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POVZETEK 

Ta magistrska naloga se posveča odnosu Slovencev do spletnega nakupovanja. Tema me je 

pritegnila, saj je  v Sloveniji  področje spletnega nakupovanja v zadnjih letih naraščalo, kar 

kaže na veliko potenciala, ki ga tovrsten nakup ima. To sem tudi podrobneje raziskala. V 

teoretičnem delu je predstavljen pojem elektronskega poslovanja, razvoj in področja 

elektronskega poslovanja, pojem spletnega nakupovanja, razvoj spletnega nakupovanja, 

generacije potrošnikov, vrste artiklov, sestavni deli spletne trgovine, zaupanje potrošnikov, 

prednosti in slabosti spletnega nakupovanja ter pravice in navodila za spletno nakupovanje.  V 

svoji raziskavi sem izvedla osem polstrukturiranih intervjujev med slovenskimi spletnimi 

kupci.  Vsak izmed njih je dobil deset enakih vprašanj, ki so se nanašala na razloge za spletni 

nakup, najpogostejši razlog za spletni nakup, pogostost nakupa, internetno varnost, zaupanje v 

spletno nakupovanje, kraj nakupa, izdelke ter način plačila. Na koncu sledi empirični del. V 

tem delu so predstvaljeni razultati analize, kjer lahko vidimo, da slovenski kupci raje 

nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah. Število nakupov je zelo različno. Nekateri 

nakupujejo občasno, spet drugi bolj pogosto. Slovenski kupci prav tako dobro sami skrbijo za 

varnost spletnega nakupovanja. 

SUMMARY 

The M.Sc. thesis deals with Slovenians attitude towards online shopping. I am interested in 

these area because In Slovenia has been an increase in internet shopping over the past years. 

So, I see a lot off potential in this type of shopping and I decided to learn more about this 

topic. In the theoretical part, I wrote about concept of electronic commerce, development and 

areas of electronic commerce, concept of online shop, developmet of online shop, Customer 

generation, taypes of products, components of online store, customers' trust, benefits and 

weak points of online shopping and rights and instructions for online shopping. For my 

research, I conducted eight half-structured interviews among Slovenian online buyers. All of 

them get ten similar questions, addressing in particular reasons for online shopping, the most 

common reason for online shopping, frequency of purchase, online safety, confidence in 

online shopping, location of shopping, products and methods of payment. At the end follows 

the empirical part. In this part I introduced the results of may analysis.We can see, that 

Slovenian shoppers prefer shopp in Slovenian on line stores. Nuber of purchases is very 

diferent. Some shoppers buyed occasionally and others more often. Slovenian customers as 

well take care of their internet security themselves. 



 

 

 

 

 

POJMI 

 

Elektronsko poslovanje: nakupovanje in prodajanje dobrin in storitev preko interneta, še 

posebno prek svetovnega spleta. 

 

Spletno nakupovanje: dejanje nakupovanja izdelkov ali storitev preko interneta. 

 

Internet : način povezovanja računalnika z drugim računalnikom, kjerkoli na svetu, prek 

posebnih usmerjevalnikov in strežnikov. Kadar sta dva računalnika povezana preko interneta, 

lahko pošiljata in sprejemata vse vrste informacij, kot so: tekst, slike, glas, video in 

računalniškimi programi. 

 

Svetovni splet: zbirka internetnih virov, hiperlinkov, teksta, avdio in video datotek in spletnih 

strani, ki so lahko dostopne in iskane prek iskalnikov, ki temeljijo na standardih, kot so http in 

TCP/IP.  

 

Nakupovanje: postopek iskanja in nakupovanja izdelkov proti plačilu. 

 

Izdelek: dobrina ali storitev, ki zadovoljuje zahteve posameznega trga ali segmenta in je 

dovolj donosna, da upraviči svoj obstoj. 

 

Stranka (tudi  klient ali kupec): prejemnik blaga, storitve, izdelka ali ideje, prejete od  

prodajalca ali dobavitelja v zameno za denarno ali drugo vredno valuto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCEPTS 

 

E-commerce: electronic commerce or EC is the buying and selling of goods and services on 

the Internet, especially the World Wide Web. 

 

Online shopping: the act of purchasing products or services over the Internet.  

 

Internet : a means of connecting a computer to any other computer anywhere in the world via 

dedicatedrouters and servers. When two computers are connected over the Internet, they can 

send and receive all kinds of information such as text, graphics, voice, video, and computer 

programs.  

 

World Wide Web: collection of internetresources (such as FTP, telnet, Usenet), hyperlinked 

text, audio, and video files, and remote sites that can be accessed and searched by browsers 

based on standards such as HTTP and TCP/IP.  

 

Shopping: the process of browsing and/or purchasing items in exchange for money.  

 

Product: a good or service that most closely meets the requirements of a particular market or 

segment and yield enough profit to justify its continued existence. 

 

Costumer: a customer (also known as a client, buyer, or purchaser) is the recipient of a good, 

service, product, or idea, obtained from a seller, vendor, or supplier for a monetary or other 

valuable consideration. 
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1. UVOD 

 

 

Spletno nakupovanje je področje, kateremu gre v prihodnje pripisati velik potencial za razvoj, 

saj v zadnjih letih tak način nakupovanja pri kupcih postaja vse bolj pogost. Sama zamisel 

spletnega nakupovanja se je po svetu razvila skladno z razvojem kataloške in televizijske 

prodaje, nekje okoli leta 1990 (Spletna trgovina, maj 2012). Tudi v Sloveniji spletno 

nakupovanje poznamo okvirno od leta 1999- 2000 dalje. In od njegovih začetkov naprej 

beležimo samo konstantno rast.  

 

K razvoju spletnega nakupovanja je veliko prispeval tudi razvoj samega interneta. Ljudje so 

na svetovnem spletu postal vse bolj domači, saj je internet postal del njihovega vsakdana. Za 

potrošnike ima internet mnogo koristi, saj je razširil obsega trga, jim zagotovili dostop do več 

dobaviteljev in posledično tudi več izbire med produkti. Prav tako internet omogoča 

primerjavo izdelkov, dobaviteljev in cen v obsegu, kakršnega doslej še ni bilo (Spletno 

nakupovanje v EU vse bolj priljubljeno, a razvoj upočasnjujejo ovire v čezmejni trgovini, 

junij 2012). 

 

Poleg izbire in dostopnosti ima spletno nakupovanje še mnogo drugih prednosti, zato je 

pričakovati, da mu bodo ljudje v prihodnje vedno bolj naklonjeni. In glede na pričakovano 

porast takšnega načina nakupovanja je bil temeljni namen te naloge s pomočjo kvalitativne 

raziskave ugotoviti, kakšen odnos imajo slovenski kupci do spletnega nakupovanja. Ter preko 

tega pokazati, kateri so tisti dejavniki, ki ta način nakupovanja spodbujajo in kateri dejavniki 

ga zavirajo, saj je s pomočjo odgovorov mogoče razbrati, katere smernice je pametno v 

prihodnje uporabiti, da bo spletno nakupovanje samo še bolj uspešno. 

 

Na podlagi predhodno prebrane literature sem postavila temeljno hipotezo, ki se glasi: 

slovenski kupci so nakupovanju prek spleta vedno bolj naklonjeni, saj število nakupov prek 

spleta v Sloveniji z leti narašča. Razlogi za povečano rast so različni. Kljub temu pa obstaja 

še vedno nekaj ovir, ki to rast upočasnjujejo. Največja ovira je sama varnost spletnega 

nakupovanja. Prav zaradi same varnosti, kot tudi zaupanja Slovenci raje kupujejo na 

domačih straneh, kot pa tujih.  
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Cilj same magistrske naloge pa je povezati pridobljene ugotovitve, ter na njihovi podlagi 

predstaviti, kakšen odnos imajo Slovenci do spletnega nakupovanja. 

 

Teoretični del se začne s poglavjem o elektronskem poslovanju, katerega del je tudi spletna 

trgovina. V nadaljevanju sledi opredelitev pojma spletna trgovina in razvoj spletne trgovine 

na splošno ter razvoj spletnega nakupovanja v Sloveniji. Nato teoretični del nadaljujem z 

poglavjem o generacijah in vrstah artiklov, ki jih lahko kupimo prek spleta, in se posvetim 

zgradbi spletne trgovine ter dejavnikom za njeno uspešnost. Dalje prikažem prednosti in 

slabosti spletnega nakupovanja ter pravice potrošnikov. Tem pravicam v nadaljevanju 

namenim nekaj več pozornosti, prav tako tudi varnosti spletnega nakupovanja, nato pa 

teoretični del zaključim z delom o spletnem nakupovanju na celotnem območju EU. 

 

Za tem sledi empirični del. Ta zajema opredelitev raziskovalnega problema, hipotezo, opis 

vzorca, opis polstrukturiranega intervjuja ter njegove izvedbe. Za tem sledi analiza informacij, 

pridobljenih iz intervjuja ter pregled posameznih vprašanj. Na koncu empiričnega dela pa 

sledi interpretacija rezultatov, pridobljenih z raziskavo. 

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Pojem elektronskega poslovanja 

 

Pojem elektronskega poslovanja ima več različnih definicij.  Nekatere bomo prikazali v tem 

delu. Te opredelitve nam bodo v pomoč pri razumevanju odnosa med elektronskim 

poslovanjem in spletno trgovino. Velja pa omeniti, da splošno priznana definicija pojma 

elektronsko poslovanje oz. e-poslovanje trenutno ne obstaja. V večini primerov se pojem 

elektronskega poslovanja nanaša na distribucijo, trženje, prodajo ali dobavo blaga in storitev z 

elektronskimi sredstvi (Osojnik in drugi, 2002). 

 

Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz  angleškega izraza »electronic commerce« (EC). 

Nastal pa je v trgovini in industriji. Na začetku se je nanašal na vsa gospodarska (poslovna) 

področja. Po Toplišku pojem elektronsko poslovanje obsega naslednje elemente: 
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- »način dela: elektronsko izmenjavanje podatkov (deloma tudi samodejne transakcije, 

informacijski tokovi); 

- vsebine poslovanja – so skoraj neomejene in zajemajo: blago, storitve, plačevanje, pred- in 

poprodajne aktivnosti, delovanje državnih organov in javnih služb, itd.; 

- glavne tri skupine udeležencev so: podjetja/podjetniki, državne/javne službe in posamezniki 

(potrošniki, uporabniki). Poslovanje poteka znotraj teh skupin in med njimi« (Toplišek, 

1998). 

 

Pojem elektronsko poslovanje se prav tako nanaša na komercialno aktivnost, ki se izvaja prek 

elektronskih omrežij, pogosto prek interneta, in je povezana s poslovno storitvijo, prodajo ali 

nakupom. Elektronsko poslovanje  je elektronski "bussines". Uporablja računalnike, omrežja 

ipd. za izmenjavo poslovne dokumentacije med potrošniki, organizacijami, zaposlenimi in 

javnostjo (Elektronsko poslovanje, maj 2012). 

 

Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) pomeni poslovati elektronsko, oziroma natančneje 

poslovati s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Glede na stopnjo 

digitalizacije lahko srečamo e-poslovanje v različnih stopnjah. Organizacije lahko poslujejo 

povsem klasično oziroma fizično ali povsem elektronsko oziroma digitalno. Največ je takih, ki 

so nekje vmes in oboje kombinirajo (Razgoršek in Potočar 2009, str. 4). 

 

Elektronsko poslovanje v najširšem pomenu obsega uporabo vseh oblik informacijsko 

komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih med trgovskimi, proizvodnimi in storitvenimi 

organizacijami, ponudniki podatkov, potrošniki  in državno upravo (Potočnik 2001, str. 177). 

 

2.2 Razvoj in razmah elektronskega poslovanja 

 

K razvoju elektronskega poslovanja je veliko pripomogel razvoj interneta, kot tudi 

globalizacija na splošno. Začetki razvoja računalniških omrežij in interneta segajo v leto 

1968. Računalniška tehnologija je bila na začetku v rokah strokovnjakov in znanstvenikov, 

kasneje pa je postala vse bolj prijazna tudi za laike.  

 

»V sedemdesetih letih se je s pojavom elektronskih finančnih prenosov med bankami prek 

varnih zasebnih omrežij spremenil način poslovanja na finančnem trgu. V poznih 
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sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih pa se je elektronsko poslovanje razširilo v okviru 

podjetij v obliki sistemov za prenos datotek, računalniške izmenjave podatkov in elektronske 

pošte.« V devetdesetih je bila razširjenost interneta že zelo močna. Za leto 1996 je značilen 

meteorski vzpon elektronskega poslovanja. Svetovni splet je sprožil razvoj elektronskega 

poslovanja, ki smo mu priča še danes (Razgoršek in Potočar, 2009). 

 

V poslovnem svetu je zelo pomembno, da so partnerji in stranke informirani. Predstavitev na 

internetu je prvi in najcenejši korak pri odnosih s partnerji in kupci, pomemben ravno tako kot 

biti zapisan v telefonskem imeniku ali imeti poslovno vizitko. Za globalno poslovanje pa je 

internetna predstavitev obvezen prvi korak (Playstar, september 2012). Kot smo že omenili, je 

internet znižal stroške za učinkovito poslovanje. Obenem pa je odprl pot do novega načina 

poslovanja in novih trgov, povečal učinkovitost in zagotovil, da je ekonomija postala 

globalna, gospodarske organizacije pa globalno povezane (Razgoršek in Potočar, 2009). 

 

Globalizacija je spremenila naravo izdelkov ter poslovne procese. »Podjetja so morala 

optimizirati poslovanje in poiskati strateško pozicijo na trgu. Mobilnost je omogočila 

razdrobljenost in specializacijo nabavne verige, kar je povzročilo decentralizacijo poslovnih 

funkcij in operacij na različne lokacije. Da bi zagotovila potrebno ekonomijo obsega, so 

podjetja v zgodnjih devetdesetih letih začela prenavljati svoje poslovanje, najprej z uvajanjem 

računalniške izmenjave podatkov in zatem z uvedbo elektronskega poslovanja. Nova 

tehnologija interneta je zagotovila nove poslovne modele, ki so povezali decentralizirane 

enote in vpeljali standarde, hiter nadzor poslovanja ter možnost neomejene komunikacije« 

(Jerman Blažič 2001, str. 21-22). 

 

Nove tehnologije in globalizacija so imele močan vpliv na trg, ki je dobil velik nabor 

informacij po različnih sodobnih komunikacijskih kanalih. Zato učinkovita komunikacija, 

skladna z vizijo in cilji podjetja, lahko izjemno veliko pripomore k višji vrednosti podjetja in 

tako k večji konkurenčnosti podjetja na trgu (Fenomena, september 2012). V obdobju 

globalizacije ter pod vplivom uvedbe elektronskega poslovanja največji razcvet doživijo 

podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno. Kmalu pa so ta majhna podjetja ugotovila, da za 

uspeh na trgu ni dovolj le nastop na spletu, temveč je potrebno za poslovni proces zagotoviti 

ustreza orodja elektronskega poslovanja, kot so ustrezni plačilni sistemi, prav tako je potrebno 

spoštovati zahtevane standarde, zagotoviti ustrezno distribucijo, ipd. Le preko tega je možna 
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kvalitetna vpetost v globalno nabavno verigo, ki je geografsko precej razpršena (Jerman 

Blažič 2001, str. 22). 

 

V osemdesetih in devetdesetih letih se je v svetu povečala tudi kataloška prodaja. Kataloška 

prodaja je oblika prodaje po pošti, oziroma je to vsaka prodaja, ki poteka z uporabo poštnih 

storitev. V tej vrsti prodaje gre za to, da prodajalec pošlje katalog izbranim potencialnim 

kupcem, ki nato izdelke izberejo, ga naročijo in nato prejmejo po pošti s plačilom po povzetju 

(Potočnik in Petrin, 1996). Ta način prodaje pa se je z možnostmi, ki jih je prinesel internet, le 

še dopolnjeval. Zato nekateri ta način prodaje označujejo za predhodnika prodaje preko 

spletne trgovine (Kovačič in drugi, 2009). 

 

2.3 Kje poteka elektronsko poslovanje? 

 

Elektronsko poslovanje poteka po različnih zaprtih ali odprtih sistemih, ki postajajo čedalje 

bolj prepleteni. Med zaprte sisteme uvrščamo intranet ter ekstranet, najbolj značilno odprto 

omrežje pa je »omrežje omrežij internet« (Jerman Blažič, 2001). Intranet je zasebno omrežje, 

ki deluje znotraj enega podjetja ali organizacije. »Ekstranet je zasebno omrežje, ki uporablja 

internetne protokole in javni telekomunikacijski sistem za zagotovitev varne izmenjave 

(poslovnih) podatkov. Vnaprej določenim dobaviteljem, partnerjem, kupcem, drugim 

podjetjem ali javnostim omogoča, da se vključijo v poslovne procese podjetja oz. 

organizacije« (Gašperič v Razgoršek in Potočar 2009, str. 11). 

 

Uporaba elektronskega poslovanja ima velik vpliv na samo konkurenčnost in razvoj podjetja, 

saj so meje med velikimi in majhnimi podjetji vse bolj zabrisane, vsa podjetja pa imajo enake 

možnosti ter dostop do kupcev in novih trgov. Prav tako elektronsko poslovanje omogoča 

hitrejše, zanesljivejše, učinkovitejše poslovanje. Rešitve, zasnovane na elektronskem 

poslovanju, pa povečujejo obseg prodaje, saj med drugim trgovskemu podjetju lahko nudijo 

potrebne informacije o željah, potrebah in zahtevah kupcev in dobaviteljev (Potočnik, 2001). 

 

2.4 Področja elektronskega poslovanja 

 

»Z besedo elektronsko poslovanje zajamemo naslednja področja: elektronsko trgovanje, 

elektronsko bančništvo, elektronsko plačevanje, elektronski finančni prenosi, delo na daljavo, 
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elektronsko založništvo, elektronska arbitraža, posredovanje, pomiritveni postopek, sojenje, 

elektronska ponudba, elektronske vloge, elektronsko zavarovalništvo, elektronsko naročanje, 

nematerializirano poslovanje z vrednostmi papirji, elektronsko borzno poslovanje, 

elektronska prodaja, notranje elektronsko poslovanje ter poprodajne dejavnosti« (Toplišek 

1998, str. 5). 

 

Kot je vidno iz zgornje opredelitve, gre za zelo obsežen koncept, zato bomo na tem mestu z 

nekaj besedami opisali za to magistrsko nalogo najbolj aktualna področja. Po Grozniku so ta 

področja sledeča: 

 

- Upravljanje odnosov s strankami in e-trženje:  »omogočata spremljanje  obnašanja stranke in 

posledično delovanja podjetja s ciljem maksimizacije dobičkonosnosti obstoječih in novih 

strank z uporabo trženjskih principov in tehnik elektronskih medijev.«  

 

- E-oskrbovanje in e-dražbe: »sta področji, ki sta dosegli velike spremembe poslovanja z 

uporabo interneta za oskrbovanje z materialom in storitvami.«  

 

- Upravljanje oskrbovalne verige: »obsega upravljanje aktivnosti in procesov, ki omogočajo 

zagotovitev produkta ali storitve končnemu potrošniku. Oskrbovalna veriga se nanaša na 

pretok materiala, informacij, plačil in storitev od dobavitelja surovin skozi tovarne in 

skladišča do končnih strank.«  

 

- E-bančništvo je panoga, ki je močno regulirana, a je vseeno doživela burne spremembe, ki 

jim je botrovala vpeljava elektronskega poslovanja (Groznik in drugi 2009, str. 5). 

 

»Glede na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo elektronsko poslovanje: 

med podjetji (angl. Business to Business, B2B), med podjetji in potrošniki (angl. Business to 

Consumer, B2C), med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C), med podjetji in javno 

oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G), med državljani in javno 

oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, C2G) in znotraj javne oziroma 

državne uprave (angl. Government to Government, G2G)« (Razgoršek in Potočar 2009, str.  

27). 
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Že zgoraj smo omenili, da je eden izmed področij elektronskega poslovanja tudi elektronsko 

trgovanje. Za namene te magistrske naloge velja to področje natančneje predstaviti, kar bomo 

storili v sledečem podpoglavju. 

 

2.4.1 Elektronsko trgovanje 

 

»V elektronski obliki so izvedljive vse vrste trgovanj; na veliko, na drobno in ne glede na 

vrsto blaga. Poslovanje se lahko izpelje s posamičnimi naročili, s sukcesivnimi dobavami, 

lahko je avtomatizirano na način ripa, izvedljiva so borzna blagovna trgovanja, samodejno 

trgovanje (kdor prej pride ali kdor ponudi najvišjo ceno itd.)« (Toplišek 1998, str. 15). 

Samo področje elektronskega poslovanja zajema trgovanje, ki poteka prek spletne trgovine 

oz. prek dinamičnih spletnih strani.  

 

»Osnovne funkcije, ki se izvajajo prek tovrstnega sistema so: management kataloga 

proizvodov, iskanje po katalogu proizvodov, prikrojevanje vsebine spletnih strani v smislu 

prikaza podatkov, ki so neposredno povezani s strankami (npr. zgodovina nakupov), 

neposredno trženje v obliki posredovanja prikrojenih ponudb, navidezna nakupovalna 

košarica in elektronsko plačevanje« (Kovačič in drugi 2009, str. 108). 

 

2.5 Pojem spletna trgovina 

 

Prav tako kot pri opredelitvi pojma elektronsko poslovanje, smo tudi  pri opredelitvi pojma 

spletna trgovina našli kar nekaj različnih definicij. In sicer Štrancar navaja, da je spletna 

trgovina prodajno mesto kakršnega koli blaga ali storitve, ki obstaja v elektronski, 

sprogramirani obliki v internetu. V najširšem smislu gre torej lahko tudi za enostavne 

predstavitvene strani pravnih in fizičnih oseb, kjer omenjeno blago ali storitev naročimo po 

navodilih s te strani, največkrat preko e-pošte, naročilnice ali telefona (Štrancar, 2001). 

 

Spletna trgovina je lahko trgovina v pravem pomenu besede ali izložba za elektronsko trženje. 

Določene spletne strani so namenjene samo promociji podjetja. Prav tako je možno nastop 

podjetja na spletu kombinirati s tradicionalnimi marketinškimi kanali. Koristi od spletne 

trgovine ima tako podjetje kot tudi kupci. Kakšne pa te koristi so, pa bomo omenili v 

nadaljevanju te naloge (Jerman Blažič, 2001). 
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Pri spletni trgovini gre za analogijo klasični trgovini, ki pa svoje proizvode ali storitve prodaja 

prek spleta. Včasih je to samo dodatna oblika prodaje, ki dopolnjuje siceršnjo prodajo npr. 

klasično, kataloško, itd. Nekatera podjetja pa so bila ustanovljena na novo samo z namenom 

spletne prodaje. Primer takšnega podjetja je na primer www.amazon.com (Kovačič in drugi, 

2009). 

 

Sopomenka za besedno zvezo spletna trgovina je lahko tudi virtualna ali navidezno-resnična 

trgovina v kibernetskem prostoru (Grošelj, 2000). Kibernetski prostor je virtualno-omrežni 

prostor, v katerem brskamo po svetovnem spletu, wapu ali beremo elektronsko pošto. 

Predstavlja globalno omrežje informacijske tehnologije, telekomunikacijskih omrežij in 

sistemov za računalniško obdelavo. Razširjen pa je tudi pod imenom virtualna resničnost 

(Wikipedija, september 2012). 

 

Za spletno trgovino je značilno, da lahko elektronsko opravlja mnoge poslovne funkcije. 

Nekatere izmed dejavnosti, ki jih lahko vključuje, pa bomo sedaj tudi našteli. Tokrat bolj na 

splošno, saj se bomo kasneje posvetili zgradbi spletne trgovine tudi bolj podrobno. In sicer 

spletna trgovina lahko vključuje: 

- predstavitev podjetja oz. ponudbe, 

- prodajo artiklov in storitev,  

- cenike, 

- nasvete za pomoč uporabnikom, 

- tehnične in komercialne podatke (dokumentacija, priročniki, podatki o proizvodih, 

katalogi), 

- promocijo (prikaz proizvodov), 

- obvestila (razprodaje, obvestila o dogodkih), 

- pravne in kadrovske zadeve (oglasi za zaposlovanje), 

- tržne raziskave, 

- skrb za stare stranke (obveščanje o novih proizvodih, posebne ugodnosti za stranke) 

(Grošelj, 2000). 

 

Prave e-trgovine so tako popolnoma avtomatizirane. Zajemajo bazo  podatkov (izdelkov) in 

iskalnik, s katerim se želen artikel najde in nato doda v elektronsko košarico. Celoten nakup 
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se lahko opravi z miško, ne da bi se enkrat samkrat dotaknili tipkovnice. Razen seveda prvič, 

ko vnašamo svoje podatke za dostavo (Štrancar, 2000). 

 

2.6 Razvoj spletne trgovine: od hiše do hiše 

 

Predindustrijska ekonomija se je skoraj vsa odvijala v domači hiši. Družine so skupaj zbirale 

dobiček od svoje dejavnosti, običajno so bile te dejavnosti tkanje in predenje. Tako so bile 

povezane z skupnim interesom, kar je vplivalo tudi na celotno družinsko strukturo. Vse do 

industrijske revolucije je obstajalo zelo malo trgovin katere koli vrste. Večina ljudi je sadila 

svojo zelenjavo in sadje, skrbela za piščance, sušila slanino, molzla krave, pekla kruh in 

kolače, delala svojo marmelado in ozimnice. Sama je krojila, šivala in pletla obleko. Nato je 

prišlo do pojava parnega stroja in s tem tudi ločitve tekstilnega dela od domače hiše. Razvile 

so se velike tovarne. Sedež ekonomije se je prenesel iz domače hiše v tovarne. Kmetijska 

ekonomija je še nekaj časa delovala kot prej. Samostojno ali v majhnih skupinah so delavci 

proizvajali določene izdelke v skladu s potrebami  in zahtevami posamezne stranke. Z 

izboljšanjem transportnih mrež se je družinska samostojnost pričela zmanjševati v korist 

trgovin na drobno. Med letom 1820 in 1850 je zabeležena izrazita rast številnih trgovin, ki so 

ločevale proizvajalce od porabnikov. Prav tako je rast blagovnic, ki je sledila, preselila malo 

poslovanje v velika urbana središča. Zaradi tovarn pa je prišlo do izginotja nekaterih izdelkov. 

Tako je izginil džem, kumare, kolači, kruh, mlečni izdelki, tekstil, oblačila ter enostavnejše 

pohištvo. Industrijska revolucija je vplivala tako na sam kraj dela, kot tudi na način delovanja 

ter razpošiljanja izdelkov. Seveda pa se je spremenil tudi kupec sam. Industrija je doživela 

razmah in kapital je ustvaril bogate industrialce. Vendar je kasneje internet oziroma 

»webrolucija« spremenila vse, kar je industrijska revolucija uredila. S tem je bilo središče 

ekonomije postavljeno zopet nazaj v hišo. Posledično pa se je povečal tudi nakup od doma 

(Feather, 2004). 

 

Da je lahko do webrolucije prišlo, je zaslužen velik razvoj informacijske hitre ceste in seveda 

samega interneta. Prav tako je na velike spremembe v nakupovanju močno vplivala 

eksplozivna rast računalništva, telekomunikacij in informacijske tehnologije. Ustvarjeni so 

bili novi načini, ki so pomagali spoznati potrošnike. S pomočjo tehnologije pa je bilo mogoče 

slediti njihovim nakupovalnim navadam. Tehnologija je vplivala tudi na oblikovanje 

izdelkov, na učinkovitejše razpečevanje izdelkov, kot tudi na boljšo komunikacijo. Svetovni 
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splet je omogočil podjetjem dostop do milijonov novih kupcev. Stroški, ki jih imajo, so 

manjši in predstavljalo le delček stroškov enega televizijskega ali časopisnega oglasa. Danes 

skoraj vsako podjetje – od garažnega podjetja v ustanavljanju pa do uveljavljenih gigantov – 

ustanavlja svoje spletne trgovine (Vukovič in Završnik, 2010). 

 

Prvi zametki e-nakupovanja, kot ga poznamo danes, segajo v devetdeseta leta. Prve spletne 

trgovine so nastale v ZDA. Sama zamisel pa je bila verjetno posledica razmaha kataloške in 

televizijske prodaje (Spletna trgovina, maj 2012). V tistem obdobju je nekaj napredno 

mislečih trgovcev videlo prihodnost prodajanja v internetu. Že takrat so bili zelo uspešni, saj 

je v določenih segmentih in v določenih okoljih število prodajnih artiklov na internetu 

preseglo število prodanih artiklov v običajnih trgovinah (Štrancar, 2000). V Sloveniji se je 

internet začel bolj dejavno razvijati okoli leta 1995. Prve večje elektronske trgovine so nastale 

okoli leta 2000 (Spletna trgovina, maj 2012). 

 

2.7 Razvoj slovenskega spletnega nakupovanja 

 

Za obdobje 1999 do 2004 velja, da se v Sloveniji pojavlja zmerna rast spletnega nakupovanja. 

V letih od 2004 do 2008  pa smo na slovenskem priča precej intenzivnejši rasti. Prav tako je 

bil spodbuden za slovensko e-potrošnjo premik od spletnega nakupovanja v tujini k nakupom 

na slovenskih spletnih straneh. Najpogosteje obiskane slovenske spletne trgovine so: 

Mimovrste, Bolha, Neckermann, Bigbang, Merkur, EnaA in Mercator (Mravljak, 2009.) Rast 

spletnega nakupovanja v Sloveniji nam prikazuje tudi spodnji graf. 
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1: Delež oseb, ki so že opravile spletni nakup, SURS (2006-2011)

 

Leta 2011 je tako spletni nakup (kadarkoli) že opravilo 39% oseb v starosti 10

To je glede na leto 2010 za 5% več, glede na leto 2009 dobrih 10

vi z letom 2006 pa kar 24% več. Čeprav se v Sloveniji spletno nakupovanje 

uje, pa je delež oseb, ki so opravile nakup preko spleta, še vedno pod povpre

razlogov za ne-nakup je predvsem nezaupanje v varnost denarne 

obstajajo pa seveda še drugi. Niso pa Slovenci edini, ki ne zaupajo spletnem

nakupovanju, saj je nezaupanje v varnost glavna ovira za razcvet spletnega nakupovanja v 

okoli 12% posameznikov v starosti od 16 do 7

ilo za nakup izdelka ali storitve prek spleta, saj na njem niso hoteli objaviti 

V Sloveniji smo zabeležili 19% delež posameznikov, ki se za nakup 

čili zaradi varnostnih razlogov. Deleži pa so nekoliko ve

(27%), na Finskem (26%) in na Cipru (20%) (RIS, 2008). 
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leta 2007. Izvedli so jo med nekaj tisočimi uporabniki interneta (

samo spletnimi kupci). Njene rezultate prikazuje spodnji graf, na kateremu lahko vidimo,

preko spleta vsak dan nakupuje kar 13% ljudi, nekajkrat tedensko pa 15% ljudi. Je pa 
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približno 30% anketirancev odgovorilo, da preko speta ne nakupujejo oziroma takšnega 

nakupa ne poznajo (iPROM, 2007). 

 

Graf 2.2 : Pogostost nakupovanja prek interneta

 

Vir: iProm (2007) 

 

2.8 Krivulja u čenja spletnega nakupa 

 

Prvi elektronski kupci so prvi internetni uporabniki, tako imenovani »prvi sprejemniki«. 

Tehnološko so bili zelo podkovani. Bili so inteligentni in radovedni ljudje – vedno prvi, ko je 

treba poskusiti nekaj novega. Poleg tega, da so radovedni, si ti ljudje zmeraj želijo tisto, kar je 

novo in različno, edinstveno, inovativno ali presenetljivo. To jih vodi na dobre spletne strani z 

zanimivi izdelki. So pa to ljudje, ki so praviloma bolj izobraženi potrošniki in zaslužijo več od 

povprečja. Kljub temu, da jih zadnje čase dohitevajo različne skupine, (npr. ženske) so to še 

vedno vodilna skupina na krivulji učenja spletnega nakupa. Sam potek spletnega nakupovanja 

gre v naslednji smeri. Na začetku ljudje z navdušenjem raziskujejo internet. Ogledujejo si 

trgovine in spoznavajo, kje se kaj nahaja. Nato se počasi začnejo odločati za spletni nakup. 

Najbolj pogosto jih k temu spodbudi še kakšna sugestija preko e-pošte. Zelo pogosto se torej 

odločijo za nakup na strani, ki jim je poznana ali pa priporočena. Ena izmed zelo znanih strani 

je Amazon.com. Ima dober sloves, kar zadeva zanesljivost in zaščito zasebnosti. Ponuja pa 

različne izdelke (Feather, 2004). 
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Na  Amazonu se lahko izbira med  nekaj milijoni naslovov knjig in e-knjig ter več sto tisoč 

glasbenimi, računalniškimi zgoščenkami in ultrazgoščenkami (DVD-ji), video in avdio 

kasetami. Poleg tega ponujajo še na deset tisoče različnih kosov elektronike in računalniške 

strojne opreme, potrošni in pisarniški material, darila, parfume, razne dodatke, avtomobile, 

kuhinjsko opremo, igrače in še marsikaj. Vendar vsega naštetega v Slovenjo ne dobavljajo 

(Štrancar, 2001). 

 

Ko se kupci naučijo, kako se registrirati na stran in ko izpolnjujejo formular naročila ter 

potrdijo naročilo npr. knjige, zatem čakajo približno mesec, preden kupijo kar koli drugega. 

Najprej počakajo, da dobijo knjigo, zatem še poročilo kartice, ki kaže, da je račun pravilno 

plačan ter seveda, da nihče drug ni uporabljal njihove kreditne kartice. Suferji na ta način 

pridobijo zaupanje in zato kupci čutijo vedno manj strahu zaradi dajanja osebnih informacij. 

Ker se novi kupci počutijo bolj varne, si sedaj upajo kupiti še kaj drugega, ali z Amazona ali 

eBaya, lahko tudi s kake druge bolj znane spletne strani. Ker se gradi zaupanje in pridobivanje 

izkušenj, ti ljudje postajajo vse bolj pogosti spletni kupci. Različne raziskave kažejo, da se 

naklonjenost kupcev spletnemu nakupu znatno povečuje po njihovem prvem nakupu. S tem 

pa se povečuje tudi količina denarja, ki ga pri nakupih potrošijo (Feather, 2004).  

 

Če je kupec zadovoljen, bo kmalu pripeljal v trgovino tudi drugega kupca, saj se dober glas 

med znanci, sorodniki, prijatelji hitro širi. Žal pa enako velja tudi za negativno mnenje. Zato 

si morajo prodajalci zelo prizadevati, da kupci odidejo od njih zadovoljni (Malovrh in 

Valentinčič, 1996). Če so kupci zadovoljni, lahko tržišče konstantno raste, zapravlja pa se tudi 

vse več denarja. Podrobno pa nam rast spletnega nakupa prikazuje tudi spodnji graf. 

 

  



 

 

 

24 

 

Graf 2.3: Krivulja učenja 

 

 

Vir: Feather (2004) 

 

2.9 Pet porabniških generacij 

 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na to,  kdo so kupci v spletni trgovini, so leta oz. starost 

potrošnika. V tem poglavju predstavljamo pet porabniških generacij, kot jih je opredelil Frank 

Feather ter njihove značilnosti. Skozi to skušamo prikazati, kako starost potrošnika vpliva na 

njihov nakup preko spleta. 

 

Generacija »Po knjigi« (rojeni 1911-1928) 

Kot vidimo po letnicah, gre za generacijo, ki trenutno dosega že zelo visoko starost. Prav tako 

je večina teh ljudi  preveč ustaljenih v svojem načinu življenja, da bi menjali svoje navade. 

Malo jih uporablja internet (ne glede na namen), večina mu tudi ne zaupa. Zato je malo 

verjetno, da bi ljudje iz te skupine kupovali prek interneta.  

 

Generacija »Po uri« (rojeni 1929-1945) 

Polovica omenjene generacije je uporabljala računalnike v času svojih delovnih let in mnogi 

imajo doma dostop do interneta, že zaradi e-pošte. Internet pa obiskujejo tudi zato, da bi 

pogledali, kakšna je vremenska napoved ter iščejo informacije o zdravstvu in vlaganju. Kar 
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nekaj od njih (v Ameriki polovica) jih prek spleta nakupuje knjige, programsko opremo, 

nekateri celo avtomobile. Za mlajše člane te skupine je opazno, da uživajo v ugodnostih 

spletnih nakupov. Toda večina starejših članov ne bo uporabljala interneta, dokler dostop ne 

bo postal lažji, pa še tedaj bodo kupovali samo enostavne stvari, kot so igrače za vnuke. 

 

»Baby boom« generacija (rojeni 1946-1964) 

Babyboomerji so ljudje, ki so zelo aktivni na internetu. Na njihove vrednote je imela v 

mladosti močan vpliv televizija, na delovnem mestu so postali računalniško pismeni. Doma 

uporabljajo računalnik in mobitele, zato je razumljivo, da so naklonjeni internetu. Pripravljeni 

so se prilagoditi novim trendom, prav tako opuščajo stare medije v korist interneta. Svoje 

življenje živijo zelo aktivno. V starejših letih pa so okupirani z zdravjem in financami. 

Skeptični so do sporočil masovnega marketinga. Internet uporabljajo, da se sami prepričajo v 

resničnost izdelkov iz reklam. To je generacija, ki je naklonjena nakupom preko spleta.  

 

Generacija X (rojeni 1965-1982) 

To je generacija, ki je hitro odrasla kot otroci »s ključem okoli vratu« in otroci ločenih družin. 

Naučili so se skrbeti sami zase in so neodvisni v vsakem pogledu. Čeprav so v svojih 

najstniških letih kupovali v blagovnicah, se danes takim nakupom odpovedujejo. Generacije 

X bežijo od tradicionalnega, radi imajo računalnike in nakupujejo preko spleta. Še posebej, ko 

ustvarijo svoje družine.  

 

»Spletna generacija« ali »generacija Y« (rojeni 1983-2001) 

Tukaj gre za mlade ljudi, ki avtomatično postavljajo potencialne jutrišnje spletne kupce. Ker 

nikoli niso poznali sveta brez računalnikov, mobitelov ali interneta, ta digitalna generacija 

»surfa« bolj po instinktu. To so bodoče stranke, saj bodo največ uporabljali internet oziroma 

tudi katero koli drugo novo elektronsko napravo, ki se pojavi  (Feather, 2004). 

 

Nakupi v Sloveniji – glede na leta 

Na tem mestu bomo pogledali še, katere starostne skupine v Sloveniji so tiste, ki se največ 

odločajo za nakup prek spleta. In sicer so v raziskavi MOSS-a za obdobje 2009-2011 

ugotovili, da med spletnimi kupci izstopajo predvsem mlajše generacije. Največ kupcev je 

starih od 25 do 34 let, nato jim sledi starostna skupina od 15 do 24 let. Na tretjem mestu pa so 



 

 

 

kupci stari med 35-44 let. 

spletni nakup v obdobju 2009

 

Graf 2.4 : Delež spletnih uporabnikov, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, po 

starostnih skupinah  

 

Vir: MOSS (2011) 

 

2.10 Štiri vrste artiklov 

 

Artikle, ki jih je mogoče kupiti 

 

- Praktični artikli 

Gre za artikle, pri  katerih ni potrebe, da

preko interneta, nato pa jih 

knjige, glasba, videi, letalske vozovnice in vstopnice za razli

darila.  
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 Sledi starostna kategorija 45-54 let, pri kateri smo opazili, da se 

u 2009-2011 konstantno povečuje (MOSS, 2011)

spletnih uporabnikov, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, po 

če kupiti prek spleta, smo v tem poglavju razdelili v štiri skupine.

Gre za artikle, pri  katerih ni potrebe, da jih predhodno vidimo, zato se jih brez težav naro

reko interneta, nato pa jih dostavijo na dom. Gre za praktične artikle, katerih primeri so: 

knjige, glasba, videi, letalske vozovnice in vstopnice za različna dogajanja, igr

 

let, pri kateri smo opazili, da se 

(MOSS, 2011). 

spletnih uporabnikov, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, po 

 

lavju razdelili v štiri skupine. 

jih predhodno vidimo, zato se jih brez težav naroči  

čne artikle, katerih primeri so: 

dogajanja, igrače, rože, 
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- Dopolnilni artikli 

Preko interneta se lahko kupi tudi dopolnilne izdelke. Primeri takih izdelkov so: hrana, ki se 

na kvari, izdelki za čiščenje, zdravilni in kozmetični izdelki itd. Po večini so to artikli, ki so 

lahki, se pa najdejo tudi posamezni artikli, ki so težji in zato lahko zahtevajo dražje stroške 

dostave.  

 

- Preverjeni artikli 

Težje je po internetu kupovati izdelke, kot so zavarovanje, nepremičnine ali računalniško 

strojno in programsko opremo. Pozitivno je dejstvo, da je njihova dostava enostavna in sicer 

poteka ali digitalno preko interneta ali preko raznašalca.  

 

-Subjektivni artikli 

Najtežje je na internetu kupiti, pa tudi potem dostaviti na hišni naslov ogromne, težke izdelke. 

Ti izdelki so praviloma dražji. V to kategorijo spada pohištvo, naprave, avtomobili itd. 

Zanimivo pri tem je, da se ti izdelki kupijo, ne da bi jih pred tem kupci videli osebno (Feather, 

2004). 

 

Raziskava Statističnega urada RS iz leta 2009 nam prikazuje, kaj so najpogosteje kupovali 

slovenski kupci. Ta raziskava je bila narejena za prvo četrtino leta 2009 med uporabniki 

interneta, starimi od 10 do 74 let. Po njenih podatkih 39% oseb nakupovalo obleke in športno 

opremo (v enakem obdobju 2008 30%); 35% jih je kupovalo dobrine za gospodinjstvo (npr. 

pohištvo, igrače, avto), 30% pa jih je naročalo ali kupovalo potovanja ali počitniške 

nastanitve. (Statistični urad, 2009) Šele na četrtem mestu so knjige, časopisi in elektronsko 

gradivo. To so namreč artikli, ki veljajo za zelo lahko dobavljive, vendar kot vidimo niso med 

najpogosteje kupljenimi artikli prek spleta. Čisto na zadnjem mestu omenjene raziskave pa so 

se znašle telekomunikacijske storitve.  

 

  



 

 

 

Graf  2.5: Spletni nakupi blaga in storitev, Slovenija, 1.

 

 

Vir: Statistični urad (2009) 

 

2.11 Kaj spletna trgovina potrebuje za svoj za

 

V tem poglavju bomo omenili tiste dele, ki so potrebni, da spletna trgovina lahko za

opravljati svojo funkcijo. 

potrebna strojna oprema, programska oprema, zaloga artiklov (

administrator ter obiskovalci. 

 

2.11.1 Strojna oprema  

 

V kolikor želimo imeti bolj preprosto

strežniški računalnik. Res pa je,

računalnik, da strežniškega ne 

delo. V kolikor se število artiklov pove

zahteve po strojni opremi zelo hitro pove

hitro obdelavo podatkov ter veliki trdi disk, ki shran

pomembna tudi hitra povezava.

vzdrževanje sam strežnik s 
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Spletni nakupi blaga in storitev, Slovenija, 1. četrtletje 2009 

 

 

Kaj spletna trgovina potrebuje za svoj začetek? 

bomo omenili tiste dele, ki so potrebni, da spletna trgovina lahko za

 Štrancar navaja, da je za učinkovito delovanje spletne trgovine

potrebna strojna oprema, programska oprema, zaloga artiklov (tu so možne tudi izjeme)

ter obiskovalci.  

V kolikor želimo imeti bolj preprosto spletno trgovino, je dovolj že en sam srednje 

unalnik. Res pa je, da je za administracijo in ostalo delo 

unalnik, da strežniškega ne obremenimo preveč. In tako lahko nemoteno opravlja svoje 

. V kolikor se število artiklov poveča in želimo prikazati tudi več

ni opremi zelo hitro povečajo. Najpomembnejša dela sta spomin (RAM)

hitro obdelavo podatkov ter veliki trdi disk, ki shranjuje velike količine podatkov. 

pomembna tudi hitra povezava. Zato je priročen zakupljen vod, saj tako lahko prepustimo v 

 spletno trgovino ponudniku internetnih povezav

bomo omenili tiste dele, ki so potrebni, da spletna trgovina lahko začne 

delovanje spletne trgovine 

tu so možne tudi izjeme), 

je dovolj že en sam srednje zmogljiv 

administracijo in ostalo delo priporočen drug 

. In tako lahko nemoteno opravlja svoje 

več informacij o njih, se 

membnejša dela sta spomin (RAM) za 

čine podatkov. Prav tako je 

saj tako lahko prepustimo v 

ponudniku internetnih povezav (Štrancar, 2001). 
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2.11.2 Programska oprema e-trgovine 

 

Naslednji nepogrešljiv del e-trgovine je programska oprema. Lahko se kupi že v celoti 

narejena in se le prilagodi potrebam ali pa jo spletne trgovine razvijejo same. V prvem 

primeru je problem predvsem v prilagajanju in denarju. V drugem pa poleg denarja tudi v 

znanju in času (Štrancar, 2001). Zaradi same varnosti je dobro uporabljati novejše verzije 

programske opreme. Stare so lahko hekerjem že preveč poznane. Velja pa razmisliti tudi o 

sodelovanju s podjetjem, ki se ukvarja z spletno varnostjo (Web-Center, 2012). 

 

2.11.3 Artikli 

 

Spletne trgovine ponavadi prodajajo izdelke iz lastne zaloge. Še posebno pogosto se to dogaja 

v spletnih trgovinah proizvajalnih podjetij. Roki dobave so dokaj kratki, če gre za domače 

trgovine. Dobava traja okoli 24 ur, pri tujih spletnih trgovinah pa od nekaj dni do nekaj 

tednov. Nekatere e-trgovine pa zaloge nimajo ali pa je pri njih zaloga omejena. Zato naročajo 

po potrebi dobaviteljem, kar rok dobave podaljša za vsaj še en dan, če ne kar za več časa. 

Obstajajo tudi e-trgovine, ki v bistvu samo posredujejo naročila dobaviteljem za provizijo, od 

tu naprej pa kupca prevzame sam dobavitelj (Štrancar, 2001). 

 

2.11.4 Delavci 

 

Sicer za spletno trgovino velja, da potrebuje manj delovne sile kot klasična. Vendar pa, ko 

postane utečena, se zahteve po delovni sili povečajo. Prav tako je običajno spletna trgovina 

precej bolje izkoriščena od klasične. Za delovno silo v spletni trgovini velja, da čisto na 

začetku vsaka resna trgovina potrebuje razvojno ekipo oziroma vsaj programerja, ki ve kaj 

dela in ki bo znal e-trgovino po potrebi tudi servisirati in dopolnjevati (Štrancar, 2001). Lahko 

pa seveda samo spletno stran damo tudi izdelati podjetju, ki se s tem ukvarja. Prav tako nam 

jo oni kasneje tudi vzdržujejo. Za konkurenčnost je pomembno, da je spletna trgovina čim 

večkrat posodobljena (eStore, september 2012). Potem potrebujemo še osebo, ki bo naročila 

sprejemala in potrjevala. Tej osebi rečemo e-trgovinski administrator. V manjših e-trgovinah 

administrator skrbi še za nabavo, fakturiranje in pošiljanje, v večjih pa je administratorjev 

več, za dobavo in ostalo pa skrbi ekipa delavcev (Štrancar, 2001). 
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2.11.5 Obiskovalci 

 

Vse, kar smo zgoraj našteli, pa nam ne bi kaj dosti pomagalo, če spletna stran ne bi imela 

obiskovalcev. Oni so najbolj ključen dejavnik, da posel v spletni trgovini steče. Prvi vtis, ki 

ga bodo obiskovalci spletne strani dobili, bo odločilen za uspeh ali neuspeh spletne prodaje. 

Zato je dobro, da so spletne strani oblikovane tako, da obiskovalcu omogočajo hitro iskanje 

informacij, jih opozorijo, kje so najbolj privlačne ponudbe trgovskega podjetja, omogočajo 

čim bolj enostavno nakupovanje in na takšne in drugačne načine ne zapravljajo dragocenega 

časa (potencialnih) kupcev. Prav tako je pomembno, da se ob nakupu odstrani moteče 

dejavnike, da spletna trgovina prevzame čim več tveganja nase (z garancijami, z različnimi 

obljubami), da se kupce obvešča o tem, kje se njihov artikel nahaja ter še marsikaj drugega. 

Slike, ki jih uporabimo, so namenjene predstavitvi izdelkov, storitev in oseb, naročilnice 

morajo biti čim bolj enostavne, poudarjene naj bodo le najpomembnejše informacije o 

izdelku, ki ga bo kupec naročil (Potočnik, 2001). 

 

Cilj vsake spletne trgovine je pridobivanje novih obiskovalcev, ki so potencialni bodoči 

kupci. Prav tako je cilj, da se že obstoječi obiskovalci na spletno stran čim večkrat vrnejo, saj 

je oboje zelo pomembno vpliva na prodajo izdelkov. Da se ta cilj doseže, pa ima za 

privabljanje in ohranitve kupcev spletna trgovina naslednje možnosti. 

 

- Lahko pripravi elektronske novice, ki jih pošlje vsem zainteresiranim obiskovalcem spletne 

strani. Kadar bo izdelek ali storitev nekoga zanimal, se bo seveda na novice takoj naroči in 

taka oseba  je potem tudi potencialni kupec.  

 

- Lahko izdela  knjigo gostov, v katero uporabniki zapisujejo vse morebitne pripombe in 

pohvale. Uporabnika se zaprosi za naslov, preko katerega se kasneje vzdržuje kontakt.  

 

- Obiskovalcem, ki to želijo, lahko pošilja kataloge z izdelki, ki jih spletna trgovina ponuja. 

Prav tako se jim lahko podarja skromna darila, uvede ankete in preko njih zbiramo mnenja 

obiskovalcev. Je pa tudi v tem primeru pomembno, da se od obiskovalca pridobi naslov, 

preko katerega se ga lahko obvešča o novih izdelkih, storitvah in spremembah na spletnih 

straneh (Hribar, 2001). 
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Dobro je poznati tudi skupne in individualne navade kupcev, kot tudi njihove preference, saj 

večje ko bo zadovoljstvo obiskovalcev, raje se bodo vračali v spletno trgovino. Prav tako 

bodo dober glas širili v pogovorih z znanci, prijatelji, sorodniki, sodelavci ter delili svoje 

izkušnje, kar bo pomagalo pri pridobivanju novih strank. Zadovoljni ter zvesti kupci pa so 

tudi manj dovzetni za ponudbe konkurence. Glede na to, da je nove kupce težko pridobiti, saj 

se zanje bori več podjetij, je pomembno, da podjetja zadržijo kupce, ki jih že imajo (Musek 

Lešnik, 2008). 

 

2.12 Kako zagotoviti uspeh spletne trgovine? 

 

V tem poglavju bomo pogledali nekaj osnovnih smernic, ki vplivajo na uspeh spletne 

trgovine. Osnovne tri stopnice, ki so ključne za uspeh spletne trgovine so: objava dobre in 

koristne vsebine, pridobitev zaupanja, prodaja izdelkov obiskovalcem.  

 

Za prvo stopnico – dobro in koristno vsebino velja, da bo pomembno vplivala na obiskovalce. 

In v kolikor bo vsebina res dobra, bodo zanjo povedali tudi prijateljem. Da pa lahko spletna 

stran ponudi obiskovalcem nekaj dobrega in koristnega, moramo vedeti, kaj si ljudje sploh 

želijo. Na splošno velja, da si ljudje želimo boljšega življenja, smo radi priljubljeni, hočemo 

obogateti, hočemo uspeti, hočemo biti srečni itd. Je pa potrebno našteto nekako povezati z 

izdelki, ki jih spletna trgovina prodaja. Naslednja stopnica je pridobitev zaupanja. Ljudje 

potrebujejo nekaj časa, da zaupajo novim stvarem. Čez čas, ko ne bodo čutili več toliko strahu 

in nezaupanja do interneta, bo poslovanje preko njega postalo nekaj običajnega. V praksi je 

običajno, da ljudje kupujejo od podjetij, ki jim zaupajo. Zato velika podjetja nimajo dosti 

težav pri uvajanju e-poslovanja. Ljudje jim namreč že zaupajo in to zaupanje se ne bo skrhalo 

pri poslovanju na internetu (Rolih 2000). 

 

Na to koliko ljudje zaupajo spletnim trgovinam, pa vpliva tudi  sama oddaljenost. In sicer 

ljudje bolj zaupajo domačim kot pa tujim spletnim trgovinam. To kažejo tudi raziskave Moss-

a. Da so razlike res velike, prikazuje spodnji graf, iz katerega lahko okvirno ocenimo, da 

slovenski spletni kupci zaupajo slovenskim (domačim) spletnim trgovinam še enkrat bolj kot 

tujim (MOSS, 2011). 

 



 

 

 

Graf 2.6: Delež spletnih uporabnikov v 

trgovinah  

 

Vir: MOSS (2011) 

 

Ostala nam je še zadnja stopnica

potem, ko je zaupanje kupcev pridobljeno

predstavimo, prodaja gladko ste

 

2.12.1 Načini za pridobivanje zaupanja kupcev

 

V praksi obstaja zajetna količ

stran. Nekatere bomo omenili na tem mestu

uporabimo naslednje. 

 

- Predstavitev s človeško toplino: o

običajen način. Opis mora biti zanimi

prinaša. Lahko se pove tudi ka

prav tako se lahko vključi kakšna 

način osebnega pogovora z obiskovalcem. Upora

strokovnih izrazov (Rolih, 2000)
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: Delež spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let, ki 

 

Ostala nam je še zadnja stopnica – prodaja izdelkov obiskovalcem. Za to stopico velja, da 

je zaupanje kupcev pridobljeno je sama prodaja le še formalno

prodaja gladko steče (Rolih, 2000). 

ini za pridobivanje zaupanja kupcev 

V praksi obstaja zajetna količina načinov, kako je kupce mogoče privabiti na svojo

stran. Nekatere bomo omenili na tem mestu. In sicer lahko za pridobitev kup

loveško toplino: obiskovalcem se pove, kdo so člani podjetja, vendar ne na 

in. Opis mora biti zanimiv, bralca pa se lahko pritegne s koristmi, ki jih izdelek 

. Lahko se pove tudi kakšna zanimivost ali šala na račun zaposlenih v spletni trgovini, 

či kakšna njihova fotografija. Dobro je, da so vsa besedila napisana na 

in osebnega pogovora z obiskovalcem. Uporablja se jezik, ki ga vsi ra

(Rolih, 2000). 

 nakupujejo v spletnih 

prodaja izdelkov obiskovalcem. Za to stopico velja, da 

je sama prodaja le še formalnost. Če izdelke dobro 

če privabiti na svojo spletno 

ev kupčevega zaupanja 

člani podjetja, vendar ne na 

koristmi, ki jih izdelek 

un zaposlenih v spletni trgovini, 

. Dobro je, da so vsa besedila napisana na 

blja se jezik, ki ga vsi razumejo, brez 
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- Garancije: potrošnik jo lahko uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija, kot jo 

določa Pravilnik o blagu. Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne 

izdelke oziroma storitve, saj se na ta način pridobi zaupanje ljudi (Gnilšak, junij 2012). 

 

- Certifikati: v kolikor ima trgovina kakršen koli certifikat, kakšno posebno dovoljenje ali 

priznanje, se to postavi na vidno mesto v trgovini, saj se tako poveča ugled in kredibilnost 

spletnega mesta. S tem pa se pri obiskovalcih doseže tudi večja mera zaupanja (Ogrinc, 2012). 

 

- Darila: funkcija daril ni le to, da privabijo obiskovalce, pač pa se z njimi pridobi tudi 

zaupanje ljudi. Vsakemu, ki prvič pride na spletno stran, se lahko ponudi darilo, če pokliče ali 

pusti podatke preko e-maila. Darilo je potrebno potem res tudi dostaviti. In kadar so darila 

koristna, je zaupanje ljudi pridobljeno. Ljudje namreč vidijo, da se dane besede podjetje drži, 

zato jih bo lažje prepričati v nakup izdelkov (Rolih, 2000). 

 

- Natančen opis ponudbe: pri opisu se s prostorom ne varčuje, saj bo tisti, ki ga izdelek 

zanima, želel čim več informacij. Prav tako je dobro ponuditi prospekte ter kontakte za 

pridobivanje dodatnih informacij, da bo tako kupec pred samim nakupom dobro obveščen 

(Monday, 2011). Pri opisovanju je treba hitro predstaviti bistvo. Prav tako je dobro za opis 

uporabiti pogovorni jezik (Rolih, 2000). 

 

2.12.2 Drugi dejavniki, ki vplivajo na uspeh spletne trgovine 

 

Na sam uspeh spletne trgovine vpliva mnogo različnih dejavnikov. Nekaj smo jih opisali že v 

zgornjih poglavjih, ker pa je zagotavljanje uspešnosti dokaj kompleksno, bomo z njimi 

nadaljevali tudi na tem mestu. In sicer Vukovič pravi, da na sam uspeh spletne trgovine tako 

lahko vpliva tudi naslednje. 

 

- Vrsta izdelkov in storitev: od vrste storitev je odvisen uspeh menjave preko interneta. Samo 

ponujanje različnih storitev ni dovolj. Potrebno se je posvetiti kupcu. Prav tako je za samo 

spletno stran koristno, da združi strokovnjake s področja marketinga ter informatike.  

 

- Razpoložljiva informacijska tehnologija: zaželejno je, da se uporabi najsodobnejša 

računalniška tehnologija, ki omogoča iskanje preko ustreznega iskalnika. Takšna tehnologija s 
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pomočjo interneta omogoča prikazovanje storitev na zelo enostaven, razumljiv ter pregleden 

način. Prav tako je pomembno, da se lahko na ta način uporabljajo slike in drugi 

predstavitveni elementi.  

 

- Prijaznost uporabniškega vmesnika: spletna trgovina ni klasična trgovina, ki bi imela svoje 

izložbeno okno in prodajno osebje. Pri tej vrsti trgovine imamo uporabniški vmesnik, ki mora 

biti čim bolj uporabniško prijazen, tako da trgovina ohrani obstoječe in pridobi nove kupce. 

 

- Odnos do zaposlenih in kupcev: pri spletnih trgovinah imamo opravka z novo informacijsko 

tehnologijo, zato morajo biti zaposleni ustrezni strokovnjaki, ki so ključni dejavnik uspeha. 

Nekaj o tem smo že omenili zgoraj pri poglavju o delavcih. 

 

- Promocija spletnih trgovin: tudi pri elektronski prodaji moramo vlagati ustrezna sredstva v 

promocijo. Na voljo imamo različne načine oglaševanja, nagradne igre, reklamiranje preko 

uglednih revij, specializiranih časopisov ter druge marketinške aktivnosti (Vukovič, 2010). 

 

2.13 Elementi spletne trgovine in njihove značilnosti 

 

Prišli smo do točke, kjer se bomo ustavili pri izgledu spletne trgovine. Eden izmed razlogov 

za to je tudi dejstvo, da bomo kasneje v raziskavi preverjali zaupanje kupcev v spletne 

trgovine. Videz pa je prav gotovo eden izmed dejavnikov, ki bi lahko vplival na to, koliko 

ljudje zaupajo določeni spletni trgovini. V ozadju same vizualne zasnove pogosto stojijo 

določene marketinške poteze, ki vplivajo na kupce. Tako na način, da spodbujajo sam nakup 

ali pa pridobivajo že prej omenjeno zaupanje kupca. 

 

Pogosto opazimo, da je oblikovanje spletnih strani med seboj zelo podobno, saj določene 

trgovine od druge trgovine prevzamejo oblikovanje, kot tudi uporabniški vmesnik. Še 

posebno pogosto se kopirajo strani, ki so zelo dobro obiskane. Ena največkrat kopiranih 

trgovin je legendarni Amazon.com, katerega pristop je ukrojil sodobno spletno trgovanje, kot 

ga poznamo danes (Štrancar, 2001). 
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2.13.1 Začetna spletna stran in njene podstrani 

 

Izdelava začetne strani je najpomembnejša, saj začetna stran predstavlja središče podjetja oz. 

simbolično rečeno, gre za fasado hiše, v kateri podjetje ponuja različne izdelke in storitve. Od 

trenutka, ko obiskovalec vstopi na spletno stran, ima ta po raziskavah na voljo le 8 sekund, da 

ga prepriča in zadrži na spletni strani (Hribar, 2001). 

 

Pozornost obiskovalca najlažje pritegne dober naslov. Naslov mora obiskovalcu povedati, kaj 

lahko najde na spletni strani in kakšne koristi bo imel ob nakupu izdelkov. Za naslov na 

začetni strani velja, da mora biti splošen. Prav tako mora povedati, kaj lahko podjetje, ki je 

lastnik spletne trgovine, stori za obiskovalca. Na splošno pa je v naslove na spletni strani 

trgovine dobro vključiti pozitivne besede (npr. brezplačno, pridobite …), ceno, kadar je 

trgovina nanjo ponosna, brezplačne brošure in kasete, besede kot so predstavljam vam, novo 

in končno ter opozorilo kupcu naj ne odlaša z nakupom. Včasih pa se prav tako uporabi tudi 

izjava zadovoljnega kupca. Od začetne strani k ostalim podstranem vodijo različne povezave. 

Povezave kot so brezplačno, članki ter še marsikaj drugega obiskovalce privabljajo, saj 

obljubljajo nekaj brezplačnega ter tudi koristnega. Za povezave do posameznih izdelkov se 

uporabi imena, ki nakazujejo, da bo obiskovalec lahko dobil odgovore na svoje probleme ali 

pa, da se mu bodo uresničile želje. Če se vrnemo na povezavo brezplačno zanjo velja, da je to 

besedo priporočljivo vklju čiti v zgornji del začetne strani. V tem delu lahko uporabimo tudi 

druge trike z namenom, da obiskovalec izve, da se na spletni strani trgovine nekaj dogaja, da 

je stran ažurna in podobno. Na primer lahko damo obiskovalcu možnost, da izpolni anketo, 

sodeluje v nagradi igri, na tem mestu se lahko omeni tudi kakšna prireditev, ki se bo v 

kratkem odvijala ali pa se omeni posebno ugodna ponudba (Rolih, 2000). 

 

Na splošno velja, da moramo obiskovalce neprestano obveščati o novostih na spletni strani, 

jih premamiti z zanimivimi opisi o spremenjenih ali novih proizvodih ali storitvah. Spletne 

strani je dobro posodabljati vsaj dvakrat mesečno. Saj je obiskovalec, ki trikrat naleti na 

nespremenjeno spletno stran, lahko že izgubljen za podjetje. Četrtič si bo raje ogledal kakšno 

drugo spletno mesto (Hribar, 2001). 
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2.13.2 Iskalnik 

 

Spletni iskalniki so posebne strani na spletu, ki vsebujejo velik indeks strani z vsebinami, 

ki se nahajajo na drugih spletnih straneh. Med seboj se razlikujejo, vendar so si skupni 

vsaj v treh opravilih. In sicer po spletu iščejo vsebine ter obdelujejo najdene vsebine, 

hranijo ideks besed in informacije o spletnem mestu, kjer so jih našli, omogočajo iskanje z 

različno kombinacijo besed ter nato skušajo vrniti razulatate, ki so relavantni (Netron, 

september 2012). 

 

Iskalnik se skoraj vedno se nahaja na prvi strani. Izjema so tiste trgovine, ki imajo premalo 

artiklov, da bi ga potrebovale. Pri e-trgovinah z zelo veliko izbiro artiklov so ti iskalniki bolj 

izpopolnjeni, nemalokrat pa lahko iščemo tudi z naprednejšim iskalnikom, kjer lahko poleg po 

imenu artikla iščemo še po letu izdelave, izdelovalcu, ceni, ipd. Pri nekaterih lahko izberemo 

tudi način sortiranja (Štrancar 2001, str. 32). 

 

2.13.3 Akcija 

 

Poleg iskalnika so ponavadi na prvi strani predstavljeni tudi artikli v akciji, artikli, ki so novi, 

atraktivni artikli ter v nekaterih primerih tudi artikli, ki jih stran zgenerira posebej za 

posameznega uporabnika, glede na njegove prejšnje nakupe. Do artiklov, ki so manj atraktivni 

pa vodijo le povezave. Določene pa moramo poiskati s pomočjo prej omenjenega iskalnika, 

včasih pa to lahko storimo tudi z pomočjo imenika (Štrancar, 2001). 

 

2.13.4 Praktične nagrade in darila 

 

Nagrade so vedno zelo privlačne za obiskovalce. Najpogosteje gre za simbolične nagrade, ki 

jih ponujajo npr. vsakemu 5000 obiskovalcu, potem tistemu, ki se je včlanil v klub, in še kaj 

drugega. Zato se obiskovalec že iz radovednosti pogosteje vrača na spletne strani trgovine. 

Velik vpliv na obisk imajo tudi razna darila. V svetu opazimo mnogo spletnih mest, tudi 

takih, ki so last zelo pomembnih podjetij, ki nam vedno želijo nekaj podariti. Kadar 

obiskovalec želi, da mu darilo pošljejo, mora vpisati svoj naslov in podatke. Na ta način 

podjetja pridejo do seznama svojih potencialnih kupcev. Darilo je lahko reklama za izdelke ali 

storitve, ki jih ponuja podjetje, npr. zgoščenka z opisi izdelkov, majice in kape z napisom 
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podjetja, razne knjižice, posterji, nalepke, kuponi ter drugo. Prav tako je dobro na spletno 

stran vključiti darila in popuste za stalne kupce (Hribar, 2001). 

 

2.13.5 Kontakti 

 

Največja prednost spletnega mesta pred drugimi mediji je interaktivnost. To pomeni, da je 

obiskovalcu omogočeno komuniciranje z ljudmi, vezanimi na spletno trgovino oz. s samim 

podjetjem in ustanovo. Izdelajo se lahko različni obrazci, prek katerih obiskovalec zastavlja 

vprašanja. Prav tako se lahko ustvarijo konference in podobno. Vsako podjetje mora postaviti 

na spletno stran tudi naslov elektronske pošte. Na vsa pisma, pa naj bodo prijetne ali 

neprijetne vsebine, mora potem podjetje vestno in redno odgovarjati, saj obiskovalec v 

nasprotnem primeru lahko dobi občutek, da se ga zanemarja in neupošteva (Hribar, 2001). 

 

2.13.6 Domena 

 

Spletno mesto (trgovino) se predstavlja na določenem strežniku z domeno  podjetja. »Domena 

je del celotnega internetnega naslova (URL-ja). Domeno tipa .com, .net, .org lahko registrira 

vsakdo. Vsaka domena je unikat, kar pomeni, da je lahko registrirana samo enkrat. »Pri 

spletnih domenah velja pravilo: kdor prej pride, prej melje (1ainternet, september 2012).« Za 

dobro domeno velja, da mora biti kratka, saj krajša kot je, lažje jo je vpisati. Povezana mora 

biti z dejavnostjo ali konkurenčno prednostjo. Je ni težko zapisati in ljudje si jo morajo zlahka 

zapomniti (Rolih, 2000). 

 

2.13.7 Barva ozadja ter slike  

 

Pri izbiranju barve ozadja je potrebna previdnost. Najpogosteje se uporabljajo odtenki bele in 

črne barve, ki ustvarjajo najboljši kontrast z besedilom. Kadar se uporabijo druge barve, jih je 

potrebno zelo posvetliti, predvsem z dodajanem bele barve. Kljub temu, da je lahko spletna 

stran zelo lepa, pa ne more zadovoljiti obiskovalca, če je brez vsebine. Kadar so  izdelki in 

storitve neestetski oz. in se jih ne da slikovno predstaviti, se lahko uporabi kar nekaj trikov. In 

sicer se stran lahko obogati z nekaj humorja, zanimivimi povezavami, videoigrami itd (Hribar 

2001). 
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2.13.8 Košarica 

 

Vsaka spletna trgovina mora imeti tudi košarico. Košarica je posebna, za vsakega uporabnika 

avtomatsko zgenerirana podatkovna baza, kamor se zapisujejo artikli, ki jih želimo nakupiti. 

V košarico se premaknemo s klikom na zato namenjen gumb (kupi, buy, dodaj v košarico, 

add to my cart, slika košarice ali vozička, ipd.). Običajno se  gumb zanjo nahaja nekje ob sliki 

ali imenu artikla. S pritiskom nanj pa pridemo do same podstrani s košarico. Na tej podstrani 

nato lahko preverjamo vsebino, količino, cene, popuste ter drugo. »Nekatere e-trgovine imajo 

tudi dvojne košarice, v katere lahko v posamezen razdelek dodajamo tudi artikle, ki se nam 

zdijo zanimivi, vendar pa jih v tem trenutku še ne mislimo kupiti. Večina košaric se v našem 

računalniku udejani v obliki piškotkov, ki ob naslednjem nakupu v isti trgovini posreduje 

informacije, da strežnik nato obnovi košarico natanko tako, kot je izgledala ob vašem 

odhodu« (Štrancar 2001, str. 32-33). 

 

2.13.9 Blagajna 

 

Ob koncu nakupa se moramo premakniti na blagajno, da lahko nakup plačamo. Vendar če v 

izbrani trgovini še nismo nakupovali, bomo morali najprej sporočiti še številne druge podatke, 

kot so naslov dostave, naslov računa, plačnik računa, telefon, e-poštni naslov ipd. Ko se 

prebijemo skozi to proceduro, lahko izberemo še način dostave in plačila. Za resno e-

nakupovanje potrebujemo vsaj eno mednarodno priznano bančno plačilno kartico (Štrancar 

2001). So pa seveda na voljo tudi druge možnosti plačila, kot so elektronski denar, elektronski 

ček, elektronski prenos nakazil, kredit ipd. (Jerman Blažič, 2001). Izbira ponudnikov kartic je 

obsežna, vendar nekatere kartice izstopajo po razširjenosti in uporabnosti. Najpopularnejše 

plačilne kartice so tako Eurocard/Mastercard in Visa. Vsaj z eno do njih lahko plačujemo 

praktično prav v vsaki e-trgovini (Štrancar, 2001). Prav tako je tudi tveganje manjše, če 

uporabljamo funkciji Mastercard SecureCode ali Verified by Visa, saj namesto podatkov o 

kartici uporabijo geslo in varnostno sporočilo (Slovenske novice, 2011). Povečini lahko 

plačujemo še z American Expressom, ponekod pa tudi z Dinersom in Discover Cardom. V 

domačih e-trgovinah je običajno mogoče tudi plačilo s Karanto, Activo in Magno (Štrancar, 

2001). 
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Postopek od naročila do plačila poteka približno tako: stranka s pomočjo spletnega brskalnika 

opravi naročilo, pove, na kakšen način bo plačala, ter v končni fazi tudi plača. Nato na strani 

podjetja strežnik dokonča posel oziroma izvrši naročilo tako, da preveri zaloge in avtorizira 

prenos sredstev od naročnika do prodajalca. Prenos sredstev se ponavadi opravlja s posebnimi 

napravami za povezavo med prodajalcem in banko prek interneta ali prek zasebnega bančnega 

omrežja, podobno kot pri navadnih prodajnih terminalih (Jerman Blažič 2001, str. 133-134). 

 

Same blagajne znajo biti kar precej zapletene. Včasih je tako celo namenoma, da kupec ne 

prepozna pasti, ki se ob plačilu skrivajo. Pozorni moramo biti na to, ali pridemo na koncu pri 

plačilu na blagajni na stran, ki je varna ali slučajno vpisujemo osebne podatke in podatke s 

kartice v nezaščitenem načinu (Nasvetzanet, september 2012). Prav  tako velja, da je vsaj pri 

blagajni potrebno dobro prebrati pogoje nakupovanja in navodila za nakupovanje, da ne bi 

sledila kakšna presenečenja. Če ne prej, moramo vsaj pri blagajni popaziti na droben tisk, ki 

tudi pri e-trgovinah ni redkost, sicer pa veljajo za e-trgovine enaka pravila ob reklamacijah, 

kot za običajne trgovine. Predno nakup opravimo, pa se je pametno pozanimati tudi, če lahko 

kje najdemo isti artikel ceneje ali pa podoben artikel, ki je cenejši. Prav tako se je dobro 

pozanimati, kakšni so pogoji dobave. Te naj bi vsaka trgovina določila vnaprej. In preko njih 

lahko izvemo, kam vse pošiljajo svoje artikle, koliko časa dostava traja in koliko bo stala 

(Štrancar  2001). 

 

»Internetne trgovine se poleg ustaljene prakse pošiljanja paketov s pomočjo pošte čedalj bolj 

poslužujejo tudi storitev neodvisnih logističnih organizacij, ti. integratorjev. To so storitvena 

podjetja (največji med njimi so DHL, Federal Express, TNT), ki sama opravijo vse storitve v 

transportni verigi in imajo za to na voljo svetovna omrežja« (Škrt, 2000). Takšna dostava je 

večkrat dražja od običajne, vendar pa je tudi nekajkrat hitrejša, nima dodatnih stroškov in 

nima spremljajoče papirologije. »Pošiljka, poslana preko običajne pošte, zna priti precej 

pozneje tudi zato, ker se zadrži na carini in poštni špediciji, od koder jo mora kupec sam 

reševati z izpolnjenimi obrazci in prošnjo za dostavo, znajo pa zato nastati dodatni stroški.« 

Poleg tega lahko ob hitri dostavi sami spremljamo trenutno lokacijo in pot pošiljke na 

domačih straneh ponudnikov dostavnih storitev. To storimo tako, da v za to pripravljeno 

okence vpišemo sledilno številko, ki nam jo pošlje e-trgovina v potrditvenem e-pismu 

(Štrancar 2001, str. 18). 
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2.14 Zakaj kupovati v spletni trgovini? 

 

Nikoli zaprta 

Malo je običajnih trgovin, ki so odprte 24 ur na dan 365 dni v letu. Pri e-trgovinah pa 

delavnik ni težava. Vse e-trgovine so odprte non-stop, izjeme so le tiste, ki so v prenavljanju 

ali v okvari, pa še to so ponavadi zaprte le za nekaj ur, redkeje dni. Tako se lahko čas 

nakupovanja popolnoma prilagodi kupčevim potrebam (Štrancar, 2001). 

 

Udobje 

Omogoča nakupovanje iz naslonjača, v intimi domače dnevne sobe. Ne samo izbiro, tudi 

pomerjanje lahko opravite kar doma, sami, v krogu družine ali najožjih prijateljev. Za veliko 

uporabnikov je pomerjanje v trgovini stresno. Če kupujemo po spletu, pa naročene izdelke 

dobimo po pošti na dom. Če nam ne ustrezajo, jih lahko vrnemo in dobimo kupnino 

povrnjeno (Poslovni-bazar, september 2012).  

 

Oddaljenost ni pomembna 

Lahko bi rekli, da so izdelki v vsakem trenutku le en klik oddaljeni od potencialnih strank 

(Data, september 2012). Artikel, ki ga kupec želi, se lahko nahaja kjerkoli na zemeljski obli. 

Da pride do njega, ne potrebuje prevoznega sredstva, pač pa le malo potrpljenja, da mu 

izdelek dostavijo na dom (Štrancar, 2001). 

 

Hitrost  

Nakupovanje v internetu je običajno tudi hitrejše od tistega, ki so ga kupci vajeni v 

vsakdanjem življenju, ko se odpravijo v trgovine. Sama hitrost nakupovanja prek interneta je 

odvisna tudi od hitrosti povezave, na katero so kupci priključeni, na katero je priključen 

prodajalec, pa tudi od moči računalnika, velikosti baze artiklov ter programa za e-trgovino, ki 

ga prodajalec uporablja. Pogoj pa je tudi, da  kupec natančno ve, kaj bi rad kupil, saj dolgo 

premišljevanje vpliva na končno hitrost nakupa (Štrancar, 2001). Nam pa spletne trgovine 

praviloma dovoljujejo hitro iskanje po številnih parametrih. Če recimo iščemo rdeč pulover, 

katerega cena ni večja od 50€, ga bomo lahko hitro dobili na zaslon na ogled (Poslovni bazar, 

september 2012). 
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Enostaven pregled ponudbe ter informiranost 

Primerjava cen artiklov je zelo preprosta, saj se lahko s pomočjo interneta hitro zbere veliko 

podatkov. Prav tako obstajajo določene spletne strani, pri katerih se lahko ogleda 

konkurenčna ponudba (Štrancar, 2001). V Sloveniji  je taka stran npr. Lovec na cene. Lovec 

na cene sicer ni spletna trgovina in ne omogoča nakupa predstavljenih produktov. Pač pa 

kupcem omogoča, da najdejo najnižjo ceno za določen produkt in svoje povpraševanje nato 

naslovijo direktno na spletno stran prodajalca (Razgoršek in Potočar, 2009). 

 

Potrošniki imajo preko interneta dostop do ogromne množice tržnih informacij o trgovskih  

podjetjih, kot tudi pregled nad tržno ponudbo. To pa jim omogoča, da primerjajo cene, 

lastnosti, kot tudi koristi različnih, med seboj konkurenčnih izdelkov. Stroški iskanja 

informacij na internetu so nizki, iskanje je preprosto, veliki pa so tudi že prej omenjeni 

časovni  prihranki (Potočnik, 2001).  Skozi primerjavo cen, kakovosti, razpoložljivosti itd. se 

je povečala tudi sama informiranost potrošnika. Prav tako ima kupec možnost, da se sam 

odloča, kaj si bo ogledal (Škrt, 1999). Vse skupaj pa kupcu pomaga, da izbere cenovno 

najbolj ugoden nakup. 

 

Velikost ponudbe  

»Običajna trgovina je omejena z velikostjo prostora, v katerem domuje. Prav tako njeno 

skladišče. Zato lahko ponudi le omejeno količino artiklov omejeni količini strank v 

določenem času.« Spletna trgovina je glede tega precej bolj praktična. Bolj kot s prostorom je 

omejena z močjo strojne ter programske opreme, kljub temu pa tak način ponuja večjo 

prožnost (Štrancar 2001, str. 13). 

 

Preglednost  

Skoraj vsak e-trgovec bo poslal potrditev nakupa, ki se shrani v e-poštno mapo prejete e-

pošte. Če teh sporočil kupec ne briše, bo do minute natančno vedel prav za vsak  nakup za leta 

in leta nazaj. To je bolj priročno kot iskanje starih računov. Prav tako se nam računi ne 

izgubljajo, pa tudi stran jih ne moremo vreči kar tako (Štrancar, 2001). 

 

Prav tako se trgovci zelo trudijo, da izdelke čim bolj nazorno opišejo in predstavijo s 

kakovostnimi fotografijami. Ko kupujemo na internetu, si ponudbo temeljiteje in hitreje 
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ogledamo kot v pravi trgovini, kjer našo pozornost prestrezajo številne motnje iz okolja 

(Poslovni bazar, september 2012). 

 

Ceneje 

»Ker te trgovine potrebujejo manj prostora in manj zaposlenih, imajo tudi nižje stroške 

delovanja. Poleg tega so lahko eliminirani posredniki. Vse to pa se odraža pri cenah, saj so te 

nemalokrat tudi s poštnino nižje kot v običajnih trgovinah« (Štrancar 2001, str. 14). 

 

Diskretno 

Pri nekaterih artiklih je kupcem ljubše, da zadeve ostanejo za zaprtimi vrati. Še posebno kadar 

gre za nakup seksualnih pripomočkov in igrač, erotičnega spodnjega perila itd. Spletne 

trgovine omogočajo, da se takšno perilo kupi skrito pred očmi drugih ljudi in zato tudi brez 

zadrege (S.Anamika, maj 2012). 

 

Manj vznemirjenja. 

»Pri elektronskem nakupovanju se kupcem ni treba srečevati s prodajalcem oziroma se 

izpostavljati prepričevanju in ostalim čustvenim dejavnikom. Nakupovanje je hitro in po meri 

posameznika« (Potočnik 2001, str. 364). Pri običajnem nakupovanju v trgovinah kupci 

pogosto zapravijo več, kot pa so pred tem načrtovali. V to jih lahko prepričajo že prej 

omenjeni prodajalci ali pa so kupci tisti, ki kupujejo preveč impulzivno. Pri spletnem 

nakupovanju pa imajo vse možnosti, da se temu lahko izognejo (S.Anamika, maj 2012). 

 

Manj onesnaževanja 

Zadnje študije kažejo, da nakupovanje prek spleta zmanjšuje porabo goriva in onesnaževanje 

zraka, saj se ni potrebno več voziti z avtom v trgovino. Prav tako se zaradi spletnih trgovin 

zmanjša potreba po tiskanju katalogov in do neke mere tudi količina pakiranja. Pri izdelkih, ki 

jih lahko snameno samo iz spletnega mesta, pa se potrebe po embalaži in drugih materialnih 

elementih zmanjšajo celo na nič (Jefferson, 2006). 

 

Prilagajanje kupcem 

Pri spletenem nakupu imamo dvosmerno komunikacijo med prodajalcem in kupcem. S kupci 

se komunicira na različnih področjih, kar podjetju pomaga, da pride do praktičnih rešitev za 

določene probleme (Vukovič, 2010). Trgovska podjetja se vse bolj osredotočajo na potrebe in 
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želje kupcev. Ponudbo lahko hitro prilagajajo različnim zahtevam, na način da dodajo nove 

izdelke in izločijo zastarele oz. izdelke, ki so za kupce nezanimivi (Potočnik, 2001). 

»Nekatere večje in bolj znane e-trgovine s pomočjo piškotkov in posebnih programov 

analizirajo nakup vsakega kupca posebej. Ko se takšen kupec naslednjič vrne v takšno e- 

trgovino, se na prvi strani pojavi samo njemu namenjena ponudba, sestavljena glede na 

pretekle nakupe« (Štrancar 2001, str. 14). 

 

2.15 Slabosti nakupovanja preko spleta 

 

Tako kot se pri spletnem nakupovanju srečujemo z marsikatero prednostjo, imamo na drugi 

strani tudi marsikatero slabost. Večina teh napak in slabosti lahko kupca odvrne od samega 

nakupa. Sicer tudi v običajnih trgovinah naletimo na pluse in minuse. Smo pa v preučeni 

literaturi zasledili, da bi največja ovira utegnila biti ravno varnost spletnega nakupovanja. Pri 

običajnem fizičnem trgovanju v trgovinah so taki pomisleki minimalni in zlahka se jim kupci 

izognejo, če plačajo z gotovino. So pa seveda pri spletnem nakupu poleg varnosti prisotni še 

drugi problemi. Zato težavam, omejitvam in slabostim spletnega nakupovanja posvečamo več 

prostora v nadaljevanju tega poglavja. 

 

Potreba po spremembah 

Ljudje se na splošno zelo neradi prilagajajo spremembam, zato nakupovalnih navad in 

načinov niso pripravljeni spremeniti na hitro. Še posebej to velja za starejše generacije, ki se 

in se bodo še dalje otepale spletnega nakupovanja, saj je računalniška nepismenost med njimi 

večja. Po drugi strani pa so prav oni tisti, ki bi lahko imeli od takšnega načina nakupovanja 

kar dosti koristi (Štrancar, 2001). 

 

Zmeda spletnih strani ter počasnost nakupovanja 

»Marsikoga prav gotovo prestraši zmeda, ki vlada na e-trgovinskih straneh. Tak občutek je 

razumljiv pri novih uporabnikih takih storitev. Potrebno je kar nekaj nakupov v različnih  

e-trgovinah, da je znan približen vzorec, ki se pojavlja pri večini e-trgovin« (Štrancar 2001, 

str. 14). Prav tako so določene spletne trgovine zgrajene preveč kompleksno. To otežuje sam 

nakup in vzame več časa, kot je potrebno. Zato je za zgradbo spletne trgovine priporočeno, da 

se sam nakup opravi v največ petih korakih. Saj se z nepotrebnimi koraki stopnja konverzije 

močno zmanjšuje. Težava se lahko pojavi tudi pri brskalnikih, ki spletne strani ne morejo 
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odpreti. Včasih pa se določena stran odpira tako počasi, da ljudje nad njo obupajo (Shop 123, 

2012). 

 

Anonimnost 

Obisk e-trgovine kupce stane kar nekaj njihove anonimnosti, pa četudi jim prostovoljno ne 

posredujemo nobenega podatka. Tako bo e-trgovec lahko izvedel, kdo je kupčev ponudnik 

internetnih storitev, kateri brskalnik uporablja, kateri operacijski sistem ima nameščen, tip 

procesorja, na katerem strežniku se je nazadnje zadrževal in še marsikaj drugega (Štrancar, 

2001). Težavo lahko predstavlja tudi nadaljnje deljenje kupčevih informacij. Kljub temu, da 

so jih posredovali enemu podjetju, jih včasih podjetja posredujejo dalje tretjim stranem. 

Običajno z namenom oglaševanja. Zato velja premisliti, katere podatke bomo kot kupci pustili 

in komu jih bomo pustili. Pametno je pustiti samo tiste najnujnejše, v določenih primerih pa v 

obrazce napisati celo izmišljene podatke (Jamrich Parsons in Oja, 2012) . 

 

Spam 

V spletni trgovini, kjer potrošniki nakupujejo ali želijo nakupovati, morajo pustiti tudi svoj e-

mail naslov, da se jih potem lahko kontaktira o prejetih naročilih in o morebitnih težavah pri 

dobavi. Seveda pa imajo nekatere spletne trgovine tendenco, da uporabijo ta podatek tudi za 

brezplačno oglaševanje. Zato po nakupu e-mail naslov velikokrat zasujejo z reklamno e-pošto, 

četudi tega potrošniki ne želijo, niti niso tega nikjer označili (Štrancar, 2001). 

 

Druga težava pri spamu pa je, da je včasih nemogoče ugotoviti od kje prihaja, zato ga je težko 

ustaviti. To velja še toliko bolj kadar gre za spame iz tujine. Slovenska zakonodaja pravi, da 

podjetje potrošniku lahko pošilja neželeno elektronsko pošto le, če potrošnik to izrecno dovoli 

(na primer, se prijavi na listo ali izjavi, da želi prejemati reklamna obvestila). Drugače je 

mogoče tako pošto ter podjetje prijaviti inšpekciji. Prav tako je sama vsebina spamov lahko 

nevarna. Včasih vsebuje viruse in glede na raziskave je kar 70% vsebine spamov zavajajočih 

in goljufivih (Šmid Božičevič, 2003). 

 

Kadar imamo na našem računalniku virus, računalnik lahko pride v roke drugih upravljavcev, 

ki potem preko našega e-mail naslova dalje razpošiljajo nezaželeno  pošto (Hunter, 2012). 
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Piškotki (cookies) in hroščki (web bugs) 

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na disk v kupčevem računalniku, nato pa zbira 

določene podatke, česar se marsikateri uporabnik niti ne zaveda. Njihova uporaba se je 

povečala, odkar so ugotovili, da lahko z enim piškotkom sledijo kupem po več spletnih 

straneh. S pridom jih izkoriščajo predvsem podjetja, ki se ukvarjajo z oglaševanjem po spletu, 

saj lahko tako izvedo veliko informacij o potrošniku, na primer kaj ga zanima in kakšne so 

njegove želje. Ciljno oglaševanje je z njihovo pomočjo precej bolj uspešno. Hroščki so še bolj 

izpopolnjen način sledenja kupcu. Gre za nevidne podobe, ki lahko vstavijo v kupčev 

računalnik piškotke in pošiljatelju sporočijo, da je uporabnik obiskal določeno spletno stran 

ali odprl določeno elektronsko pošto. Prav tako hroščki omogočajo pošiljanje piškotkov z 

elektronsko pošto (Šmid Božičevič, 2003). 

 

Sumljivi izdelki 

Pri takšnem načinu nakupovanja kupec ne more otipati artikla, ga potresti, prevohati, okušati 

oziroma ga kako drugače preizkusiti. Včasih pa ga lahko vidi na spremljajoči fotografiji. Zato 

se lahko zanaša le še na spremljajoč tekst (če je) in na svoj šesti čut. To je eden večjih 

problemov spletne trgovine in je tudi v praksi nerešljiv (Štrancar, 2001). 

 

Skriti stroški 

Skrite stroške najdemo tako v klasičnih trgovinah kot tudi v telefonski in kataloški prodaji,  

prav tako pa jih najdemo v e-trgovinah. Nekatere prištevajo davek šele pri blagajni, druge 

zaračunavajo nekakšne manipulativne stroške in pretirano ali dodatno poštnino (Štrancar, 

2001). Plačevanje davkov je na splošno eden izmed pogostih razlogov za slabo voljo kupcev. 

Saj se lahko zgodi, da morajo za izdelek, ki ga kupijo v tujini plačati davek. Vendar jim za ta 

isti izdelek v matični državi davka ne bi bilo potrebno plačati (Jerman Blažič, 2001). Različne 

kategorije imajo različne davke. Prav tako se lahko naknadno pojavijo še carine ter 

špediterske takse. Na žalost pa kupci takšne in drugačne  nevšečnosti velikokrat opazijo šele 

ob koncu nakupa. Najpogosteje pri plačilu na blagajni. Zaradi svoje nepazljivosti jih kupci 

lahko spregledajo, še posebno če se jim mudi. Včasih pa si tudi premislijo in so pripravljeni 

za izdelek plačati več, kot so na začetku planirali. Pozorni morajo biti tako na droben tisk, kot 

tudi na celotno naročilo, saj je šele po dobrem pregledu pametno nakazati denar (Štrancar, 

2001). 
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Plačilo 

To je področje, v katerem je bilo spletno nakupovanje vedno zelo problematočno. In sicer je 

problematično vprašanje, komu zaupati svoje podatke – trgovcu, ki ga ne poznamo? Seveda je 

najbolj pametno zaupati trgovcu, ki nam je znan, istočasno pa moramo biti prepričani, da 

nismo bili preusmerjeni na lažno stran. Čeprav je ta natančno taka kot menimo, da mora biti 

(Kosmač, 2011).  

 

Pred nakupom se je pametno podučiti o zakonitostih plačevanja. V tuji e-trgovini lahko 

praviloma kupci plačujejo samo z mednarodno veljavnimi plačilnimi karticami, ki pa niso 

dostopne vsakemu kupcu. V nekaterih trgovinah je možno plačilo tudi z denarnim prenosom 

preko Western Uniona, vendar v takih primerih pogosto posredniki zadržijo visoko provizijo. 

In tudi sama transakcija vzame nekaj časa. Pri domačih trgovinah je zelo pogosto plačilo 

artikla po povzetju, seveda pa večina jemlje bančne kartice. Prav tako se je pri določenih 

trgovinah v Sloveniji možno dogovoriti za odprt račun, ki se naknadno oz. po dogovoru plača 

z metodo medračunske transakcije – virmanom (Štrancar, 2001). 

 

Vsak kupec ob predaji kreditne kartice pričakuje zaupnost ter zagotovilo, da trgovec ne bo 

zlorabil številke kreditne kartice in podatkov na njej (Jerman Blažič, 2001). Vseeno pa velja 

omeniti, da je še vedno najbolj varen način plačila ravno plačilo po povzetju (Šmid Božičevič, 

2003). 

 

Poštnina 

»Določen znesek za dostavo si zadržijo poštarji in kurirji. Ta znesek je odvisen od teže artikla, 

oddaljenosti lokacije artikla in hitrosti dostave. Če denar ni problem, je sedem dni načeloma 

dovolj za dobavo vsakega artikla kjerkoli na svetu, če je le na zalogi.« Nasplošno pa lahko 

rečemo, da je dobava odvisna od dolžine verige dobaviteljev. V določenih primerih, predvsem 

kadar gre za večja naročila, pa nekatere trgovine dostavo plačajo same (Štrancar 2001, str. 

16). 

 

Prevare in goljufije  

»V elektronskem okolju so se zelo povečale možnosti za goljufije in neetično ravnanje 

ponudnikov, med katerimi prevladujejo spremenjene identitete ponudnikov, predvsem pri 

vnaprejšnjem plačilu, prikrivanje nekaterih informacij, ki pomembno vplivajo na končno ceno 
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izdelka ipd.«  Za pravni položaj potrošnikov na svetovnem spletu velja, da je neurejen. 

Težave pri reševanju zadev pa predstavljajo fizična oddaljenost in neobveščenost potrošnika, 

pravne praznine in pomanjkanje znanje potrošnika (Potočnik 2001, str. 183). 

 

Vdor v zasebnost in slaba varnost podatkov 

»Vdor v zasebnost je najtežje vprašanje v procesu elektronskega nakupovanja. Kupci želijo 

osebne storitve, hkrati pa želijo ohraniti zasebnost ter visoko varnost podatkov. Ko se kupci 

odločijo za nakup izdelkov v spletni trgovini, pridejo njihova imena, naslovi in nakupovalne 

navade v bazo podatkov določenega trgovskega podjetja, ki mora poskrbeti za varnost teh 

podatkov.« Če te informacije pridejo v »napačne roke,« bi lahko imeli veliko težav. »Kupci in 

prodajalci morajo imeti občutek, da so vsi podatki, ki se prenašajo prek omrežja (osebni 

podatki, številke kreditnih kartic, zneski plačil), pri opravljanju transakcij varni pred 

morebitnimi vdori in zlorabami« (Potočnik 2001, str. 183).  

 

Težave z identifikacijo ponudnika 

»Identifikacija ponudnika omogoča določiti identiteto uporabnika in pridobiti ostale 

informacije, pomembne za sklenitev posla. Ko potrošnik pregleduje določene ponudbene 

strani v svetovnem spletu, je edina informacija, s katero razpolaga, URL naslov ponudnika, ki 

določa uporabnikovo naslovno stran na internetu in iz katerega navadno ni razvidno niti to, iz 

katere države ponudnik prihaja. Zaradi možnosti enostavnega »prenašanja« spletnih strani 

na različne lokacije v omrežju je pomembno, da potrošnik naprej pridobi podatke o 

ponudnikovi fizični lokaciji in pristnosti identitete ter ostale pomembnejše identifikacijske 

podatke (telefonske številke, imena kontaktnih oseb itn.)«  (Jerman Blažič 2001, str. 179). 

 

2.16 Pravice in napotki spletnega nakupovanja 

 

Predstavili smo, katere so možne slabosti, težave ter omejitve spletnega nakupovanja. Da se 

potrošniki v kakšno od omejenih pasti ne ujamejo, pa bomo v tem delu prestavili določene 

praktične napotke. Poleg praktičnih napotkov, bomo to poglavje namenili tudi nekaterim 

pomembnim pravicam kupcev. 
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Če začnemo na splošno, je pred nakupom dobro preveriti naslednje kategorije. 

- Identiteto prodajalca. 

- So postopki za preklic naročila in vračilo kupnine enostavni ali spletni trgovec vračilo 

blaga s čim omejuje? 

- Ali podjetje, pri katerem se kupuje, uporablja varne načine za posredovanje podatkov? 

- Kako je z garancijo za izdelke ter ali je možnost servisa zagotovljena? 

- Je politika varovanja osebnih podatkov objavljena na spletni strani? Se spam lahko 

zavrne?  

- Je postopek za reševanje pritožb enostaven ali zapleten (Šmid Božičevič, 2003) ? 

- Končno ceno dobrine z vključenimi stroški distribucije (tudi s poštnimi stroški, taksami 

itn.). 

- Način plačila, menjalni tečaj (če gre za mednarodno menjavo) in ostale finančne pogoje. 

- Omejitve in pogoje pri nakupu, podrobnosti glede dobave (čas, način ipd.), čas trajanja 

ponudbe. 

- Način in pristojnosti za reševanje morebitnih pritožb (Jerman Blažič 2001, str. 180). 

 

Vse zbrane informacije je potrebno shraniti ali natisniti. Prav tako je priporočljivo pred 

nakupom izdelati še en dodaten elektronski naslov za posredovanje spletnim trgovcem. Po 

samem nakupu je dobro izdelek takoj pregledati. V kolikor kot kupec z njim nismo 

zadovoljni, pisno obvestimo trgovca ter ga vrnemo, poleg pa napišemo koliko denarja nam 

mora potem trgovec vrniti (Šmid Božičevič, 2003). 

 

Na splošno velja, da kupec lahko v 15 dneh po prejemu izdelka odstopi od pogodbe, tudi če z 

izdelkom ni nič narobe (Milič, 2007). Vendar so pri tej točki tudi nekatere omejitve. In sicer, 

če je vrednost izdelka ali storitve odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere trgovec ne 

more vplivati (npr. nakup delnic po internetu), če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in 

prilagojen njegovim potrebam ali če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel 

rok uporabe (npr. hrana, pijača, oblačila, narejena po meri). Prav tako so omejitve vezane na 

že odprt varnostni pečat pri avdio in videoposnetkih in računalniških programih, pojavijo pa 

se tudi kadar, so jim dobavili časopise, revije in periodične publikacije (Šmid Božičevič, 

2003).  
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Prav tako velja pravilo 15+15. Kar pomeni, da poleg tega, da ima kupec 15 dni časa, da od 

pogodbe odstopi, ima še dodatnih 15 dni, da izdelek tudi vrne. Velja pa na tem mestu tudi 

omeniti, da v različnih državah veljajo različna pravila, zato smo kot kupec pri nakupih v 

tujini na takšne podatke bolj pozorni. Ta rok se lahko podaljša na tri mesece, če trgovec ni 

kupca že pred opravljenim nakupom seznanil s to pravico. Če kupec odstopi od pogodbe, mu 

mora trgovec vrniti ves denar, ki ga je od njega prejel. Kupca pa lahko bremeni le za stroške 

vračila blaga (denimo poštnino).  

 

Za izdelek, kupljen prek spleta od slovenskega trgovca, ima kupec v primeru napake na 

izdelku enake pravice kot pri običajnem nakupu trgovini (jamčenje za stvarne napake, 

garancija) (Mili č, 2007). 

 

Reklamacija iz naslova stvarne napake se lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ne glede 

na to ali ima ta garancijo ali garancije nima. Kupec stvarno napako lahko reklamira pri 

prodajalcu v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago 

prevzeto s strani kupca. Kupec mora trgovca obvestiti o napaki, natančneje opisati napako ter 

prodajalcu omogočiti, da izdelek tudi pregleda. Če mu trgovec napako prizna, pa ima kupec 

možnost odprave napake, vračila plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjave blaga 

ali vračila celotnega plačanega zneska (Gnilšak, junij 2012). Garancija pa zagotavlja kupcem 

za določeno obdobje (na primer eno leto) nemoteno uporabo oziroma delovanje izdelka. Je 

neke vrste »certifikat« o kakovosti izdelka (Mihajlčič, 2006). 

 

Ko je bil izdelek naročen v spletni trgovini, mora trgovec po elektronski pošti potrditi prejem 

naročila. Reklamo in drugo gradivo (spam) pa lahko pošilja na elektronsko pošto le s 

kupčevim privoljenjem (Milič, 2007). Kupec mora biti obveščen, kakšna je politika podjetja, 

povezana s hranjenem določenih podatkov. Prav tako mora imeti možnost, da spletna trgovina 

piškotkov ne uporabi. Obveščen pa mora biti tudi o tem, kako ravna podjetje, če kupec noče, 

da bi uporabili piškotke.   

 

Podjetje mora potrošniku naročeno blago dostaviti v obljubljenem roku. Če podatek o roku 

dostave ni naveden, pa morajo blago dostaviti najpozneje v roku tridesetih dni. V kolikor 

trgovec te obveznosti ne more izpolniti, mora potrošnika o tem nemudoma obvestiti in mu 
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vrniti vsa plačila. Prav tako mora trgovec najpozneje ob dobavi še na trajnem nosilcu, torej na 

papirju, zagotoviti ključne podatke o izdelku in trgovcu (Šmid Božičevič 2003). 

 

2.17 Varnost  

 

»Da bi razumeli, kako varen je internet v resnici, je treba poznati nekaj dejstev o njegovem 

delovanju. Navadni smrtniki si ga ponavadi predstavljajo kot nekakšno informacijsko 

avtocesto, po kateri potujejo informacije. V bistvu gre za dvosmerno komunikacijo. Ko 

nekemu oddaljenemu strežniku, ki ni nič drugega kot specializiran računalnik, sporočimo 

informacijo, da želimo nekaj od njega, nam on pošlje in prikaže želene podatke v želeni obliki. 

Mi smo torej klient, ciljni računalnik je strežnik. Seveda pa ta dva računalnika nista 

neposredno povezana z enim samim kablom, pač pa je na poti od našega računalnika do 

ciljnega strežnika več odsekov, za katere skrbijo usmerjevalniški strežniki. Vsi pa morajo 

delovati  po posebej zato določenem internetnem protokolu. […] Glavna nevarnost je torej 

prestrezanje podatkov, ki niso javni (v našem primeru gre predvsem za številko plačilne 

kartice) in ki se lahko na našo škodo zlorabijo. Teoretično se da podatke prestreči pri katerem 

koli odseku, vključno z našim računalnikom in ciljnim strežnikom. Načina sta dva: fizično in 

daljinsko. Za oba se potrebuje določena programska oprema za razbijanje kod in šifer, čas, 

sreča in veliko pameti. Zaradi slednjega je zlorab zelo malo« (Štrancar 2001, str. 23). 

 

Nam pa po drugi strani uporaba interneta olajša komunikacijo in zabriše zemljepisne 

omejitve. Vendar, kot smo že prej omenili, se skozi to povečuje tudi tveganje za zlorabe. » Z 

izkoriščanjem varnostnih lukenj, ranljivosti v programski opremi ali v naših vedenjskih 

vzorcih, lahko tujci pridobijo nadzor nad našo opremo, podatki in denarjem« (Mešić 2011, str. 

11).  

 

Zato danes e-trgovine za kodiranje najpogosteje uporabljalo SSL (Secure Socket Layer) 

tehnologijo (Štrancar, 2001). Ta zajema strežniško tehnologijo, certifikatni ključ ter unikaten 

IP naslov. Nekateri jo promovirajo kot zelo varno. Vendar pa ima ta tehnologija tudi nekaj 

velikih slabosti. Namreč za digitalni SSL certifikat lahko zaprosi praktično kdor koli, ne glede 

na to, ali je njegovo podjetje kakorkoli povezano z imenom in dejavnostjo spletne strani, za 

katero želi certifikat. Potrebuje le denar za nakup certifikata. Dejansko ni nikakršnega 

zagotovila, da je kupec certifikata, lastnik spletne strani ter upravitelj spletne strani ena in ista 
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oseba (Forstnerič, junij 2012). Da smo na strani, ki uporablja SSL tehnologijo opazimo, ko se 

končnica http spremeni v https. Imamo pa na voljo še različne druge digitalne certifikate. Ti 

zlikovcem preprečujejo, da postavijo povsem enako stran, kot jo ima tarča njihovega napada. 

Prav tako preprečujejo, da bi kupcem spraznili bančne kartice (Štrancar, 2001).  

 

Ena izmed trenutno bolj zanesljivih rešitev so certifikati Company On Net™. Te certifikate 

izdaja nadnacionalno podjetje, vendar pa se za razliko od SSL certifikatov certifikati tega 

podjetja ne podeljujejo komurkoli. To podjetje je povezano z eno izmed največjih svetovnih 

hiš po imenu Coface, v nekaterih državah (tudi v Sloveniji) pa je povezano tudi z 

gospodarskimi zbornicami. Preko tega lahko preverijo pravilnosti podatkov podjetja, ki želi 

pridobiti njihov certifikat. Preverja se tudi finančno stanje podjetja, koliko časa posluje, kako 

uspešno posluje itd (Forstnerič, junij 2012).  

 

S tem, ko se širijo elektronske informacijske in komunikacijske tehnologije, se povečuje tudi 

količina podatkov o nas, naši družini, organizaciji kjer delamo, o formalni skupini, s katero se 

morebiti družimo (oddelek v podjetju, društvo  ipd.), neformalnih skupinah, pri katerih 

sodelujemo (npr. kupci neke vrste izdelkov, imetniki določene vrste kreditnih kartic, skupina 

državljanov, ki je dala podporo določenemu kandidatu na volitvah, udeleženci elektronske 

diskusijske skupine, podatki o naslovih, ki jih iščemo z brskalnikom) ter drugo.  

 

Na drugi strani pa se pojavljajo tudi nove tehnološke rešitve, ki naj bi pomagale varovati 

človekovo zasebnost, toda v praksi se opaža, da je končni zbirni učinek novih tehnologij 

porazen razvoj, ki najeda človekovo zasebnost. Z informacijsko tehnologijo je namreč 

mogoče povezati množico prikritih, na videz neobstoječih ali povsem nedolžnih podatkov v 

sestavljen pregled na neko osebo. Zanimivo je dejstvo, da so nekatere sodobne tehnološke 

rešitve, katerih osnovni namen je izboljšati varnost podatkov (npr. požarni zid) po svoji naravi 

nadzorne oz. opazovalne, kar pomeni, da kar same zbirajo podatke o osebah, ki se jim 

približajo.  Tudi pri preverjanju varnosti računalniških sistemov se pojavljajo dvomi o sami 

varnosti. Človek, ki je zadolžen, da preveri varnost sistema (npr. administrator, skrbnik), ima 

zaradi svoje narave dela možnost priti do praviloma vseh podatkov, čeprav jih velika večina 

nikoli ni varnostno sporna. Vendar pa je nekomu zaradi nujnega načina dela dana priložnost 

za zlorabe. Obstajajo pa tudi primeri, ko je obojestransko odprt stik celo nujen za izvedbo 

kake dejavnosti, kot npr. pri delo na daljavo, elektronsko naročanje blaga in storitev, pri 



 

 

 

52 

 

vzdrževanju na daljavo, pri sproti registraciji (npr. licence) ipd. Ob takšnih možnostih pa je 

samo še vprašanje časa, kdaj bo eden izmed udeležencev začel enostransko ali z delno 

vednostjo  drugega zbirati podatke o drugi osebi, o njenih napravah, programih ipd. (Toplišek, 

1998). 

 

2.18 Kaj bi pripomoglo k večji varnosti potrošnika 

 

»Sodelovanje organizacij, ki odkrivajo in preganjajo zlorabe pri elektronskem poslovanju, bo 

treba postaviti na nove temelje. Globalnih nepravilnosti namreč ni možno spremljati z 

razdrobljenimi nacionalnimi mehanizmi. Ne gre za »mednarodno policijo,« temveč za visoko 

usklajene in standardizirane postopke pri odkrivanju in preganjanju nepoštenih dejanj in pri 

opozarjanju potrošnikov.« Prav tako je željeno, da podpiramo tiste, ki poslujejo etično. V 

mehanizme pogajanja pa bo treba vključiti tudi gospodarske ukrepe, ki bodo goljufije 

preprečevali dolgoročno. »Pri sodelovanju in odkrivanju in pregonu zlorab bi morali 

vključevati moderne tehnologije (npr, video- in telekonferenco ter elektronsko izmenjavo 

informacij). Podatki bi se zbirali v izvedenski bazi podatkov z visoko uporabnimi 

zmožnostmi. Razvijati bi bilo treba globalne črne liste nepoštenih ponudnikov. Potrošniki bi 

za svoje varstvo potrebovali lastno učinkovito globalno mrežo organizacij« (Toplišek 1998, 

str. 258-259).  

 

Pomagala bi tudi večja informiranost potrošnikov o njihovih pravicah, obveznostih in 

tveganjih. S tem se danes že ukvarjajo predvsem vladne organizacije in organizacije za 

varstvo potrošnikov, ki na različne načine potrošnikom posredujejo informacije in nasvete ter 

jih usposabljajo za sprejemanje čim bolj racionalnih odločitev (Jerman Blažič, 2001). Vseeno 

pa na tem področju obstaja še veliko odprtih možnosti, ki bi se jim bilo potrebno posvetiti z 

namenom zagotavljanja večje informiranosti in varnosti. 

 

2.19 Spletno nakupovanje na območju EU 

 

Teoretični del magistrske naloge zaključujem s pregledom stanja v EU. Slovenija je članica 

tega območja že vrsto let, kljub temu pa smo Slovenci kupci, ki še vedno bolj zaupajo 

domačim spletnim stranem. V tem delu bomo naredili pregled, kako razširjen je spletni nakup 
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v ostalih državah ter kako razširjen je v Sloveniji. Prav tako bomo pogledali, katere izdelke 

smo Evropejci največ nakupovali. In kakšni so bili razlogi, kadar se za nakup nismo odločili. 

 

Že iz spodnjega grafa  lahko razberemo, da so Danci na področju spletnega nakupovanja v 

Evropi najbolj dejavni. V letu 2010 je preko spleta namreč vsaj en nakup opravilo skoraj 70% 

aktivnih uporabnikov interneta. Prav tako za skandinavske države na splošno velja, da so na 

tem področju zelo aktivne. Slovenci smo sicer prehiteli skoraj vse sosedne države, izjema je 

samo Avstrija. Kljub temu pa vidimo, da je v Sloveniji odstotek uporabnikov interneta, ki 

kupujejo prek spleta, znatno manjši kot v primeru Danske. In sicer je samo 27% Slovencev v 

letu 2010 opravilo spletni nakup (Alpner, 2011). 

 

Graf 2.7: Odstotek posameznikov, starih od 16 do 74 let, ki so v letih 2008, 2009 in 2010 

opravili vsaj en spletni nakup 

 

 

Vir: Alpner (2011) 
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Če malo podrobneje pogledamo, kaj so Evropejci preko spleta nakupovali, zasledimo, da so 

leta 2009 uporabniki interneta v EU največ kupovali in naročali potovanja in počitnice (več 

kot 50%), obleke ter športne izdelke (blizu 50%), najmanj pa elektronsko in računalniško 

opremo (Eurostat, 2009). 

 

Graf 2.8: Vrste dobrin in storitev, kupljenih ali naročenih preko interneta za zasebno uporabo 

(EU- 27, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurostat (2009) 

 

Se pa seveda določeni uporabniki za nakup preko spleta niso odločili. K temu so pripomogli 

predvsem naslednji razlogi: kupci raje kupujejo osebno (preko 60%), ni potrebe po nakupu 

prek spleta (preko 50%) ter varnostni razlogi (okoli 35%). Najmanj pa je nakup oviralo 

pomanjkanje informacij ter hitrost internetne povezave (Eurostat, 2009).  Omenjeno stanje 

prikazuje spodnji graf. 
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Graf 2.9: Razlogi za ne-nakup ali naročanje dobrin in storitev preko interneta (EU-27, 2009) 

 

Vir: Eurostat (2009) 

 

Omeniti pa velja še en zanimiv podatek za Slovenijo. In sicer poročilo Eurostata za leto 2011 

pravi, da sta bili Litva in Slovenija dve državi, ki sta v primerjavi z letom 2010 dosegli 

največjo rast. Kar je vsekakor spodbudna novica za prihodnost slovenskega spletnega 

nakupovanja (Eurostat, 2011). 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Spletno nakupovanje je prav gotovo eno izmed področij, ki ima velik potencial za razvoj tako 

v Sloveniji kot tudi po svetu. Na podlagi dosedanjih raziskav lahko ugotovimo, da je spletno 

nakupovanje v Sloveniji z leti samo naraščalo. Zadnja leta pa je ta rast še nekoliko bolj 

intenzivna kot na samem začetku pojava spletnega nakupovanja. Po drugi strani pa je v 

primerjavi s spletnim nakupovanjem na območju EU (glede na poročila Eurostata) sama rast 

slovenskega spletnega nakupa še vedno skromna, kar predstavlja problem. Zato sem se v tej 

nalogi odločila, da podrobneje raziščem, kakšen odnos imajo slovenski kupci do spletnega 

nakupovanja ter kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na njihov odnos. V raziskavi preverjam,  

zakaj se Slovenci odločajo za spletni nakup, kako pogosto ga opravijo, kako varen se jim zdi 
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takšen način nakupovanja in kaj vpliva na to, da določenim spletnim stranem zaupajo. Prav 

tako raziskujem, v kateri trgovinah Slovenci največ nakupujejo (tako po imenu trgovine kot 

tudi po lokaciji Slovenija/tujina) ter zakaj  največ nakupujejo v teh trgovinah. Ukvarjam se 

tudi s tem, katere izdelke nakupujejo Slovenci in na kakšen način jih plačajo. 

 

3.2 Hipoteza 

 

Skozi raziskavo, ki jo bom opravila s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, bom poskušala 

potrditi naslednjo hipotezo:  

slovenski kupci so nakupovanju prek spleta vedno bolj naklonjeni, saj število nakupov prek 

spleta v Sloveniji z leti narašča. Razlogi za povečano rast so različni. Kljub temu pa obstaja 

še vedno nekaj ovir, ki to rast upočasnjujejo. Največja ovira je sama varnost spletnega 

nakupovanja. Prav zaradi same varnosti, kot tudi zaupanja Slovenci raje kupujejo na 

domačih straneh, kot pa tujih. 

 

3.3 Opis vzorca 

 

V raziskavi, ki sem jo opravila, je sodelovalo osem udeležencev. Tri udeleženke so bile 

ženskega spola, pet udeležencev pa moškega spola. Kar se tiče let, sem bila pozorna na to, da 

sem zajela v raziskavi pol mlajših intervjuvancev in pol starejših. Njihova starost je tako 

segala od 16 let pa do 55 let. 

 

Prav tako je bilo pomembno, da so vsi udeleženci raziskave Slovenci in da opravljajo svoje 

nakupe preko spletnih trgovin. Po večini gre za osebe, ki imajo redne prihodke. Dva 

intervjuvanca sta študenta, ki delata preko študentskega servisa, pet je redno zaposlenih, eden 

pa je še srednješolec in nima svojih prihodkov. 

 

3.4 Polstrukturiran intervju 

 

Pri raziskovanju sem uporabila delno strukturiran oziroma polstrukturiran intervju. Pri tej 

obliki intervjuja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, raziskovalec ne uporablja vnaprej do 

potankosti izdelanega vprašalnika, temveč zgolj vodilo ali predlogo za intervju (Mesec, 

1998). Raziskovalec si pri tem načinu pripravi nekaj osnovnih vprašanj, vsa nadaljnja 
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vprašanja pa oblikuje glede na odgovore (Zavod za podporo in razvoj kmetijstva, turizma in 

etnologije, julij 2012). 

 

Pri izvedbi je zaželjeno, da sta  »spraševalec in vprašanec v neposrednem stiku iz oči v oči 

tako, da lahko v največji meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o 

pomenu sporočil. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil 

spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji« (Mesec 1998, 80). 

Ta oblika raziskovanja dovoljuje veliko svobode. Tudi če tema zaide na druga področja, 

raziskovalec lahko ostane neobremenjen. Kljub temu pa ostaja pripravljen, da lahko 

sogovornika usmeri s kakim vmesnim vprašanjem (Zavod za podporo in razvoj kmetijstva, 

turizma in etnologije, julij 2012). 

 

3.5 Postopek izvedbe intervjuja 

 

Sam postopek sem pričela tako, da sem najprej povabila ljudi k sodelovanju. V vabilu sem na 

kratko predstavila sebe in temo ter mu dodala okvirni seznam vprašanj. Na vabilo se je 

odzvalo osem oseb, s katerimi sem se naknadno dogovorila za lokacijo in čas intervjuja, saj je 

bilo pomembno, da se na intervju lahko ustrezno pripravijo oz. se po potrebi dodatno 

seznanijo s temo. 

 

Sam intervju je trajal nekje med petinštiridesetimi in šestdesetimi minutami in se je snemal. 

Intervjuvala sem vsako osebo posamezno. Posnetke intervjujev sem prepisala in jih kasneje 

poslala tudi intervjuvancem, ki so to želeli, da so lahko dodali svoje pripombe, dopolnila itd. 

Pridobljene podatke iz intervjuja sem nato kvalitativno analizirala z uporabo sistema 

kodiranja in jih uporabila za končne ugotovitve. 

 

3.6 Analiza pridobljenih informacij 

 

3.6.1 Zakaj se odločate za spletni nakup? 

 

Pri tem vprašanju smo iskali razlog, zakaj se Slovenci odločajo za spletni nakup. Opazili smo, 

da so bili odgovori v raziskavi zelo različni. In sicer so intervjuvanci navedli, da se za spletni 

nakup odločajo zaradi enostavnosti nakupa, saj je izdelke mogoče kupiti kar od doma. 

Pozitivna se jim zdi tudi hitrost samega nakupa pa dejstvo, da ni potrebno čakanje v vrstah, da 
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je sama dostopnost boljša, da se nakup lahko opravi brez gneče, da je nakup preprost. Mogoče 

ga je opraviti ob nedeljah in praznikih oziroma kadar je čas in volja.  

 

Kot razlog, da se odločajo za spletni nakup, so zelo pogosto navedli ceno, ki naj bi bila pri tej 

vrsti nakupovanja ugodnejša zaradi raznih popustov. Včasih pa se za spletni nakup odločijo, 

ker jim je določen izdelek všeč ali pa izdelka ni bilo mogoče dobiti drugje. Oziroma je na ta 

način mogoče dobiti izdelke iz oddaljenih krajev. 

 

Določene intervjuvance je pri tej vrsti nakupa pritegnila tudi  možna primerjava cen in 

izdelkov, velika izbira izdelkov, opis lastnosti izdelkov, pregledna in široka ponudba ter 

informacije na enem mestu. Dober razlog, da se odločijo za spletni nakup, pa se jim zdi tudi 

dostava na dom. 

 

3.6.2 Kateri od razlogov je tisti, ki največkrat vpliva na to, da se odločite za spletni nakup? 

 

Zanimalo nas je tudi  kateri je tisti najpogostejši razlog, da so se Slovenci odločili za spletni 

nakup. Pri raziskovanju tega vprašanja smo ugotovili, da je cena tisti najpogostejši razlog za 

spletni nakup. Namreč izkazalo se je, da so z nakupom preko spleta intervjuvanci prihranili 

določene vsote denarja. Nakupovali so izdelke v akcijah ter izdelke, katerih cena je nižja kot v 

običajni trgovini. Prav tako jim je bil privlačen popust pri večjih zneskih, pa če tudi je šlo 

samo za 5 do 10% popusta. 

 

Kot ostale razloge, ki so najpogosteje vplivali na spletni nakup, pa so navedli še: poznavanje 

izdelka, dobijo izdelek, ki jim je všeč, preglednost nad izdelki, kakovost v razmerju z ceno, 

prihranek na času ter enostavnost nakupa. 

 

3.6.3 Kako pogosto nakupujete preko spletnih trgovin? 

 

Največkrat so spletni kupci navedli, da v spletnih trgovinah nakupujejo po potrebi. Če 

gledamo samo pogostost nakupa vidimo, da so kupovali občasno, malo, oziroma ne prav 

pogosto. Številčno so se opredelili, da nakupujejo nekajkrat na leto, dvakrat na mesec, na 

vsake tri mesece, 5 do 10 krat na leto in pa tedensko.  
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Opazili smo, da je na pogostost nakupa vplivalo število finančnih sredstev na računu. Nekateri 

namreč namenoma držijo distanco od takšnega načina nakupovanja, saj ne bi radi zapravili 

preveč. So pa spet drugi spletni kupci, ki so zelo dovzetni za različne akcije in akcijsko 

ponudbo. Prav tako smo zasledili, da je pogostost spletnega nakupa odvisna tudi od tega, za 

kakšen nakup gre – zaseben ali služben. Opazno je tudi, da so nekateri še vedno bolj vajeni 

nakupovati v običajnih trgovinah. 

 

3.6.4 Je število vaših nakupov z leti naraščalo ali padalo? 

 

Preverjali smo, ali je število spletnih nakupov med našimi intervjuvanci naraščalo ali padalo. 

Naj omenim, da so raziskave, ki smo jih prikazali v teoretičnem delu, kazale na porast 

takšnega načina nakupovanja med Slovenci. In sicer se je z leti število kar precej povečevalo. 

 

Smo pa tudi sami prišli do podobnih odgovorov. Kljub temu, da spletni kupci, ki so sodelovali 

v raziskavi, nakupujejo bolj po potrebi, je njihovo zaupanje sčasoma naraščalo. Razlog za to 

pa so bili prehodno uspešno opravljeni nakupi, kot tudi povečana ponudba izdelkov, ki jih je 

bilo mogoče kupiti preko spleta. 

 

Dva intervjuvanca sta se opredelila, da opravljata enako število nakupov glede na pretekla 

leta. Spletna nakupovalka, ki je s tovrstnim nakupom pričela v letošnjem letu pričakuje, da bo 

v prihodnje nakupovala več. Samo pri enem izmed intervjuvancev pa smo zasledili, da na 

splošno nakupuje manj kot včasih, saj je v zadnjih letih njegova kupna moč padla, kljub temu 

pa preko spleta nakupuje več, kot pa je nakupoval v preteklih letih. 

 

3.6.5 Kako varen/nevaren se vam zdi takšen način nakupovanja? 

 

Glede na postavljeno hipotezo se mi zdi zanimivo, da se večini intervjuvancev takšen način 

nakupovanja zdi varen in mu zaupajo. Najbolj zaupajo domačemu spletu in pa zanesljivim 

dobaviteljem. Samo pri dveh intervjuvancih smo zasledili, da je spletno nakupovanje lahko 

nevarno in pa da obstajajo določene spletne strani, ki niso varne. 
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K temu, da označujejo takšen nakup za varen, so veliko pripomogle njihove osebne izkušnje, 

ki so bile pozitivne. Čeprav so preko medijev seznanjeni s tem, da zna biti takšen način 

nakupovanja tudi nevaren. 

 

Prav tako je opaziti, da večina slovenskih spletnih kupcev sama poskrbi za varnost. In sicer 

tako, da plačujejo po povzetju in ne s kartico. Izjema je bila kartica banke NLB, kjer kupec 

lahko sproti preverja svoje transakcije, prav tako Mastercard. Pa tudi Paypal velja za 

zanesljivega. Pred nakupom kupci preverjajo zanesljivost ponudnika, upoštevajo varnostne 

parametre na straneh in pa seveda nakupujejo na straneh, ki so jim že poznane ali pa so 

priporočene od prijateljev. 

 

3.6.6 Kaj vpliva na to, da spletni strani ne zaupate ali zaupate? 

 

Pri tem vprašanju smo raziskovali, kateri so tisti dejavniki, ki spodbujajo, da slovenski spletni 

kupci zaupajo različnim spletnim trgovinam. Ter kateri so tisti dejavniki, ki v njih vzbujajo 

nezaupanje in jih posledično odvračajo od takšnega načina nakupovanja. 

 

Ugotovili smo, da naši intervjuvanci najbolj zaupajo uveljavljenim in priznanim spletnim 

stranem. Veliko na zaupanje vpliva tudi predhodno nakupovanje na teh straneh. Sčasoma so  

kupci pridobili zaupanje v določeno spletno trgovino, predvsem na podlagi predhodno 

uspešno opravljenih nakupov. Pogosto so omenili tudi, da zaupajo stranem, ki so jim bile 

priporočene preko prijateljev. So pa navedli še nekaj drugih razlogov, in sicer da zaupajo 

spletni strani, ki je urejena, zaupajo znamkam, zaupajo Paypalu in pa plačilu po povzetju. 

Določene pa na spletno stran pritegnejo razni filmčki, sama postavitev spletne strani, kot tudi 

slogan. 

 

Pri razlogih za nezaupanje so se intervjuvanci opredelili zelo raznoliko. Zato ni mogoče 

razbrati, kateri bi bil tisti najbolj tipičen razlog, ki v njih vzbuja nezaupanje do spletne strani. 

Navedli so, da ne zaupajo drobnemu tisku, pomanjkljivim podatkom, površnemu dizajnu, 

besedi brezplačno, slabo delujočim stranem, stranem, ki niso preverjene ter 

novoustanovljenim stranem. Prav tako ne zaupajo podjetjem, ki se jim zdijo vsiljiva. 
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3.6.7 Pogosteje kupujete doma ali v tujini? 

 

Opaziti je, da so slovenski spletni kupci bistveno bolj naklonjeni domačim spletnim stranem. 

Prav vsi so izpostavili, da jim je nakup v domačih spletnih trgovinah bližji, zato tudi več 

kupujejo na našem trgu. Kot glavna ovira pri nakupovanju na tujih spletnih straneh je bil 

izpostavljen jezik. Večina naših kupcev ni veščih tujega jezika in se zato ne znajdejo primerno 

na spletnih straneh, ki niso napisane v slovenskem jeziku. 

 

Ostali razlogi, ki vplivajo na to, da kupci ne nakupujejo na tujih spletnih straneh, pa so: boljše 

zaupanje v domače ponudnike, podpora domačemu trgu ter dlje časa trajajoča dostava. So pa 

omenili, da imajo tuje strani včasih ugodnejšo ponudbo in se v določenih primerih kljub 

omenjenim oviram izdelek vseeno splača naročiti v tujini. 

 

3.6.8 Na katerih straneh največ nakupujete? 

 

V poglavju Razvoj slovenskega spletnega nakupovanja, ki se nahaja v teoretičnem delu te 

naloge, smo navedli, da so najbolj obiskane slovenske spletne strani Mimovrste, Bolha, 

Neckermann, Bigbang, Merkur, EnaA in Mercator. Odločili smo se, da to konkretno 

preverimo tudi v naši raziskavi in sicer z vprašanjem, na katerih straneh največ nakupujete.  

 

Tudi med našimi intervjuvanci je opaziti veliko naklonjenost spletni trgovini Mimovrste. Tudi 

trgovine kot so Neckermann, Bigbang, Merkur, EnaA in Mercator so se znašle med 

omenjenimi trgovinami, na katerih kupci največ nakupujejo. Spletnega oglasnika Bolha ni 

omenil nihče. 

 

V zadnjih letih so se v Sloveniji na novo pojavile strani, ki ponujajo visoke popuste ter pestro 

izbiro izdelkov in storitev. Naši intervjuvanci so navedli, da pogosto nakupujejo na straneh 

kot so: Kolektiva, Ena na dan, Kuponko, Privošči si ter Vsi kuponi.  

 

Zasledili smo še nekaj drugih spletnih strani, kot so Last minute, Simobil, Siol ter 

Hostelworld. Določeni intervjuvanci spletnih strani niso navajali poimensko. Med temi smo 

zasledili, da nakupujejo na straneh s tehničnimi izdelki, na straneh potovalnih agencij, v 

trgovinah z glasbo in na različnih spletnih straneh. 



 

 

 

62 

 

 

Če pogledamo še, koliko trgovin, ki so jih intervjuvanci poimensko navedli, je bilo domačih 

in koliko tujih, ugotovimo, da znatno prevladujejo imena slovenskih spletnih strani. Saj so od 

tujih imen navedli le Neckermann in Hostelworld. 

 

3.6.9 Kakšne izdelke nakupujete? 

 

Slovenski kupci so preko spleta nakupovali naslednje izdelke: barvne kartuše, orodje, 

rezervne dele, pohištvo, gospodinjske aparate, izlete, dopust, erotične pripomočke, kreme in 

zdravstvene pripomočke, gostinske storitve, telefone, oblačila, čevlje, tehnične izdelke, 

zaščitna sredstva, elektroniko, sesalce, masažne aparate, zgoščenke, slušalke, zvočnike, leče, 

hrano, kupone, modne izdelke, izdelke za prosti čas in športne izdelke. Kot vidimo je nabor 

teh izdelkov zelo širok in zajema tako praktične, dopolnilne, preverjene in subjektivne artikle. 

 

Pri enem od intervjuvancem smo zasledili tudi, da izdelke pregleduje prek spleta, določene pa 

še vedno potem raje kupi v običajni trgovini. 

 

3.6.10  Kakšen način plačevanja vam je najbližji?  

 

Ob koncu raziskave smo preverili, kakšen način  plačevanja je kupcem najbližji. Polovica 

intervjuvancev je odgovorila, da najraje svoj nakup plačajo po povzetju. Prav tako jih je 

skoraj polovica navedla, da jim je blizu plačevanje nakupa preko položnice. Ta dva načina 

uporabljajo zato, ker smatrajo, da sta najbolj varna načina plačevanja in da je možnost zlorab 

tu majhna. Še posebno to velja za plačilo po povzetju, saj v primeru, da kupec naročenega 

izdelka ne prejme, ga posledično tudi ne plača. Ta skupina intervjuvancev je navedla tudi, da 

ne marajo plačevati s kartico oziroma, da plačajo s kartico samo, če drugi načini plačevanja 

niso mogoči. 

 

Potem so naši intervjuvanci navedli, da prav tako plačujejo po predračunu, vendar 

dobaviteljem, ki jih poznajo že dlje časa. Ter da plačujejo na pošti in pa gotovinsko.  

 

Tudi plačilo s kartico ne zaostaja ravno za plačili po povzetju ali po položnici. In sicer naši 

intervjuvanci plačujejo preko svoje spletne banke, preko Paypal-a ter z Mastercardom.  
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3.6.11 Interpretacija pridobljenih informacij 

 

Slovenci se za spletni nakup odločajo iz številnih razlogov. Na spletu nakupujejo zaradi 

ugodnih cen, saj je včasih izdelke mogoče kupiti ceneje kot kje drugje. Privabijo jih tudi 

določeni popusti in dostava na dom. Spletno nakupovanje je prilagojeno času, ki ga imajo na 

voljo, nima vrst, gneče in čakanja ter ponuja več udobja.  

 

Prav tako se za spletni nakup odločajo zaradi dostopnosti izdelkov, saj lahko na ta način 

dobijo izdelke iz oddaljenih krajev. Včasih se znajdejo v situaciji, ko izdelka ni mogoče dobiti 

na drug način kot preko spleta. Ali pa izdelek enostavno kupijo, ker so ga opazili in jim je 

všeč.  

 

Kot razlog, da se odločajo za spletni nakup, so omenili tudi primerjavo izdelkov. Takšen 

način nakupovanja je precej bolj pregleden kot nakupovanje v klasični trgovini. Ker je 

izdelkov manj, jih je tudi laže primerjati. Ponudbo prek spleta ocenjujejo kot bolj pregledno. 

Na kvalitetnih straneh je mogoče dobiti veliko število informacij na enem mestu, pa še bi 

lahko naštevali prednosti. 

 

Glede na to, da je razlogov zelo veliko, smo raziskali tudi, kateri bi bil tisti najbolj ključni 

razlog, da se Slovenci odločajo za spletni nakup. Ugotovili smo, da je nakupom preko spleta 

najpogosteje botrovala nižja cena, akcija in poznavanje izdelka od prej. Prav tako so se 

pogosto odločili za nakup, ko jim je bil izdelek všeč. Naklonjeni pa so tudi enostavnosti 

nakupa in hitrosti nakupa, preglednosti izdelkov in razmerju kakovosti ter cene. 

 

Ugotovili smo, da slovenski kupci še vedno več nakupujejo v klasičnih trgovinah. Vendar pa 

se obiski v spletnih trgovinah povečujejo, še posebno po tem, ko so nekaj spletnih nakupov 

opravili uspešno, saj je s tem je raslo njihovo zaupanje v tovrsten način nakupovanja. 

Slovenski kupci večinoma nakupujejo po potrebi. Je pa število nakupov zelo različno. 

Nekateri nakupujejo malo, drugi občasno, spet tretji večkrat na mesec, določene izdelke 

tedensko. Skratka, število nakupov je odvisno od vsakega posameznika. 

 

Slovenskim spletnim kupcem se spletno nakupovanje zdi varno. Večinoma pa tudi sami 

poskrbijo za svojo varnost. Zelo so pozorni na to, katere strani so varne in katere ne. Podobno 
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je tudi z zaupanjem v takšen način nakupovanja. Slovenski spletni kupci zaupajo stranem, 

preko katerih so že nakupovali in lastnim izkušnjam. Dobrodošla so tudi priporočila 

prijateljev. Nekateri zaupajo določenim znamkam in različnim načinom plačevanja. Nekaj pa 

na njihovo zaupanje vpliva tudi sama urejenost spletne strani. 

 

Ne zaupajo pa raznim propagandnim besedam, kot je npr. brezplačno, prav tako ne zaupajo 

drobnemu tisku in pomanjkljivim podatkom. Pozorni so tudi na same spletne strani, saj ne 

zaupajo novoustanovljenim spletnim stranem, slabo delujočim, nepreverjenim ter površnemu 

dizajnu. Odklonilen odnos pa imajo tudi do vsiljivih podjetij. 

 

Zelo so naklonjeni nakupovanju v domačih spletnih trgovinah. V tujini jih nakupuje zelo 

malo, saj smo pri preverjanju, na katerih spletnih straneh največ nakupujejo, zasledili samo 

dve tuji spletni strani. Od domačih pa obiskujejo tiste najbolj znane strani, kot so Mimo vrste, 

Bigbang, Merkur, EnaA, Mercator, Kolektiva, Ena na dan, Kuponko, Privošči si, Vsi kuponi 

itd. Tisti, ki se imensko niso opredelili, pa so navedli, da nakupujejo na spletnih straneh s 

tehniko, glasbo in potovanji. 

 

Preko spleta so nakupovali širok spekter izdelkov. Od orodja, rezervnih delov, kartuš, 

erotičnih pripomočkov, zdravstvenih pripomočkov, izletov, dopusta, gospodinjskih aparatov, 

tehničnih izdelkov, pohištva pa tudi gostinske storitve, telefone, oblačila, čevlje, zaščitna 

sredstva, elektroniko, sesalce, masažne aparate, zgoščenke, slušalke, zvočnike, kupone, hrano, 

leče, modne izdelke, izdelke za prosti čas ter športne izdelke. 

 

Svoje spletne nakupe Slovenci najraje plačajo po povzetju in preko položnice, saj se jim tak 

način plačila zdi varen. Nekateri plačujejo na pošti in pa gotovinsko, spet drugi po 

predračunu. Tudi plačilo s kartico je pogosto uporabljen način plačevanja. Vendar ne z vsako 

kartico. Kupci so naklonjeni tistim, kjer imajo občutek, da je za varnost dobro poskrbljeno. 

 

Ob koncu se malo vrnimo še na našo hipotezo. Ugotovili smo, da je v celoti ne moremo 

potrditi. Sicer smo dokazali, da so slovenski kupci spletu vedno bolj naklonjeni, da število 

nakupov z leti narašča in da so razlogi za rast različni. Ni pa nam uspelo dokazati, da je 

varnost tista največja ovira spletnega nakupovanja. Saj se je pokazalo, da slovenski kupci tak 

nakup smatrajo za precej varen in da so njihovo izkušnje doslej pozitivne. 
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V hipotezi smo prav tako predpostavili, da zaradi varnosti in zaupanja Slovenci raje kupujejo 

na domačih straneh, kot pa tujih. Vendar po končani raziskavi tudi tega ne moremo v celoti 

potrditi. Lahko rečemo, da neprimerljivo bolj zaupajo domačim spletnim stranem. Pri varnosti 

pa je zadeva nekoliko drugačna, in sicer bi bil glede na raziskavo lahko jezik tisti, ki vpliva na 

to, da Slovenci raje nakupujejo na domačih straneh kot pa tujih. Zelo pogosto smo zasledili, 

da kupce od spletnega nakup odvrne ravno nepoznavanje jezika ter posledično nerazumevanje 

spletne strani. 

 

 

4. ZAKLJU ČEK 

 

 

Že večkrat smo omenili, da ima spletna trgovina velik potencial za prihodnost. Tako v 

Sloveniji kot tudi po svetu. Raziskave, ki jih je opravil Eurostat, pa tudi naša raziskava v tej 

magistrski nalogi, so pokazale, da spletni nakup v zadnjih letih raste.  Glede na to, da vse več 

ljudi nakupuje preko spleta in spoznanja, da se po prvih nakupih in pridobitvi zaupanja v 

tovrsten način nakupovanja število nakupov povečuje, so obeti za prihodnost spletnega 

nakupovanja dobri. 

 

Zanimiv je tudi vpliv aktualne gospodarske krize na tovrsten način nakupovanja. Jeff Bezos, 

ustanovitelj znane spletne trgovine Amazon.com je dejal: »Škoda, če bo krize res konec« 

(Štor, 2009). 

 

Kljub temu, da so v Amazonu imeli velike težave na začetku leta 2009, ko je bila kriza zelo 

huda, so sčasoma pridobili nazaj izgubljeno. In ne samo to, celo pridobili so več, kar se pozna 

tudi na njihovih delnicah (Štor, 2009). 

 

Tudi slovenska podjetja, kot so Gambit, ki upravlja trgovino EnaA, in pa Mercator, kljub krizi 

še dalje beležijo rast spletnega nakupovanja. Eden izmed razlogov, da je ta panoga v času 

gospodarske krize zelo uspešna, je vsekakor cena. Ljudje so začeli bolj racionalno razpolagati 

s svojim sredstvi, zato jim nižje cene v spletnih trgovinah pridejo še kako prav (Štor, 2009). 
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Sicer ni pričakovati, da bi spletne trgovine kaj kmalu izrinile klasične. Se pa razvijalci 

programskih rešitev trudijo spletno nakupovanje čim bolj približati kupcem. V ta namen 

razvijajo nove načine, kako takšen način nakupovanja še dopolniti.   

 

Proizvajalec ur Tissot je lansiral aplikacijo, ki omogoča skoraj živo izkušnjo nakupovanja ur.  

Zaenkrat ta aplikacija omogoča samo pomerjanje, kar pa je vsekakor več, kot nam omogoča 

večina ostalih spletnih trgovin. Da zadeva steče, je potrebno imeti nameščen program, spletno 

kamero in pa trak za zapestje. Potem lahko program s pomočjo spletne kamere v realnem času 

prikaže izbrano uro na zapestju. 

 

Zna se zgoditi, da bodo podobne programe začele uporabljati tudi druge trgovine. Še posebno  

kadar gre za izdelke kot so oblačila, čevlji, perilo, modni dodatki in podobno. Tako kupec 

izdelka ne bo samo ogledoval na spletu, pač pa ga bo lahko tudi virtualno preizkusil, kar 

seveda precej spominja na nakup v klasični trgovini (Prihodnost nakupovanja preko 

internetnih trgovin, 2010). 

 

Lahko bi rekli, da je nakupovanje preko spleta že precej uveljavljeno. Ne velja pa enako za 

nakupovanje preko mobilnih telefonov. Tudi na tem področju gre pričakovati razvoj 

tehnologije. V Sloveniji spletna trgovina EnaA že ponuja določene operacijske sisteme, ki 

omogočajo brskanje med izdelki. Nakupovati se da preko aplikacij EnaA Android, EnaA 

Nokia, EnaA za iPhone in Ipad ali pa preko spletnega naslova www.enaA.mobi (Spletno 

nakupovanje na mobilnih telefonih, 2012). 

  

Če za konec povzamemo, vidimo da je jasno, da se bo razvoj spletnega nakupovanja v 

prihodnje še nadaljeval. Prilagajala se mu bo tudi tehnologija, ki ga spremlja. Predvidevamo 

pa lahko, da bo rastlo tudi število kupcev v tej panogi. 
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PRILOGA 1: VABILO 

Barbara Leben 
XXX XXX 
4204 Golnik 
 
 

Golnik, 10.7.2012 
 

 
Vabilo za sodelovanje v polstrukturiranemu intervjuju 

 
Spoštovani, 
 
sem Barbara Leben, absolventka podiplomskega študija Medkulturni menedžment na 
Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Trenutno pišem svojo magistrsko 
nalogo z naslovom Odnos Slovencev do spletnega nakupovanja, zato vas vljudno vabim k 
sodelovanju pri intervjuju na omenjeno temo. Intervju bo polstrukturiran, z vnaprej 
pripravljenimi usmeritvenimi vprašanji, ki se glasijo: 
 
Zakaj se odločate za spletni nakup? 
Kateri od razlogov je tisti, ki največkrat vpliva na to, da se odločite za spletni nakup? 
Kako pogosto nakupujete preko spletnih trgovin? 
Je število vaših nakupov z leti naraščalo ali padalo? 
Kako varen/nevaren se vam zdi takšen način nakupovanja? 
Kaj vpliva na to, da spletni strani ne zaupate ali zaupate? 
Pogosteje kupujete doma ali v tujini? 
Na katerih straneh največ nakupujete? Zakaj? 
Kakšne izdelke nakupujete? 
Kakšen način plačevanja vam je najbližji? Zakaj? 
 
V kolikor imate čas, vas tematika zanima in ste na vprašanja pripravljeni odgovoriti, se mi 
prosim oglasite na e-mail naslov barbiiy@gmail.com ali na tel. _____________, da se 
dogovorimo termin in kraj intervjuja, ki bi vam najbolj ustrezal. 
 
Predvidevam, da bo sam intervju trajal približno 45 min. Zbrana mnenja in informacije pa 
bodo uporabljena za namene te magistrske naloge. 
 
 
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odziv in vas lepo pozdravljam, 
 
 

 
Barbara Leben



 

 

 

   

 

PRILOGA 2: TRANSKRIPT 
 

1. Zakaj se odločate za spletni nakup? 

 

A) Za spletni nakup se odločam zaradi enostavnosti nakupa, se pravi nakup lahko 

opravim doma. Ni mi potrebno čakati v vrsti ali pa bistveno je cenejši, ker nakupim samo 

stvar ali pa predmet, ki sem ga imel namen kupit. Velikokrat je tudi ugodna cena, ker so 

določeni popusti za spletni nakup. V večini primerov je možna dostava na dom. Na 

internetu je možna primerjava med različnimi izdelki in preko tega se lahko ugotovi, kateri 

je cenejši, tako se lažje odločim za svoj spletni nakup. 

 

B) Za spletni nakup se odločam, ker je nakup malo hitrejši kot običajna trgovina, ker je 

bolj dostopen kot običajna trgovina, ker se lahko usedem za računalnik in si pogledam 

izdelek. Ker lahko kupujem tudi zvečer v nedeljah in praznikih. Skratka kadar imam čas in 

kadar sem pri volji. Včasih je kak izdelek tudi cenejši kot v običajni trgovini. Naj bi se 

prilagajali kupcem, ampak meni se do sedaj niso. 

 

C) Zato ker je ponudba velika, izbira velika, navedene so cene, lastnosti izdelkov in 

tako naprej. 

 

D) Sam nakupujem zelo malo, ponavadi namesto mene kupi žena. Tudi žena običajno 

pove, kaj se kupi. Če pa sam kaj kupim, pa so to običajno zaščitna sredstva za podjetje, ki 

jih rabim. Preko spleta jih kupim zato, ker je najenostavneje, včasih tudi ceneje. 

 

E) Včasih gledam po internetu in vidim kaj zanimivega, kaj kar mi je všeč in zato 

naročim. Ampak ne gledam interneta samo zato, da bi kaj naročil. Če vidim slučajno 

reklamo, grem pogledat, drugače pa ne. Naročim pa samo, če mi je všeč, drugače ne. 

Kadar je cena visoka, me izdelek ne zanima. Določene izdelke pa naročim zato, ker jih ne 

dobim v trgovini oziroma niti kje drugje. 

 

F) Za spletni nakup se jaz osebno odločam predvsem zaradi pregledne ponudbe.  In 

velike izbire izdelkov in predvsem ugodne cene. Kajti večina internetnih ponudnikov 

oziroma prodajaln ponuja dokaj ugodne popuste v primerjavi s ceno v trgovini. Na primer 



 

 

 

   

 

spletna trgovina Big Bang ponuja večino izdelkov 10% ceneje, kot pa so ti izdelki v 

trgovini. Drugih razlogov pa ne bi našteval. 

 

G) Za spletni nakup se odločam zato, ker je na internetu dosegljiva široka ponudba 

izdelkov, večina iz precej oddaljenih krajev, vse informacije so dosegljive na enem mestu, 

saj imajo izdelki običajno zadosti natančen opis, cena pa je večinoma občutno cenejša kot 

v klasičnih trgovinah. Pri tem pa seveda pazim na to, da je stran varna za nakup, saj ne bi 

želela, da po plačilu izdelka le-tega ne bi prejela. Spletno nakupovanje je udobnejše in 

prilagojeno mojemu času, saj lahko kupujem kadarkoli, izognem se vsem gnečam, čakanju 

na prodajalce in vrstam na blagajni. 

 

H) Za spletni nakup se odločam zaradi večje izbire artiklov, katerih v naših navadnih 

trgovinah oz. trgovinah s podobnimi prodajnimi proizvajalci ni moč naročiti oz. dobiti. 

Morda tudi zaradi tega, ker sem večkrat časovno omejen zaradi dela in tempa življenja in 

enostavno ne najdem pravega časa, da bi hodil okoli po nakupih in spremljal tekoče 

prodajne artikle na naših policah, tako pa hitro in preprosto pobrskam po spletu za 

določene artikle, za katere se v tistem trenutku zanimam. In jih kasneje tudi naročim, sam 

nakup pa je hiter in preprost.  

 

2. Kateri od razlogov je tisti, ki največkrat vpliva na to, da se odločite za spletni 

nakup? 

 

A) Enostaven in hiter nakup. Recimo, za določen izdelek že točno vem kje in kaj, 

koliko je cena, naročilo, brez da mi je potrebno kam iti. 

 

B) Največkrat je to Akcija. Večkrat grem na Kuponko, pregledam ponudbo, ponavadi 

vedno kaj najdem. Tukaj imajo vse stvari v akciji in so zato so vedno cenejše.  

 

C) Zato, ker dobim oblačila po svoji meri, mi to odgovarja, izberem si to kar mi je 

všeč, običajno so cene tudi nekoliko nižje kot v trgovinah. Najpogosteje pa zato, ker so 

izdelki ponujeni, se da vsak izdelek posebej pogledat. 

 

 



 

 

 

   

 

D) Nimam posebnega razloga. Morda prihranek na času, nimam vedno časa, raje se 

ukvarjam z drugimi stvarmi, kot da bi šel v trgovino.  

 

E) Naročim izdelek, ki mi je všeč. Ko vidim reklamo, mi izdelek pade v oči. Če 

naročim cd, ga malo poslušam. Poslušam glasbo na internetu, potem se odločim, ali ga 

bom kupil ali ne. Če pa nimam možnosti, da ga poslušam, ga pa sploh ne naročim. 

 

F) Ja, kot sem že omenil, je eden izmed teh razlogov predvsem ugodna cena, kajti cena 

je privlačna za potrošnika. Nekaj sem prihranil, kajti prav veliko tudi ne nakupujem prek 

spleta. Ampak lahko pa rečemo, da nekaj sem prihranil. Predvsem večji prihranki so pri 

izdelkih, ki so večje vrednosti. Lahko govorimo npr. 200, 300 Evrov in to, če računamo 

10% popusta, potem je to 30 Evrov prihranka. Vendar je treba biti pazljiv tukaj, kajti 

večinoma se zaračunava še poštnina, tako da je priporočljivo te izdelke mogoče kupiti prek 

spleta, nato pa jih osebno prevzeti na sedežu podjetja. 

 

G) Pogosto je povod za spletni nakup dejstvo, da enake izdelke dobim po ugodnejši 

ceni, saj tudi sami prodajalci spodbujajo spletno nakupovanje. Dober primer je podjetje 

Big Bang, ki ima tako klasično prodajo kot spletno, vendar enak izdelek ponujajo na spletu 

ceneje, če se ne motim, je razlika v višini 5%. Praktično so svoja konkurenca, vendar se 

tako prilagajajo trgu in svojim strankam. Na drugem mestu pa je vzrok v tem, da je spletno 

nakupovanje enostavno. Prijaviš se na stran, izbereš izdelek, plačaš in počakaš, da te poštar 

razveseli z obvestilom, da je tvoja pošiljka prispela. 

 

H) Na spletnih straneh je veliko ugodnih trgovin svetovno znanih proizvajalcev in je 

artikel kljub poštnini še vedno cenejši, kakor če bi ga kupil v navadni trgovini, ker ima 

vsak trgovec svojo maržo in je temu razumljivo izdelek v trgovini dražji kakor na spletu. 

Malo težje je nakupovati za mene preko spleta kakšna oblačila, ker le teh ne moreš 

pomeriti in poizkusiti.  

Vedno gledam na kakovost in čim cenejšo vrednost artikla, takšnih je pa kar veliko na 

spletu. 

 

 

 



 

 

 

   

 

3. Kako pogosto nakupujete preko spletnih trgovin? 

 

A) Po potrebi ali glede na trenutno ponudbo ali akcijsko ponudbo. Okvirno rečeno 

vsake tri mesece. Z nakupovanjem prek spleta sem začel recimo pred petimi leti z 

nakupom tonerjev za printerje in od takrat naprej nakupujem občasno. 

 

B) Ne prav pogosto. Ker sem prepričana, da če bi šla večkrat, da bi hitro preveč 

zapravila … Če bi obiskovala pogosteje te strani. Velikokrat kupiš tudi stvari, ki jih v 

bistvu ne potrebuješ. Če jih ne vidiš, jih potem ne rabiš. Če so slučajno tuje spletne strani, 

takrat tudi ne razumem njihove ponudbe, zato se potem tudi ne odločam za te stvari. 

 

C) Kupujem takrat, kadar potrebujem kakšno stvar. Večkrat na leto. 

 

D) Dvakrat na mesec oz. v ta dvakrat spadajo še nakupi moje žene, ki jih opravi zame.  

 

E) Malo. Zato ker nimajo dosti zanimivih stvari, da bi jih kupil. Glasbo in filme še 

vedno nakupujem tudi v običajnih trgovinah. Na splošno sem bolj navajen iti v trgovino 

pogledat, kot da bi iskal po spletu. Včasih tudi gledam na spletu, pa ne zastopim, kaj želijo 

od mene, kaj pomeni. S tem se potem ne ukvarjam več. 

 

F) Lahko bi rekli ne prav pogosto. Ampak nekajkrat na leto, odvisno od potreb po 

izdelkih in od ponudbe. Na primer Kuponko.si. Vendar prek kuponkota pa ne kupujem. 

Kajti ponujajo ugodne kupone, zraven pa zaračunavajo dodatne storitve. Ne bi o tem, res 

ne, nisem zadovoljen. 

 

G) Odvisno, v službi se redno srečujem z naročilom pisarniškega materiala, hrane in 

pijače, tudi tedensko, prav tako pa občasno tudi računalniške opreme. Zasebno pa odvisno 

od potreb, ki se v življenju pojavljajo, sigurno pa je to večkrat letno, med 5 do 10-krat. 

 

H) Preko spletnih trgovin sicer niti ne kupujem ne vem kako zelo pogosto. Kadar si 

kakšno stvar zares zaželim in imam za to tudi dobro imetje na TRR, kajti najraje plačam 

kar direktno oz. takoj preko položnice, da ni potem nobenih komplikacij plačevati poštarju, 

ko artikel dostavi. Ni ne vem kako pogosto pri meni takšno nakupovanje, ko pa si kaj 



 

 

 

   

 

zaželim, pa tudi naročim. Preko spleta nakupujem po potrebi. 

 

4. Je število vaših nakupov z leti naraščalo ali padalo? 

 

A) V bistvu se to spreminja. Ker nakupujem večinoma po potrebi. Ali pač trenutni 

ponudbi trgovin. Zaupanje v spletno trgovino se je z uspešnimi nakupi z leti ali s časom v 

to vrsto trgovine povečalo. Seveda je to botrovalo tudi, da so bili ti nakupi sčasoma 

pogostejši. 

 

B) Ne eno ne drugo. Zato, ker sem se šele v letošnjem letu poslužila teh nakupov. Za v 

prihodnje sem prepričala, da se bom večkrat posluževala teh nakupov, zato ker so hitrejši, 

bolj prijazni, bolj prikladni itd. Se mi zdi, da se jih na splošno ljudje vedno bolj 

poslužujemo. Kar opažam med prijatelji in slišim v medijih pa je, da ti nakupi rastejo. 

 

C) Število nakupov je približno enako, zato ker kupim samo tisto, kar potrebujem, ne 

tisto kar vidim, kar mi je všeč, ampak to, kar potrebujem. 

 

D) V zadnjih letih kupujem nekoliko več kot prej, saj manj hodim po trgovinah. Po drugi 

strani pa sploh nakupujem manj, saj ni denarja in moja kupna moč pada. 

 

E) Nič od tega. Kupim takrat, ko vidim kakšno zanimivo stvar, če je ni, ne nakupujem. 

Več kot kakšen let že nisem ničesar naročil, pa že pred tem zelo malo. 

 

F) Moje število spletnih nakupov je naraščalo. Naj še omenim, zakaj je naraščalo. 

Naraščalo je predvsem zaradi vse večjih spletnih ponudnikov internetnega nakupovanja, 

kajti v preteklosti jih ni bilo veliko. Prvi eden takih je bil z Jesenic – Mimo vrste. Nato pa 

se je zelo hitro začelo širiti, predvsem zaradi velikih dobičkov v tovrstni trgovini. 

 

G) S pozitivnimi izkušnjami se število povečuje. Povezano je tudi s tem, da je vedno 

več izdelkov možno kupiti preko spleta.  

 

H) Moje število takih nakupov je nekje vmes, nisem nikoli spremljal, koliko 

nakupujem, morda celo enako, v lanskem letu sem kupil nekaj stvari za osebno last in tudi 



 

 

 

   

 

ko smo šli s kolegi v Nemčijo silvestrovat, sem prenočišče in vstopnice kupil in rezerviral 

preko spleta, letos morda malo manj, toda leto je še dolgo in verjamem, da se bo še kaj 

uporabnega in cenovno ugodnega našlo na spletu.  

 

5. Kako varen/nevaren se vam zdi takšen način nakupovanja? 

 

A) Vedno izbiram trgovine ali spletne strani, ki so mi že poznane ali mi jih priporočijo 

znanci in prijatelji, tako da sem z njihovo varnostjo že v najprej seznanjen ali sem se v to 

prepričal sam. Se pravi, da sem se prepričal z nakupi, ki sem jih že opravil v preteklosti. 

Varnost nakupa preverjam že preko samega ponudnika z varnostnimi parametri, katere ima 

ponudnik vgrajene že v sam sistem. Sam nakupujem vedno samo preko domačih strani. Na 

tujih spletnih straneh pa samo preko znancev, ki so nakup že opravili in jim je zadeva 

poznana. 

 

B) Glede na to, da še nimam slabih izkušenj, se mi zdi, da je še vedno varen, čeprav 

slišim razno razne informacije predvsem iz medijev o nasprotnem. Da si lahko kdo prisvoji 

tvojo kodo kartice, na primer. Glede na to, da prijatelji ali pa ljudje, s katerimi se 

pogovarjam o teh stvareh, tudi še nimajo slabih izkušenj, na nek način še vedno zaupam 

spletu. Zaupam pa še vedno bolj domačemu spletu. 

 

C) Večinoma se mi zdi varen, ker včasih tudi opozarjajo na nepravilnosti, na vdore v 

računalniški sistem, tako da nekatera podjetja so preverjeno zanesljiva. Jaz nakupujem pri 

tistih, za katere menim, da so zanesljivi. 

 

D) Včasih se mi zdi varen, včasih nevaren. Odvisno od katerega dobavitelja. 

Pomembno je, kdo je varen dobavitelj. Pri tistih, ki se mi ne zdijo varni, ne kupujem.  

Podjetje, ki je »šalabajzersko« mi dalje slab vtis, in tudi ne želim nakupovati. Že tako 

nerad plačujem vnaprej. 

 

E) Nevaren se mi sploh ne zdi. Saj samo cd kupiš, poveš hišno številko, ime in 

priimek, številko telefona, če jo potrebujejo. Plačam pa takrat, ko dobim. Če ne dobim 

izdelka, pa pač ne plačam. Nisem imel še nobenih slabih izkušenj, ker je bilo do sedaj vse 

vredu. 



 

 

 

   

 

 

F) Ja tovrsten način nakupovanja je varen, če plačujemo gotovinsko. Se pravi, da 

plačamo po prevzetju pošiljke. V nasprotnem primeru pri nakupovanju s kartico, kjer 

vpišemo svojo pin kodo itn., svoj transakcijski račun, pri tem pa lahko že računamo, da 

pride tudi do zlorabe. Mogoče je nevaren tudi virus, da nam črv »požre« računalnik in 

kartico. Varnost nastavimo tam pod internetne možnosti, kjer imamo varnost. Priporočljivo 

je tudi, da pogledamo požarni zid. Tako da ja, varnost je pomembna pri tovrstnem 

nakupovanju. 

 

G) Spletno nakupovanje je načeloma varno, sigurno pa je dosti lažnih strani, ki so 

ustvarjene za to, da bi ljudi oguljufale. Zato še vedno ne opravljam večjih nakupov na 

straneh, ki jih ne poznam in ki mi ne omogočajo plačevanja preko aplikacij, ki mi varnost 

zagotavljajo, npr. Paypal, ki garantira samo za preverjene prodajalce. Z nekaj previdnosti 

je spletno nakupovanje na koncu prijetna izkušnja. 

 

H) Vsak spletni trgovec mora imeti obvezno prijavno okence, kamor vpišeš svoje 

osebne podatke, preberem vedno forume, če jih ta prodajalec spleta ima, kajti če jih ne bi 

imel, bi res raje pogledal še malo bolj podrobno. Moje izkušnje za enkrat so nadvse 

pozitivne in nimam slabih izkušenj. Je pa tudi prednost NLB-ja, ker imam osebno kartico v 

uporabi, tako da vidim, kako so transakcije šle, če je vse pravilno, v kolikor bi bilo karkoli 

spornega, bi poklical na NLB. Le-ta pa bi zakup blokiral in tako ne bi prišlo do nakupa in 

zlorabe. Je možnost, da banka svoje komitente za Mastercard obvešča preko sms-ja, 

kakšne so bile transakcije o nakupu. 

 

6. Kaj vpliva na to, da spletni strani ne zaupate ali zaupate? 

 

A) Za določeno spletno trgovino se vedno odločam po izkušnjah, se pravi po lastnih 

izkušnjah in priporočilih prijateljev. Spletna stran trgovine mora biti urejena, pregledna, z 

veliko podatki o izdelku. Brez dodatnih reklamnih vložkov, kot so sedaj ste zadeli, 

izžrebani ste … To mi gre na živce in tja sigurno ne grem nikoli več. To takoj skenslam. 

Prav tako ne zaupam stranem, ki imajo veliko drobnega tiska, pa tudi tistim, ki nimajo 

dovolj podatkov o dostavi in stroških dostave. Se pravi končni ceni dobavljenega izdelka. 

 



 

 

 

   

 

B) Iz mojih lastnih izkušenj – na srečo še nimam slabih izkušenj s spletom – zaupam 

bolj domačim ponudnikom.  Predvsem če ponujajo dobre znamke, potem znane znamke in 

pa uveljavljene znamke. Privabijo me kakšni filmčki, postavitev spletne strani, včasih tudi 

kakšen dober slogan. Zadeve kot so gratis, brezplačna dostava, pa ne pridobijo mojega 

zaupanja, saj sem prepričana, da je vse to že všteto v ceno izdelka. Da je to že nekako 

plačano zraven. 

 

C) Predvsem to, da se mi zdi spletna stran varna, ker še ni bilo težav. Oziroma prijatelji 

pohvalijo, da so zadovoljni z izdelki, da so cene ugodne in da ni bilo nobenih težav. 

 

D) Včasih kakšno podjetje, ki je iz Slovenije, preverim na Ibonu. Tujih žal ne morem. 

Kupim na tistih, ki so likvidne. Sam videz mi nič kaj dosti ne pove. Ker lahko tudi 

obljubljajo marsikaj, pa potem iz tega ni nič. 

 

E) S tem se sploh ne obremenjujem. Kadar vidim spletno stran, ki dela samo na pol, 

me potem sploh ne zanima več. Če kakšen okenček odpreš, pa mi ne pokaže stvari, me 

potem stran ne zanima, ampak jo samo zaprem. Kakšne poznam že iz reklam, te se mi 

zdijo varne. Če vidim opozorile znake na računalniku, pa tudi ne gledam, že zaradi 

virusov, ki so mi uničili prejšnji računalnik. Ampak na splošno pa tako ali tako naročam 

pri bolj znanih trgovinah. Na primer pri Mimovrste, ta mi je znana.  

 

F) Da spletni strani ne zaupam … Lahko bi rekli, ja, mogoče novoustanovljeni spletni 

strani, ki ni preverjena s strani potrošnikov, ji ni mogoče ravno zaupati. Tako je bolje 

nakupovati na spletni straneh, ki so se že uveljavile v slovenskem prostoru ali v tujini. 

Zaupam priznanim, seveda, kajti obstaja manjša možnost »nategancije« pri tovrstnih 

spletnih straneh, kot pa pri novoustanovljenih. Kajti obstaja možnost, da gre spet za eno od 

slamnatih podjetij. Lahko, da ga je ustanovil spet neki slovenski tajkun. Tako da nikoli ne 

veš. 

 

G) Eno izmed mojih meril sem že omenila pri prejšnjem vprašanju, plačujem s 

kreditno kartico preko programa Paypal, ki mi garantirajo vračilo denarja v primeru moje 

reklamacije, nato pa se družba, ki je lastnik Paypala, z reklamacijo ukvarja direktno s 

prodajalcem. Drugi način zaščite pa je, da plačam po povzetju, predvsem kadar kupujem 



 

 

 

   

 

oblačila in dodatke pri manjših prodajalcih. Plačam hkrati, ko naročilo prevzamem. 

 

Sicer pa se izogibam raznim spletnim trgovinam, ki mi jih vsiljujejo v kakih množičnih 

elektronskih reklamah ali trgovinam, kjer me že površen dizajn strani opozori, da se s to 

dejavnostjo ne ukvarjajo profesionalno.  

 

H) Pri meni vpliva sam nakup preko spleta, da je zares preverjeno in varno, saj je cel 

kup nekih gesel, tudi banka temu pripomore s svojimi gesli, katera so kasneje posredovana 

prodajalcu spleta, nakupujem pa na straneh, ki jih zares poznam in vem, da ni stran 

ponarejena s strani koga drugega ali karkoli v tej smeri. Priznam pa, da če bi prišlo do 

kakšne nerodne situacije, mi ne bi bilo prijetno. 

 

7. Pogosteje kupujete doma ali v tujini? 

 

A) Sam nakupe opravljam samo na domačih spletnih straneh, ker pri tujih zaradi 

strokovnih izrazov nisem dovolj vešč, siguren. In nepoznavanje strani – me nakupi od 

nakupov na tujih straneh ponavadi ne zanimajo. 

 

B) Najpogosteje nakupujem doma, ker vedno ne razumem tujega jezika, če je ponudba 

v tujem jeziku. Ker še vedno bolj zaupam domačim ponudnikom in pa, ker se mi na nek 

način zdi tudi prav, da nekako domače ponudnike podpiram in ker verjamem, da imajo 

ravno tako ugodno ponudbo, kot pa tuji ponudniki. 

 

C) Večinoma kupujem doma, zato ker so izdelki na domačem trgu čisto vredu. 

 

D) Pogosteje kupujem doma. V tujini nakupuje moja žena. Jaz pa se osredotočam na 

Slovenijo, zaradi znanja slovenskega jezika. Ostalih jezikov ne znam prav dobro in tudi 

slovenski trg je najboljši. 

 

E) Na domačih straneh nakupujem pogosteje. Na tujih ne nakupujem, zato ker se mi ne 

da mučit z jezikom. Če pogledam spletno stran pa vidim, da je kakšen jezik, ki ga sploh ne 

zastopim, sploh ne gledam, se ne ukvarjam s tem. Samo zaprem, pa je. Ko naročim izdelek 

v Sloveniji, pa vsaj vem, da sem vse prav naročil. 



 

 

 

   

 

F) Pogosteje doma, kajti izdelki iz tujine prihajajo mnogo počasneje. Včasih traja tudi 

14 dni, če je izdelek iz tujine, ali več. Lahko tudi več mesecev npr., če gre iz ZDA. Lahko 

se zatakne tudi pri carini. Tako da, jaz mislim, da je bolje nakupovati, v kolikor potrebujete 

trenutno izdelek, na slovenskih spletnih straneh. V kolikor pa ga ne potrebujete trenutno, 

pa mogoče v tujini, saj je ponudba še nekoliko ugodnejša. 

 

G) Kupujem v spletnih trgovinah v državah EU in E-bayu, sicer pa pretežno v 

slovenskih spletnih trgovinah. Predvsem je dostava znotraj države cenejša, kar je potrebno 

upoštevati pri skupni vrednosti izdelka. Sicer pa se prodajalci pod določenimi pogoji 

odločijo poslati izdelek tudi brezplačno, npr. zaradi vrednosti nakupa ali posebnih akcij. 

 

H) Pogosteje kupujem doma, kajti sam trg je zares že dovolj razvit, da vse, kar dobiš v 

tujini, je tudi pri nas na policah, če pa se že gleda, da se gre nakupovat v tujino, je 

zagotovo zraven štet še kakšen izlet spotoma, če primerjam nakupovanje kje v Avstriji ali 

Ljubljani, se potem sam dan izkoristi zares do konca, če se gre v Avstrijo. Tako da ni samo 

nakupovanje, že zaradi same vožnje. 

 

8. Na katerih straneh največ nakupujete? Zakaj? 

 

A) Največ nakupujem na straneh s tehnično robo, se pravi Merkur, Big bang, Mercator. 

Pogledat grem tudi ponudbo na kakšno potovalno agencijo, glede ponudbe letovanja, cen, 

kakšen last minute in podobne stvari. 

 

B) Najpogosteje nakupujem na Kolektiva.si, Ena na dan, Kuponko, Privošči si, Vsi 

kuponi, Domača lekarna. Večinoma tam, kadar je akcija. 

 

C) Oblačila kupujem predvsem pri Neckermannu, že vrsto let in sem s temi izdelki 

zadovoljna. Če slučajno dobim izdelek, ki mi ne ustreza, ga lahko tudi zamenjam. 

 

D) Mimo vrste. Ker je najbolj znana spletna stran. Potem pa še razne druge, odvisno od 

tega, kaj potrebujem takrat. 

 

E) Kakor je. Naprimer Mimovrste, pa Simobil, pa Siol. Včasih tudi samo gledam, če 



 

 

 

   

 

mi je zanimiva stvar pa malo tuhtam, ali bi jo naročil ali ne. Kdaj sploh nič ne kupim, če ni 

nič zanimivega gor. Do sedaj sem kupil največ cd-jev, pa že drugače na internetu poslušam 

največ glasbe in filmov. Ne kupujem vse glasbe preko interneta, če pa kaj ni, pa se 

posvetujem s starši in se nato odločimo, ali se bo to nakupilo ali pa ne. Samo plačam pa 

tako ali tako ponavadi sam.  

 

F) Big Bang, Mimo vrste, EnaA in druge. 

 

G) Tehniko večinoma kupujem na Mimo vrste, ker imam z njimi izključno dobre 

izkušnje, saj prodaja teče točno tako, kot predstavljajo, seveda pa imajo najugodnejše cene 

napram ostalim podobnim trgovinam. Hrano kupujem preko Mercator strani, saj 

zagotavljajo dostavo skorajda povsod. Oblačila in modne dodatke kupujem preko večih 

strani, ker sledim akcijam, je redko katera uporabljena večkrat.  

 

H) Do sedaj sem nakupoval preko različnih spletnih strani, kot so npr. 

Hostelworld.com, Mimovrste.com, kar nekaj nemških spletnih trgovin, kjer sem 

nakupoval, Kolektiva.si in še bi se kaj našlo. Zakaj sem se odločil za nakupe preko teh 

strani: ugodne cene, hitra dostava, hiter nakup, nič ni potrebno klicati in se meniti, ker vsak 

nakup opraviš preko spleta. Vse, kar potrebuješ, je vpis v obrazec vsakega ponudnika in 

nekaj klikov do končnega zakupa.  

 

9. Kakšne izdelke nakupujete? 

 

A) Največkrat nakupujem izdelke po potrebi. To so izdelki, kot so barvne kartuše za 

tiskalnike, ročno orodje, rezervni deli, včasih tudi določeno pohištvo in gospodinjske 

aparate. Največkrat pa si določene strani samo ogledam, da dobim lažjo primerjavo cen in 

kakovosti izdelka, če ta določena spletna stran ali spletna trgovina ponuja podatke o 

samem izdelku. Včasih tudi pogledam izdelek na internetu, nato pa si ga fizično pogledam 

v sami trgovini, sploh kadar je potrebno sam izdelek preizkusiti ali si ogledati določeno 

delovanje izdelka, za katerega na internetu to ni mogoče. 

 

B) Privoščili smo si izlet v tujino za celo družino, ki je bil glede na vse ponudbe, kar 

sem jih zbrala do takrat, zelo ugoden. Za sina Urbana smo nabavili erotične pripomočke, 



 

 

 

   

 

poleg tega pa tudi zdravstvene pripomočke, kremo za lajšanje ob poškodbi noge, kar se mu 

zelo pogosto dogaja. Privoščili smo si tudi gostinsko ponudbo, za moža smo kupili nov 

telefon, s katerim ima še danes veliko opravkov in zabave, pa še kaj. Vse to na različnih 

spletnih straneh.  

 

C) Predvsem oblačila. Včasih tudi kakšen tehnični izdelek. Mogoče kakšen masažni 

aparat, kakšen gospodinjski pripomoček. 

 

     D) Orodje, zaščitna sredstva, sesalec, tudi kakšno elektroniko, pa še kaj bi se še našlo. 

 

E) Največ nakupujem cd-je. Ali pa kakšne slušalke sem tudi že kupil, pa tudi zvočnike.  

 

F) Nakupujem predvsem izdelke, ki jih potrebujem. Tako da ne bi kaj več o tem. Moj 

zadnji nakup so bile naprimer leče, kajti imam težave z očmi, veste malo mi vid peša in 

tako raje nosim leče, zaradi športnih aktivnosti in tako naprej. Cena je enaka kot v optiki. 

Zato je bolje naročiti prek spleta. Saj veste, udobno je iz naslonjača, pa še poštnina je 

praktično tudi zastonj. Čeprav se zna zgoditi, da tudi poštnino zaračunajo, vendar jo 

kasneje vrnejo, ko ugotovijo, da so storili napako. Tako, da pohvalno tudi pošti, da upajo 

vrniti in ne vzamejo v svoj žep. 

 

G) Praktično vse, od hrane, oblačil, čevljev, tehnike, kupone za ugodnosti, dopust, pa 

še kaj bi se našlo. 

 

H) Čisto različne, od tehničnih, modnih, športnih in za prosti čas. 

 

10. Kakšen način plačevanja vam je najbližji? Zakaj? 

 

A) Izdelke, kupljene preko internetne spletne strain, plačujem preko svoje spletne 

banke. In to pri trgovinah, s katerimi imam že izkušnje, katerim že zaupam. Z nepoznanimi 

ali pa nakupe, ki jih opravim prvič, pa plačam po povzetju. S kartico ne maram plačevati, 

ker se bojim kraje in zlorabe kartice. 

 

 



 

 

 

   

 

B) Najpogosteje plačujem kar preko položnice in to kar na pošti. Zato ker imam 

občutek, da je to varneje, kot pa da dam svojo kodo svoje plačilne kartice ali pa številko 

trajnika. Če slučajno ne obstaja možnost oz. ta varianta, da plačam s položnico, bi plačala 

tudi s kartico. 

 

C) Najpogosteje plačam po povzetju. Se mi zdi najbolj varno. S karticami ne plačujem 

zato, da ne pride do zlorabe. 

 

D) Plačam pa po povzetju. Včasih tudi po predračunu, vendar samo če to podjetje že 

dlje časa poznam. In stalni partnerji. 

 

E) Najraje plačujem na roko, zato ker temu najbolj zaupam. Grem na pošto, pa kar tam 

plačam. Ne plačujem pa preko interneta zato, ker mi je bolj varno, če tako enemu plačam, 

pač tistemu, kateremu moram denar dati. So nas učili v šoli, kako gremo varno na internet, 

kaj moramo paziti in kaj pogledati, ko smo na internetu, če pa je bilo kaj od plačil, pa se ne 

spomnim. 

 

F) Najbližje mi je gotovinsko plačilo, kot sem že prej omenil zaradi same varnosti, da 

ne prihaja do zlorab kartice. Saj veste, tovrstne primere z bankomatov in kraja podatkov in 

tako naprej. Tako da gotovinsko je vsekakor najbolj primerno, pa tudi težko izsledljivo, 

kajti ne veste od kje sem jaz dobil denar in tako je težko dokazati. Lahki bi rekli, da gre 

tudi za neke vrste pranje denarja pri tovrstnih primerih.  

 

G) Plačujem s kreditno kartico preko Paypala, s posebno položnico UPN, kadar to 

prodajalec omogoča, ter po povzetju, kadar naročam prvič na strani.  

 

H) Meni sam način plačevanja preko spleta ne dela nobenih težav, saj ima vsak spletni 

trgovec svoj način plačila. Za mene je najhitrejši in najlažji kar preko Mastrecard kartice in 

vse kar vpišeš je št. kartice, veljavnost in pa varnostna številka kartice. Kar nekaj 

prodajalcev pa na mail pošlje položnico, katero si natiskaš doma preko tiskalnika, 

odkorakaš proti banki in plačaš. Ko ima prodajalec zeleno luč, da si stroške že poravnal, te 

samo sproti še obvešča, kje se zakupljeni artikel nahaja in kdaj pride na dom. Zares so 

nakupi preko spleta rečem, da varni, morda bi bil še najbolj varen ta preko položnice.  



 

 

 

   

 

PRILOGA 3: TEME, POJMI IN KATEGORIJE 

 

TABELA  POJMI KATEGORIJE 
 
 
1. Zakaj se odločate za spletni nakup? 

 

A) Za spletni nakup se odločam zaradi enostavnosti 

nakupa, se pravi nakup lahko opravim doma. Ni mi 

potrebno čakati v vrsti ali pa bistveno je cenejši, ker 

nakupim samo stvar ali pa predmet, ki sem ga imel 

namen kupit. Velikokrat je tudi ugodna cena, ker so 

določeni popusti za spletni nakup. V večini primerov 

je možna dostava na dom. Na internetu je možna 

primerjava med različnimi izdelki in preko tega se 

lahko ugotovi, kateri je cenejši, tako se lažje odločim 

za svoj spletni nakup. 

 

B) Za spletni nakup se odločam, ker je nakup malo 

hitrejši kot običajna trgovina, ker je bolj dostopen kot 

običajna trgovina, ker se lahko usedem za računalnik 

in si pogledam izdelek. Ker lahko kupujem tudi 

zvečer v nedeljah in praznikih. Skratka kadar imam 

čas in kadar sem pri volji. Včasih je kak izdelek tudi 

cenejši kot v običajni trgovini. Naj bi se prilagajali 

kupcem, ampak meni se do sedaj niso. 

 

C) Zato ker je ponudba velika, izbira velika, navedene 

so cene, lastnosti izdelkov in tako naprej. 

 

D) Sam nakupujem zelo malo, ponavadi namesto 

mene kupi žena. Tudi žena običajno pove, kaj se kupi. 

Če pa sam kaj kupim, pa so to običajno zaščitna 

sredstva za podjetje, ki jih rabim. Preko spleta jih 

 
 
 
 
 
Enostavnost nakupa 
Nakup od doma 
Brez vrste 
Ceneje 
Ugodna cena 
Popusti 
Dostava na dom 
Primerjava izdelkov 
Primerjava cen 
izdelkov 
 
 
 
 
 
 
Hitrost nakupa 
Boljša dostopnost 
Ogled izdelka 
Nakup mogoč ob 
nedeljah in praznikih 
Nakup kadar je čas 
in volja 
Ceneje 
 
 
 
 
 
 
Velika izbira 
Navedene cene in 
lastnosti izdelkov 
 
 
Potreba po izdelku 
Enostavneje 
Ceneje 
 
 

 
 
 
 
 
RAZLOGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

 

kupim zato, ker je najenostavneje, včasih tudi ceneje. 

 

E) Včasih gledam po internetu in vidim kaj 

zanimivega, kaj kar mi je všeč in zato naročim. 

Ampak ne gledam interneta samo zato, da bi kaj 

naročil. Če vidim slučajno reklamo, grem pogledat, 

drugače pa ne. Naročim pa samo, če mi je všeč, 

drugače ne. Kadar je cena visoka, me izdelek ne 

zanima. Določene izdelke pa naročim zato, ker jih ne 

dobim v trgovini oziroma niti kje drugje. 

 

F) Za spletni nakup se jaz osebno odločam predvsem 

zaradi pregledne ponudbe. In velike izbire izdelkov in 

predvsem ugodne cene. Kajti večina internetnih 

ponudnikov oziroma prodajaln ponuja dokaj ugodne 

popuste v primerjavi s ceno v trgovini. Na primer 

spletna trgovina Big Bang ponuja večino izdelkov 

10% ceneje, kot pa so ti izdelki v trgovini. Drugih 

razlogov pa ne bi našteval. 

 

G) Za spletni nakup se odločam  zato, ker je na 

internetu dosegljiva široka ponudba izdelkov, večina 

iz precej oddaljenih krajev, vse informacije so 

dosegljive na enem mestu, saj imajo izdelki običajno 

zadosti natančen opis, cena pa je večinoma občutno 

cenejša kot v klasičnih trgovinah. Pri tem pa seveda 

pazim na to, da je stran varna za nakup, saj ne bi 

želela, da po plačilu izdelka le-tega ne bi prejela. 

Spletno nakupovanje je udobnešje in prilagojeno 

mojemu času, saj lahko kupujem kadarkoli, izognem 

se vsem gnečam, čakanju na prodajalce in vrstam na 

blagajni. 
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H) Za spletni nakup se odločam zaradi večje izbire 

artiklov, katerih v naših navadnih trgovinah oz. 

trgovinah s podobnimi prodajnimi proizvajalci ni moč 

naročiti oz. dobiti. Morda tudi zaradi tega, ker sem 

večkrat časovno omejen zaradi dela in tempa življenja 

in enostavno ne najdem pravega časa, da bi hodil 

okoli po nakupih in spremljal tekoče prodajne artikle 

na naših policah, tako pa hitro in preprosto pobrskam 

po spletu za določene artikle, za katere se v tistem 

trenutku zanimam. In jih kasneje tudi naročim, sam 

nakup pa je hiter in preprost.  

 

2. Kateri od razlogov je tisti, ki največkrat vpliva 

na to, da se odločite za spletni nakup? 

 

A) Enostaven in hiter nakup. Recimo, za določen 

izdelek že točno vem kje in kaj, koliko je cena, 

naročilo, brez da mi je potrebno kam iti. 

 

B) Največkrat je to Akcija. Večkrat grem na 

Kuponko, pregledam ponudbo, ponavadi vedno kaj 

najdem. Tukaj imajo vse stvari v akciji in so zato so 

vedno cenejše.  

 

C) Zato, ker dobim oblačila po svoji meri, mi to 

odgovarja, izberem si to kar mi je všeč, 

običajno so cene tudi nekoliko nižje kot v trgovinah. 

Najpogosteje pa zato, ker so izdelki ponujeni, se da 

vsak izdelek posebej pogledat. 

 

D) Nimam posebnega razloga. Morda prihranek na 

času, nimam vedno časa, raje se ukvarjam z drugimi 

stvarmi, kot da bi šel v trgovino.  
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E) Naročim izdelek, ki mi je všeč. Ko vidim reklamo, 

mi izdelek pade v oči. Če naročim cd, ga malo 

poslušam. Poslušam glasbo na internetu, potem se 

odločim, ali ga bom kupil ali ne. Če pa nimam 

možnosti, da ga poslušam, ga pa sploh ne naročim. 

 

F) Ja, kot sem že omenil, je eden izmed teh razlogov 

predvsem ugodna cena, kajti cena je privlačna za 

potrošnika. Nekaj sem prihranil, kajti prav veliko tudi 

ne nakupujem prek spleta. Ampak lahko pa rečemo, 

da nekaj sem prihranil. Predvsem večji prihranki so 

pri izdelkih, ki so večje vrednosti. Lahko govorimo 

npr. 200, 300 Evrov in to, če računamo 10% popusta, 

potem je to 30 Evrov prihranka. Vendar je treba biti 

pazljiv tukaj, kajti večinoma se zaračunava še 

poštnina, tako da je priporočljivo te izdelke mogoče 

kupiti prek spleta, nato pa jih osebno prevzeti na 

sedežu podjetja. 

 

G) Pogosto je povod za spletni nakup dejstvo, da 

enake izdelke dobim po ugodnejši ceni, saj tudi sami 

prodajalci spodbujajo spletno nakupovanje. Dober 

primer je podjetje Big Bang, ki ima tako klasično 

prodajo kot spletno, vendar enak izdelek ponujajo na 

spletu ceneje, če se ne motim, je razlika v višini 5%. 

Praktično so svoja konkurenca, vendar se tako 

prilagajajo trgu in svojim strankam. Na drugem mestu 

pa je vzrok v tem,da je spletno nakupovanje 

enostavno. Prijaviš se na stran, izbereš izdelek, plačaš 

in počakaš, da te poštar razveseli z obvestilom, da je 

tvoja pošiljka prispela. 
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H) Na spletnih straneh je veliko ugodnih trgovin 

svetovno znanih proizvajalcev in je artikel kljub 

poštnini še vedno cenejši, kakor če bi ga kupil v 

navadni trgovini, ker ima vsak trgovec svojo maržo in 

je temu razumljivo izdelek v trgovini dražji kakor na 

spletu. Malo težje je nakupovati za mene preko spleta 

kakšna oblačila, ker le teh ne moreš pomeriti in 

poizkusiti.  

Vedno gledam na kakovost in čim cenejšo vrednost 

artikla, takšnih je pa kar veliko na spletu. 

 

3. Kako pogosto nakupujete preko spletnih 

trgovin? 

 

A) Po potrebi ali glede na trenutno ponudbo ali 

akcijsko ponudbo. Okvirno rečeno vsake tri mesece. Z 

nakupovanjem prek spleta sem začel recimo pred 

petimi leti z nakupom tonerjev za printerje in od takrat 

naprej nakupujem občasno. 

 

B) Ne prav pogosto. Ker sem prepričana, da če bi šla 

večkrat, da bi hitro preveč zapravila … Če bi 

obiskovala pogosteje te strani. Velikokrat kupiš tudi 

stvari, ki jih  v bistvu ne potrebuješ. Če jih ne vidiš, 

jih potem ne rabiš. Če so slučajno tuje spletne strani, 

takrat tudi ne razumem  njihove ponudbe, zato se 

potem tudi ne odločam za te stvari. 

 

C) Kupujem takrat, kadar potrebujem kakšno stvar. 

Večkrat na leto. 

 

D) Dvakrat na mesec oz. v ta dvakrat spadajo še 

nakupi moje žene, ki jih opravi zame.  
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E) Malo. Zato ker nimajo dosti zanimivih stvari, da bi 

jih kupil. Glasbo in filme še vedno nakupujem tudi v 

običajnih trgovinah. Na splošno sem bolj navajen iti v 

trgovino pogledat, kot da bi iskal po spletu. Včasih 

tudi gledam na spletu, pa ne zastopim, kaj želijo od 

mene, kaj pomeni. S tem se potem ne ukvarjam več. 

 

F) Lahko bi rekli ne prav pogosto. Ampak nekajkrat 

na leto, odvisno od potreb po izdelkih in od ponudbe. 

Naprimer Kuponko.si. Vendar prek kuponkota pa ne 

kupujem. Kajti ponujajo ugodne kupone, zraven pa 

zaračunavajo dodatne storitve. Ne bi o tem, res ne, 

nisem zadovoljen. 

 

G) Odvisno, v službi se redno srečujem z naročilom 

pisarniškega materiala, hrane in pijače, tudi tedensko, 

prav tako pa občasno tudi računalniške opreme. 

Zasebno pa odvisno od potreb, ki se v življenju 

pojavljajo, sigurno pa je to večkrat letno, med 5 do 

10-krat. 

 

H) Preko spletnih trgovin sicer niti ne kupujem ne 

vem kako zelo pogosto. Kadar si kakšno stvar zares 

zaželim in imam za to tudi dobro imetje na TRR, kajti 

najraje plačam kar direktno oz. takoj preko položnice, 

da ni potem nobenih komplikacij plačevati poštarju, 

ko artikel dostavi. Ni ne vem kako pogosto pri meni 

takšno nakupovanje, ko pa si kaj zaželim, pa tudi 

naročim. Preko spleta nakupujem po potrebi. 
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4. Je število vaših nakupov z leti naraščalo ali 

padalo? 

 

A) V bistvu se to spreminja. Ker nakupujem večinoma 

po potrebi. Ali pač trenutni ponudbi trgovin. Zaupanje 

v spletno trgovino se je z uspešnimi nakupi z leti ali s 

časom v to vrsto trgovine povečalo. Seveda je to 

botrovalo tudi, da so bili ti nakupi sčasoma pogostejši. 

 

B) Ne eno ne drugo. Zato, ker sem se šele v letošnjem 

letu poslužila teh nakupov. Za v prihodnje sem 

prepričana, da se bom večkrat posluževala teh 

nakupov, zato ker so hitrejši, bolj prijazni, bolj 

prikladni itd. Se mi zdi, da se jih na splošno ljudje 

vedno bolj poslužujemo. Kar opažam med prijatelji in 

slišim v medijih pa je, da ti nakupi rastejo. 

 

C) Število nakupov je približno enako, zato ker kupim 

samo tisto, kar potrebujem, ne tisto kar vidim, kar mi 

je všeč, ampak to, kar potrebujem. 

 

D) V zadnjih letih kupujem nekoliko več kot prej, saj 

manj hodim po trgovinah. Po drugi strani pa sploh 

nakupujem manj, saj ni denarja in moja kupna moč 

pada. 

 

E) Nič od tega. Kupim takrat, ko vidim kakšno 

zanimivo stvar, če je ni, ne nakupujem. Več kot 

kakšen let že nisem ničesar naročil, pa že pred tem 

zelo malo. 

 

F) Moje število spletnih nakupov je naraščalo. Naj še 
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omenim, zakaj je naraščalo. Naraščalo je predvsem 

zaradi vse večjih spletnih ponudnikov internetnega 

nakupovanja, kajti v preteklosti jih ni bilo veliko. Prvi 

eden takih je bil z Jesenic – Mimo vrste. Nato pa se je 

zelo hitro začelo širiti, predvsem zaradi velikih 

dobičkov v tovrstni trgovini. 

 

G) S pozitivnimi izkušnjami se število povečuje. 

Povezano je tudi s tem, da je vedno več izdelkov 

možno kupiti preko spleta.  

 

H) Moje število takih nakupov je nekje vmes, nisem 

nikoli spremljal, koliko nakupujem, morda celo 

enako, v lanskem letu sem kupil nekaj stvari za 

osebno last in tudi ko smo šli s kolegi v Nemčijo 

silvestrovat, sem prenočišče in vstopnice kupil in 

rezerviral preko spleta, letos morda malo manj, toda 

leto je še dolgo in verjamem, da se bo še kaj 

uporabnega in cenovno ugodnega našlo na spletu.  

 

5. Kako varen/nevaren se vam zdi takšen način 

nakupovanja? 

 

A) Vedno izbiram trgovine ali spletne strani, ki so mi 

že poznane ali mi jih priporočijo znanci in prijatelji, 

tako da sem z njihovo varnostjo že vnajprej seznanjen 

ali sem se v to prepričal sam. Se pravi, da sem se 

prepričal z nakupi, ki sem jih že opravil v preteklosti. 

Varnost nakupa preverjam že preko samega 

ponudnika z varnostnimi parametri, katere ima 

ponudnik vgrajene že v sam sistem. Sam nakupujem 

vedno samo preko domačih strani. Na tujih spletnih 

straneh pa samo preko znancev, ki so nakup že 
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opravili in jim je zadeva poznana. 

 

B) Glede na to, da še nimam slabih izkušenj, se mi 

zdi, da je še vedno varen, čeprav slišim razno razne 

informacije predvsem iz medijev o nasprotnem. Da si 

lahko kdo prisvoji tvojo kodo kartice, naprimer. Glede 

na to, da prijatelji ali pa ljudje, s katerimi se 

pogovarjam o teh stvareh, tudi še nimajo slabih 

izkušenj, na nek način še vedno zaupam spletu. 

Zaupam pa še vedno bolj domačemu spletu. 

 

C) Večinoma se mi zdi varen, ker včasih tudi 

opozarjajo na nepravilnosti, na vdore v računalniški 

sistem, tako da nekatera podjetja so preverjeno 

zanesljiva. Jaz nakupujem pri tistih, za katere menim, 

da so zanesljivi. 

 

D) Včasih se mi zdi varen, včasih nevaren. Odvisno 

od katerega dobavitelja. Pomembno je, kdo je varen 

dobavitelj. Pri tistih, ki se mi ne zdijo varni, ne 

kupujem.  Podjetje, ki je »šalabajzersko« mi dalje slab 

vtis, in tudi ne želim nakupovati. Že tako nerad 

plačujem vnaprej. 

 

E) Nevaren se mi sploh ne zdi. Saj samo cd kupiš, 

poveš hišno številko, ime in priimek, številko 

telefona, če jo potrebujejo. Plačam pa takrat, ko 

dobim. Če ne dobim izdelka, pa pač ne plačam. Nisem 

imel še nobenih slabih izkušenj, ker je bilo do sedaj 

vse vredu. 

 

F) Ja tovrsten način nakupovanja je varen, če 

plačujemo gotovinsko. Se pravi, da plačamo po 
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prevzetju pošiljke. V nasprotnem primeru pri 

nakupovanju s kartico, kjer vpišemo svojo pin kodo 

itn., svoj transakcijski račun, pri tem pa lahko že 

računamo, da pride tudi do zlorabe. Mogoče je 

nevaren tudi virus, da nam črv »požre« računalnik in 

kartico. Varnost nastavimo tam pod internetne 

možnosti, kjer imamo varnost. Priporočljivo je tudi, 

da pogledamo požarni zid. Tako da ja, varnost je 

pomembna pri tovrstnem nakupovanju. 

 

G) Spletno nakupovanje je načeloma varno, sigurno 

pa je dosti lažnih strani, ki so ustvarjene za to, da bi 

ljudi ogoljufale. Zato še vedno ne opravljam večjih 

nakupov na straneh, ki jih ne poznam in ki mi ne 

omogočajo plačevanja preko aplikacij, ki mi varnost 

zagotavljajo, npr. Paypal, ki garantira samo za 

preverjene prodajalce. Z nekaj previdnosti je spletno 

nakupovanje na koncu prijetna izkušnja. 

 

H) Vsak spletni trgovec mora imeti obvezno prijavno 

okence, kamor vpišeš svoje osebne podatke, preberem 

vedno forume, če jih ta prodajalec spleta ima, kajti če 

jih ne bi imel, bi res raje pogledal še malo bolj 

podrobno. Moje izkušnje za enkrat so nadvse 

pozitivne in nimam slabih izkušenj. Je pa tudi 

prednost NLB-ja, ker imam osebno kartico v uporabi, 

tako da vidim, kako so transakcije šle, če je vse 

pravilno, v kolikor bi bilo karkoli spornega, bi 

poklical na NLB. Le-ta pa bi zakup blokiral in tako ne 

bi prišlo do nakupa in zlorabe. Je možnost, da banka 

svoje komitente za Mastercard obvešča preko sms-ja, 

kakšne so bile transakcije o nakupu. 
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6. Kaj vpliva na to, da spletni strani ne zaupate ali 

zaupate? 

 

A) Za določeno spletno trgovino se vedno odločam po 

izkušnjah, se pravi po lastnih izkušnjah in priporočilih 

prijateljev. Spletna stran trgovine mora biti urejena, 

pregledna, z veliko podatki o izdelku. Brez dodatnih 

reklamnih vložkov, kot so sedaj ste zadeli, izžrebani 

ste … To mi gre na živce in tja sigurno ne grem nikoli 

več. To takoj skenslam. Prav tako ne zaupam stranem, 

ki imajo veliko drobnega tiska, pa tudi tistim, ki 

nimajo dovolj podatkov o dostavi in stroških dostave. 

Se pravi končni ceni dobavljenega izdelka. 

 

B) Iz mojih lastnih izkušenj – na srečo še nimam 

slabih izkušenj s spletom – zaupam bolj domačim 

ponudnikom.  Predvsem če ponujajo dobre znamke, 

potem znane znamke in pa uveljavljene znamke. 

Privabijo me kakšni filmčki, postavitev spletne strani, 

včasih tudi kakšen dober slogan. Zadeve kot so gratis, 

brezplačna dostava, pa ne pridobijo mojega zaupanja, 

saj sem prepričana, da je vse to že všteto v ceno 

izdelka. Da je to že nekako plačano zraven. 

 

C) Predvsem to, da se mi zdi spletna stran varna, ker 

še ni bilo težav. Oziroma prijatelji pohvalijo, da so 

zadovoljni z izdelki, da so cene ugodne in da ni bilo 

nobenih težav. 

 

D) Včasih kakšno podjetje, ki je iz Slovenije, 

preverim na Ibonu. Tujih žal ne morem. Kupim na 

tistih, ki so likvidne. Sam videz mi nič kaj dosti ne 

pove. Ker lahko tudi obljubljajo marsikaj, pa potem iz 
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tega ni nič. 

 

E) S tem se sploh ne obremenjujem. Kadar vidim 

spletno stran, ki dela samo na pol, me potem sploh ne 

zanima več. Če kakšen okenček odpreš, pa mi ne 

pokaže stvari, me potem stran ne zanima, ampak jo 

samo zaprem. Kakšne poznam že iz reklam, te se mi 

zdijo varne. Če vidim opozorile znake na računalniku, 

pa tudi ne gledam, že zaradi virusov, ki so mi uničili 

prejšnji računalnik. Ampak na splošno pa tako ali tako 

naročam pri bolj znanih trgovinah. Na primer pri 

Mimovrste, ta mi je znana.  

 

F) Da spletni strani ne zaupam … Lahko bi rekli, ja, 

mogoče novoustanovljeni spletni strani, ki ni 

preverjena s strani potrošnikov, ji ni mogoče ravno 

zaupati. Tako je bolje nakupovati na spletni straneh, ki 

so se že uveljavile v slovenskem prostoru ali v tujini. 

Zaupam priznanim, seveda, kajti obstaja manjša 

možnost »nategancije« pri tovrstnih spletnih straneh, 

kot pa pri novoustanovljenih. Kajti obstaja možnost, 

da gre spet za eno od slamnatih podjetij. Lahko, da ga 

je ustanovil spet neki slovenski tajkun. Tako da nikoli 

ne veš. 

 

G) Eno izmed mojih meril sem že omenila pri 

prejšnjem vprašanju, plačujem s kreditno kartico 

preko programa Paypal, ki mi garantirajo vračilo 

denarja v primeru moje reklamacije, nato pa se 

družba, ki je lastnik Paypala, z reklamacijo ukvarja 

direktno s prodajalcem. Drugi način zaščite pa je, da 

plačam po povzetju, predvsem kadar kupujem oblačila 

in dodatke pri manjših prodajalcih. Plačam hkrati, ko 
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naročilo prevzamem. 

Sicer pa se izogibam raznim spletnim trgovinam, ki 

mi jih vsiljujejo v kakih množičnih elektronskih 

reklamah, ali trgovinam, kjer me že površen dizajn 

strani opozori, da se s to dejavnostjo ne ukvarjajo 

profesionalno.  

 

H) Pri meni vpliva sam nakup preko spleta, da je zares 

preverjeno in varno, saj je cel kup nekih gesel, tudi 

banka k temu pripomore s svojimi gesli, katera so 

kasneje posredovana prodajalcu spleta, nakupujem pa 

na straneh, ki jih zares poznam in vem, da ni stran 

ponarejena s strani koga drugega ali karkoli v tej 

smeri. Priznam pa, da če bi prišlo do kakšne nerodne 

situacije, mi ne bi bilo prijetno. 

 

7. Pogosteje kupujete doma ali v tujini? 

 

A) Sam nakupe opravljam samo na domačih spletnih 

straneh, ker pri tujih zaradi strokovnih izrazov nisem 

dovolj vešč, siguren. In nepoznavanje strani – me 

nakupi od nakupov na tujih straneh ponavadi ne 

zanimajo. 

 

B) Najpogosteje nakupujem doma, ker vedno ne 

razumem tujega jezika, če je ponudba v tujem jeziku. 

Ker še vedno bolj zaupam domačim ponudnikom in 

pa, ker se mi na nek način zdi tudi prav, da nekako 

domače ponudnike podpiram in ker verjamem, da 

imajo ravno tako ugodno ponudbo, kot pa tuji 

ponudniki. 
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C) Večinoma kupujem doma, zato ker so izdelki na 

domačem trgu čisto vredu. 

 

D) Pogosteje kupujem doma. V tujini nakupuje moja 

žena. Jaz pa se osredotočam na Slovenijo, zaradi 

znanja slovenskega jezika. Ostalih jezikov ne znam 

prav dobro in tudi slovenski trg je najboljši. 

 

E) Na domačih straneh nakupujem pogosteje. Na tujih 

ne nakupujem, zato ker se mi ne da mučit z jezikom. 

Če pogledam spletno stran pa vidim, da je kakšen 

jezik, ki ga sploh ne zastopim, sploh ne gledam, se ne 

ukvarjam s tem. Sam zaprem, pa je. Ko naročim 

izdelek v Sloveniji, pa vsaj vem, da sem vse prav 

naročil. 

 

F) Pogosteje doma, kajti izdelki iz tujine prihajajo 

mnogo počasneje. Včasih traja tudi 14 dni, če je 

izdelek iz tujine, ali več. Lahko tudi več mesecev, npr. 

če gre iz ZDA. Lahko se zatakne tudi pri carini. Tako 

da, jaz mislim, da je bolje nakupovati, v kolikor 

potrebujete trenutno izdelek, na slovenskih spletnih 

straneh. V kolikor pa ga ne potrebujete trenutno, pa 

mogoče v tujini, saj je ponudba še nekoliko 

ugodnejša. 

 

G) Kupujem v spletnih trgovinah v državah EU in E-

bayu, sicer pa pretežno v slovenskih spletnih 

trgovinah. Predvsem je dostava znotraj države 

cenejša, kar je potrebno upoštevati pri skupni 

vrednosti izdelka. Sicer pa se prodajalci pod 

določenimi pogoji odločijo poslati izdelek tudi 

brezplačno, npr. zaradi vrednosti nakupa ali posebnih 

Domače 
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akcij. 

 

H) Pogosteje kupujem doma, kajti sam trg je zares že 

dovolj razvit, da vse, kar dobiš v tujini, je tudi pri nas 

na policah, če pa se že gleda, da se gre nakupovat v 

tujino, je zagotovo zraven štet še kakšen izlet 

spotoma, če primerjam nakupovanje kje v Avstriji ali 

Ljubljani, se potem sam dan izkoristi zares do konca, 

če se gre v Avstrijo. Tako da ni samo nakupovanje, že 

zaradi same vožnje. 

 

8. Na katerih straneh največ nakupujete? Zakaj? 

 

A) Največ nakupujem na straneh s tehnično robo, se 

pravi Merkur, Big Bang, Mercator. Pogledat grem tudi 

ponudbo na kakšno potovalno agencijo, glede 

ponudbe letovanja, cen, kakšen last minute in 

podobne stvari. 

 

B) Najpogosteje nakupujem na Kolektiva.si, Ena na 

dan, Kuponko, Privošči si, Vsi kuponi, Domača 

lekarna.  Večinoma tam, kadar je akcija. 

 

C) Oblačila kupujem predvsem pri Neckermannu, že 

vrsto let in sem s temi izdelki zadovoljna. Če slučajno 

dobim izdelek, ki mi ne ustreza, ga lahko tudi 

zamenjam. 

 

D) Mimo vrste. Ker je najbolj znana spletna stran. 

Potem pa še razne druge, odvisno od tega, kaj 

potrebujem takrat. 
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E) Kakor je, naprimer Mimovrste, pa Simobil, pa Siol. 

Včasih tudi samo gledam, če mi je zanimiva stvar pa 

malo tuhtam, ali bi jo naročil ali ne. Kdaj sploh nič ne 

kupim, če ni nič zanimivega gor. Do sedaj sem kupil 

največ cd-jev, pa že drugače na internetu poslušam 

največ glasbe in filmov. Ne kupujem vse glasbe preko 

interneta, če pa kaj ni, pa se posvetujem s starši in se 

nato odločimo, ali se bo to nakupilo ali pa ne. Samo 

plačam pa tako ali tako ponavadi sam.  

 

F) Big Bang, Mimo vrste, EnaA in druge. 

 

G) Tehniko večinoma kupujem na Mimo vrste, ker 

imam z njimi izključno dobre izkušnje, saj prodaja 

teče točno tako, kot predstavljajo, seveda pa imajo 

najugodnejše cene napram ostalim podobnim 

trgovinam. Hrano kupujem preko Mercator strani, saj 

zagotavljajo dostavo skorajda povsod. Oblačila in 

modne dodatke kupujem preko večih strani, ker 

sledim akcijam, je redko katera uporabljena večkrat.  

 

H) Do sedaj sem nakupoval preko različnih spletnih 

strani, kot so npr. Hostelworld.com, Mimovrste.com, 

kar nekaj nemških spletnih trgovin, kjer sem 

nakupoval, Kolektiva.si in še bi se kaj našlo. Zakaj 

sem se odločil za nakupe preko teh strani: ugodne 

cene, hitra dostava, hiter nakup, nič ni potrebno klicati 

in se meniti, ker vsak nakup opraviš preko spleta. Vse, 

kar potrebuješ, je vpis v obrazec vsakega ponudnika 

in nekaj klikov do končnega zakupa.  
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9. Kakšne izdelke nakupujete? 

 

A) Največkrat nakupujem izdelke po potrebi. To so 

izdelki, kot so barvne kartuše za tiskalnike, ročno 

orodje, rezervni deli, včasih tudi določeno pohištvo in 

gospodinjske aparate. Največkrat pa si določene strani 

samo ogledam, da dobim lažjo primerjavo cen in 

kakovosti izdelka, če ta določena spletna stran ali 

spletna trgovina ponuja podatke o samem izdelku. 

Včasih tudi pogledam izdelek na internetu, nato pa si 

ga fizično pogledam v sami trgovini, sploh kadar je 

potrebno sam izdelek preizkusiti ali si ogledati 

določeno delovanje izdelka, za katerega na internetu 

to ni mogoče. 

 

B) Privoščili smo si izlet v tujino za celo družino, ki je 

bil glede na vse ponudbe, kar sem jih zbrala do takrat, 

zelo ugoden. Za sina Urbana smo nabavili erotične 

pripomočke, poleg tega pa tudi zdravstvene 

pripomočke, kremo za lajšanje ob poškodbi noge, kar 

se mu zelo pogosto dogaja.  Privoščili smo si tudi 

gostinsko ponudbo, za moža smo kupili nov telefon, s 

katerim ima še danes veliko opravkov in zabave,  pa 

še kaj. Vse to na različnih spletnih straneh.  

 

C) Predvsem oblačila. Včasih tudi kakšen tehnični 

izdelek. Mogoče kakšen masažni aparat, kakšen 

gospodinjski pripomoček. 

 

D) Orodje, zaščitna sredstva, sesalec, tudi kakšno 

elektroniko, pa še kaj bi se našlo. 
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E) Največ nakupujem cd-je. Ali pa kakšne slušalke 

sem tudi že kupil, pa tudi zvočnike.  

 

F) Nakupujem predvsem izdelke, ki jih potrebujem. 

Tako da ne bi kaj več o tem. Moj zadnji nakup so bile 

naprimer leče, kajti imam težave z očmi, veste malo 

mi vid peša in tako raje nosim leče, zaradi športnih 

aktivnosti in tako naprej. Cena je enaka kot v optiki. 

Zato je bolje naročiti prek spleta. Saj veste, udobno je 

iz naslonjača, pa še poštnina je praktično tudi zastonj. 

Čeprav se zna zgoditi, da tudi poštnino zaračunajo, 

vendar jo kasneje vrnejo, ko ugotovijo, da so storili 

napako. Tako, da pohvalno tudi pošti, da upajo vrniti 

in ne vzamejo v svoj žep. 

 

G) Praktično vse, od hrane, oblačil, čevljev, tehnike, 

kupone za ugodnosti, dopust, pa še kaj bi se našlo. 

 

H) Čisto različne, od tehničnih, modnih, športnih in za 

prosti čas. 

 

10. Kakšen način plačevanja vam je najbližji? 

Zakaj? 

 

A) Izdelke, kupljene preko internetne spletne strani, 

plačujem preko svoje spletne banke. In to pri 

trgovinah, s katerimi imam že izkušnje, katerim že 

zaupam. Z nepoznanimi ali pa nakupe, ki jih opravim 

prvič, pa plačam po povzetju. S kartico ne maram 

plačevati, ker se bojim kraje in zlorabe kartice. 

 

B) Najpogosteje plačujem kar preko položnice in to 
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kar na pošti. Zato ker imam občutek, da je to varneje, 

kot pa da dam svojo kodo svoje plačilne kartice ali pa 

številko trajnika. Če slučajno ne obstaja možnost oz. 

ta varianta, da plačam s položnico, bi plačala tudi s 

kartico. 

 

C) Najpogosteje plačam po povzetju. Se mi zdi 

najbolj varno. S karticami ne plačujem zato, da ne 

pride do zlorabe. 

 

D) Plačam pa po povzetju. Včasih tudi po predračunu, 

vendar samo če to podjetje že dlje časa poznam. In 

stalni partnerji. 

 

E) Najraje plačujem na roko, zato ker temu najbolj 

zaupam. Grem na pošto, pa kar tam plačam. Ne 

plačujem pa preko interneta zato, ker mi je bolj varno, 

če tako enemu plačam, pač tistemu, kateremu moram 

denar dati. So nas učili v šoli, kako gremo varno na 

internet, kaj moramo  paziti in kaj pogledati, ko smo 

na internetu, če pa je bilo kaj od plačil, pa se ne 

spomnim. 

 

F) Najbližje mi je gotovinsko plačilo, kot sem že prej 

omenil zaradi same varnosti, da ne prihaja do zlorab 

kartice. Saj veste, tovrstne primere z bankomatov in 

kraja podatkov in tako naprej. Tako da gotovinsko je 

vsekakor najbolj primerno, pa tudi  težko izsledljivo, 

kajti ne veste od kje sem jaz dobil denar in tako je 

težko dokazati. Lahki bi rekli, da gre tudi za neke 

vrste pranje denarja pri tovrstnih primerih.  
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G) Plačujem s kreditno kartico preko Paypala, s 

posebno položnico UPN, kadar to prodajalec 

omogoča, ter po povzetju, kadar naročam prvič na 

strani.  

 

H) Meni sam način plačevanja preko spleta ne dela 

nobenih težav, saj ima vsak spletni trgovec svoj način 

plačila. Za mene je najhitrejši in najlažji kar preko 

Mastercard kartice in vse kar vpišeš je št. kartice, 

veljavnost in pa varnostna številka kartice. Kar nekaj 

prodajalcev pa na mail pošlje položnico, katero si 

natiskaš doma preko tiskalnika, odkorakaš proti banki 

in plačaš. Ko ima prodajalec zeleno luč, da si stroške 

že poravnal, te samo sproti še obvešča, kje se 

zakupljeni artikel nahaja in kdaj pride na dom. Zares 

so nakupi preko spleta rečem, da varni, morda bi bil še 

najbolj varen ta preko položnice.  
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PRILOGA 4: PARADIGMATSKI MODEL 

 

 

 

 

 


