 
bis in idem is not widely acceptable.
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UVOD

KZ-1 z zadnjo spremembo 249. člena iz leta 2015 določa, da so fizične 
in pravne osebe varne pred kazenskim pregonom, če državo oškodujejo za 
manj kot 50.000 evrov v obdobju največ 12 zaporednih mesecev. V tem prime-
ru jim davčni inšpektorji lahko odmerijo samo globo in plačilo davka, zato je 
še toliko bolj presenetljivo, da se razen redkih posameznikov le peščica razi-
skovalcev ukvarja z davčnimi utajami kot prekrški in kaznivimi dejanji. Med 
literaturo o davčnih utajah kot prekrških in kaznivih dejanjih tako zasledimo 
Primoža Baucona, ki opozarja, da se v praksi pogosto pojavlja vprašanje, ali 
gre v neki situaciji neizpolnitve oziroma izogibanja izpolnjevanja davčnih ob-
veznosti za dejstvo, ki pomeni prekršek ali kaznivo dejanje, do tega pa priha-
ja, ker so v izvršitvenem ravnanju davčnih kaznivih dejanj (zlasti davčne zata-
jitve) vsebovani tudi znaki davčnih prekrškov (Baucon, 2018). Prepoved po-
novnega sojenja o isti stvari, tj. ne bis in idem, pa je eno izmed temeljnih načel 
kazenskega postopka. Za presojo, ali je mogoče prvotni pravnomočno zaklju-
čeni prekrškovni postopek obravnavati kot kazensko zadevo, so se pred ESČP 
razvila t. i. merila Engel, izhajajoč iz primera Engel proti Nizozemski, in kjer 
se prvo merilo nanaša na uvrstitev določbe v kazensko pravo skladno z naci-
onalnim pravom, drugo merilo pa je presoja, ali se pravilo, ki za svojo kršitev 
določa sankcijo, razteza na vsakogar in ne le na omejeno skupino s posebnim 
statusom, ter kakšen je namen sankcije (če gre za represivni ali preventivni 
namen, govorimo o kazenski sankciji), tretje merilo pa se nanaša na vrsto in 
težo zagrožene kazni (Case of Engel and others v. The Netherlands, 8. junij 
1976). Kot je razvidno iz omenjenega primera, je ESČP določilo, da zadošča 
že denarna kazen, za katero je ob neplačilu zagrožen zapor, ali ki se vpiše v 
kazensko evidenco, da gre za kazensko zadevo. Potem gre kot kazensko za-
devo obravnavati tudi davčno zatajitev kot prekršek: gre za inkriminacijo, ki 
spada na področje kazenskega prava; določba je usmerjena zoper vse prebi-
valce, namen kaznovanja pa je odvračanje konkretnega storilca pa tudi vseh 
drugih potencialnih storilcev, kar predstavlja lastnosti kazenskih sankcij. Po-
leg tega se davčna zatajitev kot prekršek vpiše v ustrezne evidence. Iz ustavne 
odločbe U-I-24/10-12 z dne 19. april 2012 izhaja, da mora biti načelo ne bis in 
idem zagotovljeno tudi, ko je zoper posameznika še pred uvedbo kazenskega 
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postopka tekel prekrškovni postopek in je bil tudi pravnomočno končan, če 
narava dejanja in teža predpisane sankcije za prekršek kažeta na to, da je šlo 
v resnici za kaznivo ravnanje, ki ima naravo »kaznivega dejanja«, iz opisa 
prekrška pa je razvidno, da je temeljil na istem historičnem dogodku (VSL 
Sklep VII Kp 52361/2016, 25. april 2019). Da ne bi prišlo do abuzusa načela 
ne bis in idem, pa varovalo proti tovrstnim zlorabam ponuja 11. a-člen ZP-1.

Posebne vrste varovalo pred posledicami davčne zatajitve kot prekr-
ška je institut samoprijave, katere cilj je privabiti zavezance za davek, da 
prijavijo svojo davčno obveznost, ki je zaradi katerega koli razloga niso pri-
javili ali pa so jo prijavili le delno. S samoprijavo se davčni zavezanec lahko 
izogne kazni za prekršek, ne izključuje pa kaznivega dejanja davčne zataji-
tve po 249. členu KZ-1. Da bi dobili jasno sliko o davčnih zatajitvah kot 
prekrških in kot kaznivih dejanjih v Sloveniji, smo preučili statistiko, ki jo 
vodijo FURS, Vrhovno državno tožilstvo RS in slovenska Policija.

Namen in cilj

Namen raziskovalnega dela o davčnih utajah kot prekrških in kot ka-
znivih dejanjih je bil preučitev meril, ki določajo, kdaj je davčna utaja kazni-
vo dejanje in kdaj prekršek. Cilj pa je bil raziskati davčne utaje in njihovo 
opredelitev prekrška/kaznivega dejanja v nacionalnih pravnih virih in 
kakšna je na tem področju sodna praksa.

V tem okviru smo raziskovali dejavnike:

― opredelitev davčne utaje kot prekrška in kot kaznivega dejanja v slo-
venski zakonodaji;

― davčne utaje in njihove sankcije v sodni praksi;

― samoprijavo;

― načelo ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari.

Temeljno raziskovalno vprašanje je bilo, pod katerimi pogoji je davč-
na utaja prekršek in pod katerimi pogoji kaznivo dejanje.
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METODE

Uporabili smo metode deskripcije, kompilacije, analize, sinteze, eks-
pertize, dokazovanja, opisne statistike in linearni trend pa tudi komparativ-
no metodo in induktivno-deduktivno metodo.

V raziskovalnem delu smo zbrali podatke za zadnjih deset let o zazna-
nih davčnih utajah med pravnimi pa tudi med fizičnimi osebami, ki jih vodijo 
slovenska državna tožilstva, medtem ko Policija s področja davčnih utaj za-
znava statistiko za kazniva dejanja, pri katerih se je potrdil sum storitve ka-
znivega dejanja ter je bila na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba, in 
kazniva dejanja, pri katerih se sum kaznivega dejanja ni potrdil, zaradi česar 
je bilo prek policije na pristojno tožilstvo podano Poročilo. Za obdobje 
2015–2019 smo pridobili podatke iz Fursa, ki pri davčnih zatajitvah vodi 
število kazenskih ovadb in naznanil kaznivih dejanj. Podatke na tak način 
Furs vodi od leta 2014 naprej, saj je tega leta nastala Finančna uprava z zdru-
žitvijo takratnih davčnih in carinskih uprav.

REZULTATI IN RAZPRAVA

Število prejetih ovadb na državnih tožilstvih zoper polnoletne osebe, 
ki jih bremeni zatajitev davčnih in drugih finančnih obveznosti, od leta 2015 
vztrajno raste. Podatki iz Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za ob-
dobje od leta 2015 kažejo, da so državna tožilstva leta 2015 prejela 134 
ovadb, leta 2016 215, leta 2017 257, leta 2018 299 in leta 2019 367. Še leta 
2014 je bilo na državno tožilstvo vloženih skoraj še enkrat več ovadb zoper 
polnoletne storilce (258) kot leto pozneje, kar državna tožilstva pripisujejo 
dejstvu, da se je prag kaznivosti s spremembo KZ-1 za to kaznivo dejanje 
pomembno dvignil, učinki najnovejše spremembe zakona pa naj bi se po nji-
hovih pričakovanjih, kot je vidno iz Skupnega poročila o delu državnih tožil-
stev za leto 2015, pokazali šele čez nekaj let, kar se je z rastjo prejetih ovadb 
izkazalo tudi za točno predvidevanje.

Do spremembe 249. člena KZ-1 je nazadnje prišlo 21. oktobra 2015 
(KZ-1C), pred tem (KZ-1B) pa je ta kot element kaznivega dejanja določil 
veliko premoženjsko korist, to je korist, ki presega 50.000 evrov periodičnih 
davčnih obveznosti, kar torej pomeni mesečnih oz. enkratnih. Tako danes 
velja, da po 249. členu KZ-1 kaznivo dejanje davčne zatajitve stori tisti, kdor 
z enim ali več ravnanji, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izo-
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Preglednica 1: Pregled postopkov zatajitve davčnih in drugih finančnih 
obveznosti – polnoletni storilci

 2019 2018 2017 2016 2015 2014

PRENESENE NEREŠENE 
OVADBE 469 347 292 263 371 258

PREJETE OVADBE 367 299 257 215 134 258

SKUPAJ V DELU 836 646 549 478 505 516

ZAVRŽENJE 168 145 143 117 154 138

OBTOŽNI PREDLOGI 17 17 21 6 9 10

NEPOSREDNA OBTOŽBA 5 9 0 0 7 2

ZAHTEVA ZA PREISKAVO 97 75 69 97 111 79

USTAVITEV 13 20 29 41 25 52

VLOŽEN OBTOŽNI AKT PO 
PREISKAVI 78 80 77 79 83 85

OBSODILNA SODBA 58 66 36 28 50 37

OPROSTILNA SODBA 14 10 11 5 4 20

ZAVRNILNA SODBA 10 5 6 3 4 4

VLOŽENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 27 14 13 13 16 17

UGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 6 11 6 7 3 6

NEUGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 21 3 7 6 13 11

ŠE NI IZREČENA 1. ST. 
SODBA 171 145 134 92 55 47

PRIPOR 0 0 0 0 3  

gnil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali 
pravnih oseb ali neupravičeno dobil v celoti ali deloma vrnjen davek v Repu-
bliki Sloveniji ali drugih državah članicah Evropske unije, da lažne podatke 
o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki 
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vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti, ali kako 
drugače preslepi organ, pristojen za odmero ali nadzor nad obračunavanjem 
in plačevanjem teh obveznosti, pa skupna višina neporavnanih obveznosti 
ali obveznosti, ki se jim je izogibal, ali davka, ki mu je bil neupravičeno vrnjen, 
ne glede na vrsto obveznosti ali davka v obdobju največ dvanajstih zapore-
dnih mesecev, doseže veliko premoženjsko vrednost (Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) 2015), ta pa je po 3. točki de-
vetega odstavka 99. člena KZ-1 znesek, ki presega 50.000 evrov. KZ-1 ne 
opredeljuje davčne zatajitve samo kot storitev, ampak tudi kot opustitev 
dolžnega ravnanja, torej da osebe, fizične in pravne, ne prijavijo pridobljene-
ga dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev davkov, prispev-
kov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb oziroma se 
izogibajo plačilu, objektivna pogoja pa sta tudi po tem odstavku največ 12 
zaporednih mesecev in da storilec doseže veliko premoženjsko korist. Za 
oboje je zagrožena enaka kazen, tj. zapor od enega do osmih let, medtem ko 
tretji odstavek omenjenega člena predvideva do dve leti zaporne kazni za 
tistega, ki z namenom, da bi preprečil ugotovitev dejanske davčne obvezno-
sti, na zahtevo pristojnega davčnega organa ne daje podatkov, ne vodi ali ne 
predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžen voditi, ali so knjige in 
evidence vsebinsko napačne, ali ne da pojasnil v povezavi s predmetom dav-
čnega nadzora ali ovira davčni nadzor (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (KZ-1C), 2015). Kaznivo dejanje davčne zatajitve je 
obravnavano strožje, če je storjeno v hudodelski združbi, saj KZ-1 določa, da 
se v tem primeru storilec kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let. Po eni 
strani je bilo torej s to novelo zakona zajetih več dejanj davčnih zatajitev, ki 
so storjene v obdobju 12 mesecev, po drugi strani pa manj, tj. samo tista, ki so 
skupno presegla znesek 50.000 evrov.

Kot vidimo, 249. člen KZ-1 jasno opredeli, da je storilec tega kaznive-
ga dejanja lahko vsakdo, torej fizična oseba kot davčni zavezanec, odgovor-
na oseba pri pravni osebi, ki je zanjo zavezana dajati podatke v povezavi z 
odmero davkov ali drugih obveznosti, ter vsaka oseba, ki omenjenima vrsta-
ma davčnih zavezancev (fizični ali pravni osebi) pomaga v obliki storitve po 
prvem odstavku tega člena. Za to kaznivo dejanje je lahko odgovorna tudi 
pravna oseba (Deisinger, 2017).

Tudi v interesu Evropske unije je zaščititi finančna sredstva evropskih 
skupnosti, a očitno ne za vsako ceno in na vsak način. Sodišče Evropske uni-
je je namreč v zadevi kriminalne združbe Dzivev in drugi, ki je nameravala 
obogateti z izognitvijo plačilu davka in je zato posegla po davčnih kaznivih 
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dejanjih prek gospodarske družbe, odločilo, da je treba člen 325(1) PDEU ter 
člen 1(1)(b) in člen 2(1) Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Po-
godbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov evropskih skupnosti 
razlagati tako, da glede na načelo učinkovitosti kazenskega pregona glede 
kaznivih dejanj, povezanih z davkom na dodano vrednost (DDV), ne naspro-
tujejo temu, da nacionalno sodišče uporabi nacionalno določbo, ki določa, da 
morajo biti iz kazenskega postopka izključeni dokazi, kot so prisluškovanja 
telefonskim pogovorom, za katera je potrebno predhodno sodno dovoljenje, 
če je to dovoljenje izdalo nepristojno sodišče, čeprav bi se samo s temi dokazi 
lahko dokazala storitev zadevnih kaznivih dejanj (Sodba Sodišča EU v zade-
vi C310/16, 17. januar 2019).

Skupna poročila državnih tožilstev razkrivajo, da tudi pri zatajitvah 
davčnih in drugih finančnih obveznosti pri pravnih osebah število ovadb od 
leta 2014 raste – če so državna tožilstva leta 2014 prejela 64 ovadb pravnih 
oseb, se je to leta 2019 že potrojilo, na 196 prejetih ovadb.

Preglednica 2: Pregled postopkov zatajitve davčnih in drugih finančnih 
obveznosti – pravne osebe

 2019 2018 2017 2016 2015 2014

PRENESENE NEREŠENE 
OVADBE 210 172 132 119 102 71

PREJETE OVADBE 196 117 86 58 56 64

SKUPAJ V DELU 406 289 218 177 158 135

ZAVRŽENJE 89 52 56 46 31 40

OBDOLŽILNI PREDLOGI 6 2 4 1 3 2

NEPOSREDNA OBTOŽBA 1 5 0 0 1 2

ZAHTEVA ZA PREISKAVO 15 18 6 14 19 7

USTAVITEV 5 6 6 4 3 5

VLOŽEN OBTOŽNI AKT PO 
PREISKAVI 4 8 3 10 5 4

OBSODILNA SODBA 12 2 4 3 5 1

OPROSTILNA SODBA 1 0 0 1 0 2
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ZAVRNILNA SODBA 2 1 0 1 2 0

VLOŽENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 1 0 2 0 2 1

UGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 1 0 1 0 0 1

NEUGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 1 0 2 0

ŠE NI IZREČENA 1. ST. 
SODBA 19 20 11 13 7 8

Bistveni napredek je viden pri odkrivanju organiziranega kriminala 
pravnih oseb in tudi polnoletnih storilcev. Kot je razvidno, vse od leta 2015 
do vključno 2018 državna tožilstva niso prejela ovadb zoper pravne osebe, ki 
bi davčne zatajitve izvajala kot organiziran kriminal, medtem ko so leta 2019 
prejela 10 ovadb.

Preglednica 3: Pregled postopkov davčne zatajitve – pravne osebe,  
organiziran kriminal

 2019 2018 2017 2016 2015

PRENESENE NEREŠENE 
OVADBE 0 0 0 0 0

PREJETE OVADBE 10 0 0 0 0

SKUPAJ V DELU 10 0 0 0 0

ZAVRŽENJE 0 0 0 0 0

OBDOLŽILNI PREDLOGI 0 0 0 0 0

NEPOSREDNA OBTOŽBA 0 0 0 0 0

ZAHTEVA ZA PREISKAVO 0 0 0 0 0

USTAVITEV 0 0 0 0 0

VLOŽEN OBTOŽNI AKT PO 
PREISKAVI 0 0 0 0 0

OBSODILNA SODBA 0 0 0 0 0
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OPROSTILNA SODBA 0 0 0 0 0

ZAVRNILNA SODBA 0 0 0 0 0

VLOŽENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

UGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

NEUGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

ŠE NI IZREČENA 1. ST. 
SODBA 0 0 0 0 0

Podobno stanje je bilo tudi pri polnoletnih storilcih, ki davčne zataji-
tve izvajajo kot organiziran kriminal. Res je sicer, da so državna tožilstva iz 
preteklih let prenesla v leto 2015 pet nerešenih ovadb, za štiri je bila nato 
uvedena preiskava, leta 2016 pa je bil prav tako za štiri ovadbe vložen obto-
žni akt po preiskavi, sledila je obsodilna sodba, vendar skupna poročila raz-
krivajo, da državna tožilstva v obdobju 2016–2018 niso prejela novih ovadb. 
Nato pa sledi leto 2019, ko so prejela kar 42 ovadb za organiziran kriminal 
polnoletnih storilcev po 249. členu KZ-1, kar je bistveno več kot leta prej.

Preglednica 4: Pregled postopkov davčne zatajitve – polnoletni storilci, 
organiziran kriminal

 2019 2018 2017 2016 2015

PRENESENE NEREŠENE 
OVADBE 0 0 0 1 5

PREJETE OVADBE 42 0 0 0 0

SKUPAJ V DELU 42 0 0 1 5

ZAVRŽENJE 0 0 0 0 0

OBDOLŽILNI PREDLOGI 0 0 0 0 0

NEPOSREDNA OBTOŽBA 0 0 0 0 0

ZAHTEVA ZA PREISKAVO 0 0 0 0 4
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USTAVITEV 0 0 0 0 0

VLOŽEN OBTOŽNI AKT PO 
PREISKAVI 0 0 0 4 0

OBSODILNA SODBA 0 0 0 4 0

OPROSTILNA SODBA 0 0 0 0 0

ZAVRNILNA SODBA 0 0 0 0 0

VLOŽENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

UGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

NEUGODENO – PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA TOŽILCA 0 0 0 0 0

ŠE NI IZREČENA 1. ST. 
SODBA 0 0 0 0 0

PRIPOR 0 0 0 0 0

Ena izmed temeljnih nalog slovenske Policije je prav varovanje fi-
nančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije, zato ne preseneča, 
da posebno pozornost posveča davčni problematiki. Pri tem Policija vodi 
evidenco kaznivih dejanj, pri katerih se je potrdil sum storitve kaznivega 
dejanja ter je bila na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba, pa tudi 
kaznivih dejanj, pri katerih se sum kaznivega dejanja ni potrdil, zaradi česar 
je bilo na pristojno tožilstvo podano Poročilo.

Preglednica 5: Kazenske ovadbe in poročila o davčnih zatajitvah, ki jih vodi Policija
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Že hiter pregled razkrije opazna nihanja, ki pa jih gre pripisati zako-
nodajni spremembi kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 v 
letih 2012 in 2015. Pred letom 2015 je namreč Kazenski zakonik (KZ-1B) kot 
element kaznivega dejanja določil veliko premoženjsko korist, tj. korist, ki 
presega 50.000 evrov periodičnih davčnih obveznosti. Pri periodičnih davč-
nih obveznostih, tj. mesečnih, je nepravilno ali nepopolno prikazovanje dej-
stev pri izpolnjevanju take obveznosti predstavljalo eno prepovedano ravna-
nje, ki je bilo dokončano vsakokrat, ko je storilec z aktivnim ravnanjem ali 
opustitvijo o svoji davčni obveznosti preslepil davčni organ, obenem pa je 
moral biti znesek vsake posamezne utajitve večji od 50.000 evrov (www.fpjr.
si 2015). A kot rečeno, je bila takšna ureditev člena le med letoma 2012 in 
2015.

Davčna zatajitev po določbah 249. člena KZ-1 je najpogostejše kazni-
vo dejanje, ki ga zaznava Furs. Če so izpolnjeni vsi zakonski znaki kaznivega 
dejanja davčne zatajitve po določbah 249. člena KZ-1, Furs na pristojni or-
gan poda kazensko ovadbo ali naznanilo. Kot je razvidno iz statistike, števi-
lo kazenskih ovadb od leta 2015 do leta 2019 narašča, medtem ko pri nazna-
nilu kaznivega dejanja še posebej izstopa leto 2015 s kar 143 primeri.

Preglednica 6: Kazenske ovadbe in naznanila kaznivega dejanja za obdobje 
2015–2019
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O številu prekrškov davčne utaje Furs sicer ne more poročati, saj – kot 
pojasnjujejo – davčna utaja ni poseben prekršek, ampak v okviru splošnega 
termina davčne utaje zaznavajo različne prekrške, kot so npr.: nepredložitve 
napovedi, nepredložitve obračunov, navedeni napačni podatki v teh napove-
dih itn.; ni pa nujno, da je npr. vsaka nepredložitev obračuna že davčna utaja.

Projekcija razvoja obsega kazenskih ovadb in naznanil kaznivega de-
janja na osnovi podatkov brez leta 2015 (ker so podatki za to leto atipični) 
razkriva, da je trend porasta »kazenskih ovadb« izjemno velik (28,7 letno), 
kar kaže, da se lahko število iz leta 2019 podvoji že v letu 2022. Trend po-
rasta »naznanilo kazenskih dejanj« pa je nizek in iz uporabljenih podatkov 
kaže, da te vrste dejanja naraščajo v obsegu od 4 do 5 dejanj letno.

Preglednica 7: Trend razvoja obsega kazenskih ovadb in naznanil kaznivega 
dejanja
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Davčni zavezanec se lahko izogne kazni za prekršek s samoprijavo, vendar 
pa ta ne izključuje kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1. 
Institut samoprijave krepi davčno moralo, ker predstavlja vez do 
nekaznovalnosti ( Jerovšek idr., 2008), vendar le na prekrškovni ravni, 
medtem ko vez do nekaznovalnosti na kazenski ravni lahko predstavlja 
prepoved ponovnega sojenja o isti stvari oz. načelo ne bis in idem. Za 
presojo, ali je mogoče prvotni pravnomočno zaključeni prekrškovni 
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postopek obravnavati kot kazensko zadevo, so se pred ESČP razvila tako 
imenovana merila Engel (izhajajoč iz primera Engel proti Nizozemski), 
medtem ko iz ustavne odločbe U-I-24/10-12 z dne 19. april 2012 izhaja, da 
mora biti načelo ne bis in idem zagotovljeno tudi, ko je zoper posameznika še 
pred uvedbo kazenskega postopka tekel prekrškovni postopek in je bil tudi 
pravnomočno končan, če narava dejanja in teža predpisane sankcije za 
prekršek kažeta na to, da je šlo v resnici za kaznivo ravnanje, ki ima naravo 
»kaznivega dejanja«, iz opisa prekrška pa je razvidno, da je temeljil na 
istem historičnem dogodku (VSL Sklep VII Kp 52361/2016, 25. april 2019). 
Tudi ESČP je z odločbo Sergey Zolotukhin proti Rusiji z dne 10. februar 
2009, na katero se je večkrat sklicevalo slovensko Vrhovno sodišče, 
poenotilo svojo dotedanjo sodno prakso v povezavi z razlago načela ne bis in 
idem in presodilo, da ponovni pregon, sojenje ali kaznovanje posameznika 
za drugo kaznivo dejanje, ki izhaja iz dejstev, ki so identična ali v bistvu 
enaka kot tista, ki so bila podlaga za prvo kaznivo dejanje, ni dopustno 
(Case of Sergey Zolotukhin v. Russia, 10. februar 2009). Obstaja torej 
možnost, da je storilec v Sloveniji obsojen za prekršek davčne zatajitve, 
nadalje pa zanj velja načelo ne bis in idem. Lahko se torej zgodi, da se storilcu 
splača biti obsojen za prekršek, vendar je takšna razlaga zloraba in ji ne 
smemo dati potrditve. Poleg tega je zakonski dejanski stan prekrška zelo 
redko v celoti enak kot za kaznivo dejanje, zato pri prekrških to pride res 
izjemoma v poštev – le ko se v popolnosti prekrivata.

Načelo ne bis in idem prepoveduje kumulacijo postopkov in sankcij ka-
zenske narave za ista dejanja in proti isti osebi tudi v 50. členu Listine EU o 
temeljnih pravicah, vendar pa je Sodišče EU v zadevi Menci razsodilo, da je 
treba ta člen razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, na podlagi 
katere je mogoče zoper osebo zaradi opustitve plačila dolgovanega davka na 
dodano vrednost v zakonskih rokih začeti kazenski postopek, čeprav je bila 
tej osebi za ista dejanja že naložena pravnomočna upravna sankcija kazen-
ske narave (Sodba Sodišča EU v zadevi C524/15, 20. marec 2018). Sodišče je 
še prepričano, da so kazenske sankcije lahko nujne za odvračilno in učinko-
vito preprečevanje nekaterih primerov velikih zatajitev na področju DDV, in 
pri tem opozarja, da imajo države članice za zagotavljanje pobiranja prihod-
kov iz naslova DDV svobodo pri izbiri sankcij, ki lahko zajemajo upravne 
sankcije, kazenske sankcije ali kombinacijo obojih, saj pravo Unije na tem 
področju ni harmonizirano.

Varovalo proti zlorabam načela ne bis in idem v slovenski zakonodaji 
določa 11. a-člen Zakona o prekrških, v katerem je določeno, da se mora 
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prekrškovni postopek, če gre za kaznivo dejanje, umakniti kazenskemu. 
Omenjeni člen ureja razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem na dveh 
ravneh: prvi se nanaša na vprašanje steka med prekrškom in kaznivim deja-
njem, drugi pa na smiselno uveljavitev načela ne bis in idem v primerih steka 
med prekrškom in kaznivim dejanjem (Čas idr., 2018).

Široko možnost uporabe načela ne bis in idem odklanja tudi pravna 
teorija. Boštjan M. Zupančič je prepričan, da »isti historičen dogodek«, ki je 
ključen pri načelu ne bis in idem, ne obstaja, obstaja namreč drug vidik istega 
sklopa konkretnih dejstev. Bistvene so okoliščine, elementi, ki ločijo med ka-
znivim dejanjem in prekrškom, pri tem pa sta namena obeh norm v mnogo-
čem različna. Ne bis in idem je tako označil za doktrino, ki je šibka točka ne 
samo v slovenski praksi, ampak tudi v praksi Sodišča EU in praksi Evropske-
ga sodišča za človekove pravice.

ZAKLJUČEK

Vez do nekaznovalnosti na prekrškovni ravni za davčnega zavezanca 
predstavlja institut samoprijave, medtem ko vez do nekaznovalnosti na ka-
zenski ravni lahko predstavlja prepoved ponovnega sojenja o isti stvari oz. 
načelo ne bis in idem. Kot je razvidno iz podatkov o davčnih zatajitvah, ki jih 
vodijo državna tožilstva, število prejetih ovadb zoper polnoletne osebe in 
tudi zoper pravne osebe raste od leta 2015, ko je bila tudi zadnja sprememba 
249. člena KZ-1. Projekcija razvoja obsega kazenskih ovadb, ki jih zaznava 
Furs, razkriva, da je trend porasta izjemno velik, kar kaže, da se lahko števi-
lo iz leta 2019 podvoji že v letu 2022. Možnost nadaljnega raziskovanja 
obravnavanega problema je torej lahko zelo široka – od raziskovanja, kako 
pogosto se davčni utajevalci odločijo za samoprijavo, do tega, v katerih pri-
merih lahko govorimo o istem historičnem dogodku pri davčnih zatajitvah 
pri sklicevanju na ne bis in idem.
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Monografija z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja je nastala 
kot rezultat raziskovanja v raziskovalni skupini MLC Ljubljana v sodelovanju z 
raziskovalci drugih visokošolskih zavodov ter kot odgovor pravne in ekonomske stroke na 
sodobne procese v družbi, ki ni samo rezultat stanja zaradi pandemije in izvajanja raznih 
dejavnosti na daljavo, ampak tudi kot izziv ter nadgradnja pravnih, poslovnih, voditeljskih 
in izobraževalnih procesov sodobnih organizacij, ustanov in visokošolskih zavodov v dobi 
digitalizacije. Vsebina sloni na celovitosti razumevanja prava, poslovnega prava, delovanja 
sodobne organizacije, organizacijskega procesa skozi upoštevanje najnovejših teoretskih 
pristopov ter prakse v svetu in doma. Cilj monografije je predstaviti in interdisciplinarno 
raziskati področje digitalizacije s pravno-managerskega in z izobraževalnega vidika z 
namenom poznavanja in obvladovanja kakovosti delovanja sodobnih organizacij. 
Digitalizacija družbe je v zadnjem desetletju v izjemnem zagonu; brez tega procesa si 
razvoja sodobne družbe preprosto ne moremo več predstavljati. Povezovanje teorije, 
teoretskih konceptov, izsledkov raziskav, njihova aplikacija v prakso in evalvacija so temelj 
odličnosti trajnostnega poslovanja sodobnih organizacij. Vodenje, voditeljstvo in posledično 
s procesom izobraževanja vseživljenjskega učenja so nadgradnja dozdajšnjih modelov 
delovanja v družbi, ki je podprto z IKT-tehnologijo, novim znanjem in s kompetencami.  
Vse to s seboj prinaša veliko odprtih pravnih problemov, pravne prakse pa tudi izzive. 
Potencialni bralci monografije, ki interdisciplinarno obravnava pravo in management v 
pogojih digitalnega poslovanja, bodo iz strokovne in laične javnosti, ki jo ta problematika 
zanima, se z njo srečuje ali jo uporablja pri svojem delu. Prispevki v monografiji bodo 
zanimivi za profesorje in študente ter ta vse, ki jih poznavanje prava, managementa, 
izobraževanja zanima. 

―  S i n i š a  Z a r i ć

Monografija je interdisciplinarno zasnovana. Sestavljena je iz štirih delov. Prvi del je 
namenjen pravu, drugi managementu, tretji e-izobraževanju v visokem šolstvu, v četrtem 
delu pa predstavljamo znanstvena prispevka, katerih soavtorji so skupaj s svojimi mentorji, 
študenti MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana ter obravnavajo specifično 
pravno problematiko. Predstavlja teoretična izhodišča, koncepte in rezultate empiričnih 
raziskav s področja prava, poslovnega prava, managementa, visokošolskega izobraževanja, 
e-učenja v luči digitalizacije in umetne inteligence. Monografija je nastala kot rezultat 
dveletnega raziskovanja na MLC Ljubljana v času, ki ga je zaznamovala pandemija in ko 
so se v družbi pogoji poslovanja, delovanja, raziskovanja in izvajanje študijskega procesa 
spremenili. Družbo 21. stoletja zaznamuje proces digitalizacije, umetne inteligence, to sta 
procesa, ki ju sprva zaradi njune kompleksnosti ne moremo enoznačno definirati, prav tako 
pa ne moreta potekati brez IKT-tehnologije, novih znanj in kompetenc posameznika.  
Če in ko govorimo o digitalnem poslovanju različnih področij družbenega delovanja, 
moramo poznati ozadje razvoja, potrebe sodobne družbe, probleme in izzive sedanjosti in 
prihodnosti. Prispevki avtorjev različnih paradigmam na pravnih, poslovno-upravljavskih 
in izobraževalnih področjih dodajajo nove vidike in nova spoznanja. Čeprav se v domači in 
tuji literaturi pojmom digitalizacija, umetna inteligenca, e-izobraževanje, e-poslovanje itn. 
posveča veliko pozornosti, se je v zadnjih desetletjih in ne samo v zadnjih dveh letih razvil 
obsežen znanstveni diskurz na teoretski in aplikativni ravni, pa prispevki v tej monografiji 
kažejo na to, da avtorji prispevkov svoje bogato teoretično znanje kombinirajo s svojim 
teoretično-raziskovalnim pristopom ter s svojimi strokovnimi in življenjskimi izkušnjami, 
kar daje prispevkom dodano vrednost.

―  L u d v i k  To p l a k


