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POVZETEK 

V zadnjih letih lahko zasledimo trend naraščanja uporabe spletnega nakupovanja za nakupe 

različnih izdelkov in storitev. Nakupovanje preko spleta za kupca prinaša številne prednosti, 

pa tudi nekatere slabosti. Po preteklih izkušnjah starejši ljudje manj pogosto nakupujejo preko 

spleta, ker so manj spretni in izkušeni na področju informacijske tehnologije in se bolj bojijo 

zlorab plačilnih kartic. Z raziskavo med kupci podjetja 4ever Youth je bilo ugotovljeno, da 

starejše od 50 let pri spletnem nakupovanju bolj skrbi možnost zlorabe njihovih osebnih 

podatkov ali plačilnih kartic kakor mlajše. Vendar pa med starostnima skupinama ni 

pomembnih razlik pri nameri za spletni nakup. 

Ključne besede: splet, spletna trgovina, starost, nakupna namera, zaupanje. 

SUMMARY 

In recent years we can see the trend of increasing use of online shopping for purchase of 

different products and services. Shopping online has many advantages, but also some  

disadvantages. According to past experience, older people are less likely to shop online 

because they are less skilled and experienced in the field of information technology and are 

more afraid of misuse of payment cards. With the survey among customers of the 4ever 

Youth company it was found that the ones, older than 50 years, are more concerned about the 

potential abuse of their personal data or credit cards in online shopping than the younger ones. 

However, there are not significant differences in online purchase intentions between the two 

age groups. 

Key words: internet, online shop, age, purchase intentions, trust. 
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1 UVOD  

V zadnjih letih lahko zasledimo trend naraščanja uporabe spletnega nakupovanja za nakupe 

različnih izdelkov in storitev (oblačila, obutev, modni dodatki, tehnologija, knjige, vstopnice, 

potovanja itd). Obravnavano podjetje se ukvarja z ugotavljanjem vzrokov staranja, lajšanjem 

njegovih posledic in preventivo. V podjetju so do sedaj izvajali osebno prodajo ter prodajo 

preko telefona, že dalj časa pa razmišljajo o uvedbi spletne prodajalne. Po njihovih 

predvidevanjih se za spletne nakupe pogosteje odločajo mlajše generacije (do 50. leta 

starosti), medtem ko so starejše generacije (nad 50. letom) nekoliko bolj zadržane do 

tovrstnega načina nakupovanja. Nakupovanje preko spletne trgovine prinaša številne 

prednosti, saj je hitro, enostavno, kupci lahko nakupujejo kadarkoli in kjerkoli, prodajalec pa 

na spletu lahko doseže veliko širši segment kupcev. Vendar pa ima spletno nakupovanje tudi 

nekatere slabosti – kupci izdelka ne morejo preizkusiti, skrbi jih možnost vračila izdelka, 

poleg tega pa je veliko ljudi nezaupljivih in zaskrbljenih zaradi zasebnosti in morebitnih 

zlorab.  

Iz poročila Statističnega urada Evropske Unije (Eurostat 2015) za leto 2015 je razvidno, da je 

spletno nakupovanje precej manj razširjeno med starejšo generacijo (25 % ljudi, starih med 65 

in 74 let, je nakupovalo preko spleta v letu 2015) kot med mlajšo (66 % starih med 16 in 24 

let ter 70 % starih med 25 in 34 let). Po Emerald Gems (2015) so glavni vzroki, zaradi katerih 

starejši neradi nakupujejo preko spleta, pomanjkanje izkušenj s tehnologijo, upiranje 

spremembam ter vztrajanje pri tem, da izdelek preizkusijo pred nakupom. Pojavlja se 

vprašanje, ali izvajanja internetnih transakcij morda pravzaprav ne ovira starost, temveč 

pomanjkanje izkušenj uporabnikov, ki se običajno kaže pri starejših posameznikih (prav tam). 

Pomanjkanje zaupanja izhaja bolj iz njihovega pomanjkanja izkušenj kot pa iz starosti. Ko 

starejši posameznik enkrat premaga oviro prvega nakupa, bo najverjetneje hitro prepoznal 

prednosti in bo njegovo nakupno vedenje enako kot pri ostalih kupcih, ne glede na starost 

(prav tam). 

V magistrski nalogi smo kot morebitno oviro pri odločitvi starejših posameznikov za spletni 

nakup obravnavali tudi zaskrbljenost zaradi možnosti zlorabe osebnih podatkov in plačilnih 

kartic na spletu. Veliko starejših posameznikov se zaradi zaskrbljenosti glede zasebnosti na 

spletu izogiba spletnim aktivnostim, ki bi lahko njihove osebne podatke izpostavile kraji 

identitete (Reinecke in Trepte 2011). Številne raziskave so pokazale, da so starejši ljudje bolj 

zaskrbljeni glede zlorabe osebnih podatkov ali plačilnih kartic na spletu. Zaskrbljenost 

starejših pa je povsem upravičena, saj so ravno oni najbolj ranljiva skupina in so pogosto tarče 

prevar (prav tam). Prvi razlog za to je ta, da so starejši odraščali v bolj poštenem svetu in so 

zato bolj zaupljivi do ostalih ljudi, drugi razlog pa je ta, da starejši preživijo manj časa na 

spletu in so zato manj osveščeni o spletnih prevarah (prav tam). Mlajši uporabniki interneta so 

večinoma računalniško bolj pismeni, imajo več znanja in spretnosti pri uporabi raznih spletnih 

orodij in so pogosto prisotni na različnih družabnih omrežjih. Zaradi razlik med mlajšimi in 
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starejšimi v tehnoloških sposobnostih in izkušnjah, starejši posamezniki uporabljajo internet 

le znotraj lastne cone udobja, namesto da raziskujejo digitalne dejavnosti, ki zahtevajo učenje 

novih spretnosti in sposobnosti (Attrill 2015). 

V magistrski nalogi smo ugotavljali, ali se starejša generacija res manj pogosto odloča za 

spletno nakupovanje ter ali se starejši bolj bojijo zlorabe njihovih osebnih podatkov in 

plačilnih kartic kakor mlajši. Na podlagi rezultatov raziskave se bodo v podjetju lažje odločili, 

ali bi bilo smiselno uvesti spletno trgovino, glede na to, da se obravnavano podjetje sooča s 

problematiko staranja, saj je veliko odjemalcev starejših od 50 let. 

1.1 Namen in cilji magistrskega dela 

Osnovni namen naloge je raziskati namere in pripravljenost starejših kupcev podjetja 4ever 

Youth za nakupovanje preko spleta ter ugotovitve uporabiti za odločanje o morebitnem 

razvoju in uvedbi spletne trgovine v podjetju.  

Cilji naloge so: 

 preučiti teoretične osnove zaznavanja spletnega nakupovanja, 

 analizirati morebitne razlike med namerami starejših in mlajših kupcev preučevanega  

podjetja, 

 raziskati morebitne razlike med zaupanjem do spletnih prodajaln med starejšimi in 

mlajšimi kupci preučevanega podjetja, 

 preučiti možnosti za uvedbo spletne trgovine za preučevano podjetje. 

1.2 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da bodo izsledki raziskave uporabni tudi na splošno na področju spletnega 

nakupovanja, predvsem pa bodo uporabni pri nadaljnjih odločitvah v zvezi s poslovanjem 

obravnavanega podjetja.  

Omejitve pri obravnavanju problema so predvsem v tem, da  raziskava zajema le odjemalce 

določenega podjetja, zato rezultatov ne moremo posploševati. Prav tako smo se pri raziskavi 

omejili le na uporabnike interneta, saj je bila anketa anketirancem poslana preko elektronske 

pošte, torej le tistim odjemalcem iz baze, ki imajo svoj elektronski naslov. Tako so iz 

raziskave izpadli tisti, ki interneta sploh ne uporabljajo ali vsaj ne uporabljajo elektronske 

pošte. Pri pridobivanju informacij iz obstoječe literature nismo imeli težav, saj je na izbrano 

temo dostopne dovolj literature. 
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1.3 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije in zgodovinsko metodo za opis razvoja 

elektronskega poslovanja in spletne trgovine ter metodo kompilacije pri pridobivanju 

informacij iz obstoječe domače in tuje literature ter ostalih dostopnih virov. 

V empiričnem delu smo uporabili metodo spletnega anketiranja za ugotavljanje izkušenj ter 

odnosa do spletnega nakupovanja izdelkov ali storitev. Pri anketiranju smo uporabili 

priložnostni vzorec, in sicer smo anketo poslali na elektronske naslove iz baze strank 

obravnavanega podjetja. Po starosti so anketiranci razdeljeni v dve skupini: mlajše od 50 let 

(ali stare točno 50 let) ter starejše od 50 let. Odnos do spletnega nakupovanja je merjen 

večinoma na podlagi vprašanj zaprtega tipa ter trditev, za katere anketiranci izrazijo stopnjo 

strinjanja s pomočjo Likertove lestvice. 

Da bi sprejeli ali ovrgli zastavljene hipoteze, smo podatke obdelali v programu SPSS s T-

testom. Rezultate smo prikazali tabelarično in grafično. 
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2 SPLETNA TRGOVINA 

Razvoj svetovnega spleta je ljudem omogočil, da med seboj komunicirajo na drugačen način, 

se izobražujejo, dostopajo do raznih gradiv, raziskujejo, sodelujejo med seboj, se zabavajo z 

glasbo, posnetki in igrami, sklepajo posle ter nakupujejo. 

Spletna trgovina je oblika elektronskega poslovanja, ki kupcem omogoča neposreden nakup 

izdelkov in storitev prodajalcev preko spleta, s pomočjo spletnih brskalnikov. Vse več podjetij 

se pri prodaji svojih izdelkov ali storitev odloča za uvedbo spletne trgovine, saj ta prinaša 

številne prednosti, tako za prodajalca kakor tudi za kupca. V današnjem času velika večina 

ljudi uporablja svetovni splet vsakodnevno, veliko pa jih tudi nakupuje in išče informacije o 

izdelkih ali storitvah preko spleta. Do spletnih trgovin lahko enostavno in hitro dostopajo tudi 

preko tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov. 

Letos je v vsakoletni raziskavi podjetja United Parcel Service (UPS 2016) sodelovalo več kot 

pet tisoč Američanov, ki v obdobju treh mesecev opravijo vsaj dva spletna nakupa (izključena 

so živila). Prvič do sedaj se je v raziskavi pokazalo, da so anketiranci opravili več nakupov 

preko spleta kakor v tradicionalni trgovini. Anketiranci so letos opravili 51 % svojih nakupov 

preko spleta, medtem ko so jih v letu 2015 opravili 48 %, v letu 2014 pa 47 % (prav tam).  

 

Slika 1: Delež nakupov, opravljenih preko spleta 

Vir: UPS 2016. 

Anketiranci so le 20 % svojih nakupov opravili na tradicionalen način (iskanje izdelka in 

nakup v trgovini), 42 % jih je izdelke iskalo in kupilo na spletu, ostali pa so kombinirali 

iskanje in nakupe v tradicionalnih in spletnih trgovinah (UPS 2016). Zgodil se je torej že velik 

preobrat. Ljudje se vedno bolj privajajo na spletno nakupovanje.  
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Slika 2: Način opravljanja nakupov 

Vir: UPS 2016. 

2.1 Razvoj spletne trgovine 

Za razvoj spletne trgovine je bil najprej nujen razvoj interneta. Po Zimmermannu (2012) 

zasluge za začetni koncept, ki se je razvil v svetovni splet, po navadi pripisujejo Leonardu 

Kleinrocku. Leta 1961 je pisal o ARPANETU, predhodniku interneta. Skupaj z ostalimi 

inovatorji je postavil steber povsod prisotnemu toku elektronske pošte, medijev, Facebook 

objav in tvitov, ki so dandanes deljeni na spletu vsakodnevno. 

Prva spletna trgovina je nastala leta 1994, uvedlo pa jo je podjetje Pizza Hut, ki je prvo 

omogočilo strankam naročanje pic preko spleta. Leta 1995 sta se na spletu pojavili dve izmed 

najbolj znanih spletnih trgovin – Amazon in eBay. Od takrat je sledil hiter razvoj, ki je trajal 

vse do leta 2000, ko je sledil borzni zlom "pikacom" podjetij.  

Razpok "pikacom" mehurčka je sprožil prekomerne naložbe milijard dolarjev v 

telekomunikacijske optične kable. Prekomerne investicije so privedle do skoraj ničnih 

stroškov posredovanja glasov, podatkov in slik. Ta revolucija je ponesla povezljivost med 

ljudmi na povsem nov nivo – naenkrat se je lahko več ljudi povezalo z ljudmi iz več različnih 

krajev na več različnih načinov kot kadarkoli prej (Friedman 2005). 

Zlom je s trga odstranil vse nerentabilne trgovce, tisti pa, ki so ostali, so se prodaje lotili s 

tehtnejšim premislekom. Z leti se je na trgu uveljavila množica spletnih trgovin, prodaja preko 

spleta pa je postala resna storitev, v kateri se vsako leto obračajo milijoni dolarjev (RIS 2007). 

16% 

20% 

22% 

42% 

Iskanje na spletu in v trgovini, nakup na spletu

Iskanje in nakup v trgovini

Iskanje na spletu in v trgovini, nakup v trgovini
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2.2 Elementi spletne trgovine 

Z vsakodnevnim naraščanjem števila spletnih trgovin je konkurenca vse bolj neizprosna in za 

obstanek se je potrebno boriti proti manjšim ter svetovno znanim spletnim trgovinam. Spletna 

trgovina mora obiskovalcem omogočiti zadovoljivo uporabniško izkušnjo, pri čemer dizajn 

spletne trgovine močno vpliva na ugled (Van Wyk 2014). Pomembno je tudi, da je stran 

enostavna za uporabo in razumljiva ter da obiskovalec zlahka najde želene izdelke. 

Konkurenčne cene in širok izbor izdelkov bodo povečali spletno prodajo, prav tako podroben 

opis izdelkov in kakovostne slike (prav tam). Zelo pomembna je dobra marketinška strategija 

za privabljanje obiskovalcev v spletno trgovino ter redne akcije in promocije. Za kupce je 

ključnega pomena čim krajši čas dostave ter morebitno vračilo izdelkov brez težav, velik vtis 

pa na kupce naredi tudi privlačno in varno pakiranje. Kupcem je priporočljivo ponuditi čim 

več različnih možnosti plačila in jim pri tem zagotoviti varnost, tako z vidika plačevanja kot 

tudi varstva osebnih podatkov (prav tam). 

Da bi spletna trgovina uspešno obratovala, potrebuje naslednje elemente: spletno stran, 

iskalnik, akcijo, ozadje, košarico in blagajno. 

2.2.1 Spletna stran 

Z vedno večjim številom uporabnikov interneta po vsem svetu podjetja ne bi smela zanemariti 

potenciala, ki ga prinašajo spletne strani. Spletna stran ni zgolj zbirno mesto informacij, 

temveč je orodje, ki omogoča interaktivnost in komunikacijo ena-na-ena s publiko podjetja. 

Spletna stran trgovine naj bi bila virtualna različica osebnega odhoda v trgovino ali 

nakupovalni center. Začetno stran spletne trgovine tržniki oblikujejo tako, da privabi 

potencialne stranke k nakupu, prav tako kot jih privablja pročelje tradicionalne trgovine. 

Pogled na spletno stran pri obiskovalcu lahko v trenutku ustvari vtis glede podjetja in 

izdelkov ali storitev, ki jih ta nudi. Pomembno je, da spletna stran izraža filozofijo, namen in 

vrednote podjetja ter da je oblikovana lično, smiselno, razumljivo in uporabno. 

Ključni dejavniki, ki vplivajo na izkušnjo uporabnika, so vtis, funkcionalnost, uporabnost in 

vsebina spletne strani (Thulasimani 2012). 

Spletna stran je vedno pomembnejše orodje pospeševanja prodaje in grajenja ugleda podjetja. 

Vsaka je nekaj posebnega, saj odraža edinstveno identiteto podjetja (Mladi podjetnik 2012). 

Z učinkovitim oblikovanjem spletne strani in selektivno izbrano vsebino lahko poskrbimo, da 

spletna stran uspešno in prepričljivo prenese želeno sporočilo (Campbell 2015). Če je dizajn 

spletne strani dosleden, uravnotežen ter osredotočen in vsebina vzbuja zaupanje, pravočasnost 

in vrednost, je bolj verjetno, da si bomo shranili povezavo do spletne strani ali si ustvarili 

bližnjico, da bomo lahko spletno stran ponovno obiskali. Po drugi strani bomo hitro zapustili 
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spletno stran, ki je slabo zasnovana ali pa je njena vsebina nezanesljiva, zastarela ali 

nepomembna (prav tam). 

Vendar pa Diamond (2008) trdi, da zgolj imeti spletno stran ni dovolj – potrebno je imeti 

spletno stran, ki povzroči, da ljudje zaupajo podjetju in njegovim izdelkom, brez da bi se z 

njimi kdaj srečali. Če nekdo razmišlja o spletnem nakupu, mora dobiti občutek, da je posel 

zakonit in bo izpolnil obljube. Profesionalnost in uporabnost spletne strani odražata 

verodostojnost in zanesljivost podjetja (prav tam). 

Uporabnost spletne strani je ključnega pomena pri določanju uspeha ali neuspeha podjetij 

(Goh idr. 2013). Vendar pa pogosto uporaba elektronskega poslovanja ne zadovolji zahtev 

strank glede uporabnosti. Uporabniki presodijo verodostojnost spletne strani v prvih 

petdesetih milisekundah. Zatorej je potrebno pri snovanju spletne strani imeti v mislih vedenje 

kupcev (prav tam). 

Podstrani, ki so del spletne strani, morajo biti interaktivne za obiskovalce in z dobrim 

navigacijskim orodjem. To omogoča kupcem, da se med uporabo premikajo hitro, kar 

omogoči uporabnikom in potencialnim kupcem ogled veliko večjega števila izdelkov 

(Thulasimani 2012). Funkcionalnost iskanja mora biti prilagojena različnim načinom iskanja, 

vgrajenim v spletno stran. Če je manj možnosti v meniju, običajno obiskovalci izpustijo manj 

podstrani, ki so del spletne strani. Snovanje dolgih spletnih strani poslabša nakupno izkušnjo. 

Doslednost skozi vse podstrani zelo izboljša izkušnjo uporabnika (prav tam). 

2.2.2 Iskalnik 

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

se nahajajo na drugih spletnih straneh. Vsi se med sabo razlikujejo, vendar vsi opravljajo tri 

osnovna opravila: neprestano iščejo po spletu in obdelujejo najdene vsebine, hranijo indeks 

besed (npr. besede na vaši strani) in informacije o spletnem mestu, kjer so jih našli, ter 

omogočajo uporabnikom iskanje po omenjenem indeksu z različno kombinacijo besed, ki 

nato skušajo vrniti rezultate, ki so relevantni (Netron 2010). 

Iskalnik v spletni trgovini se navadno nahaja na prvi strani in obiskovalcem spletne strani 

pomaga pri iskanju artiklov. V za to določeno polje obiskovalec vpiše ključne besede in s 

pritiskom na gumb zažene iskanje. Če je v spletni trgovini na voljo večje število izdelkov, 

mora biti iskalnik naprednejši. Taki iskalniki omogočajo sortiranje artiklov po različnih 

kriterijih – po imenu, ceni, blagovni znamki, velikosti, kakovosti in ostalih značilnostih 

izdelka. Pri tem lahko rezultate iskanja razvrsti po abecedi, ujemanju s ključnimi besedami, 

naraščajoči ali padajoči ceni, ocenah kupcev ipd. Zelo pomembno je, da je iskanje izdelkov za 

obiskovalca spletne strani preprosto in hitro. 
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2.2.3 Akcija 

Da bi spletni trgovec pritegnil pozornost obiskovalca in ga zadržal na svoji spletni strani, je 

dobro, da na začetni strani predstavi izdelke, ki so v akciji, ter novosti in ugodnosti. 

Velikokrat spletne trgovine ponujajo tudi darila, npr. ob prvem nakupu, ob nakupu 

določenega števila izdelkov ali v določeni vrednosti, ob včlanitvi oziroma vpisu svojih 

podatkov ipd. Pri tem je pomembno, da je spletna stran redno posodobljena in ponuja vedno 

privlačne in za kupca zanimive akcije. 

Spletne promocije so spodbuda za spletni nakup. Za mnoge kupce na spletu so popusti, 

razprodaje in cenovne promocije dodana vrednost k nakupu in mu pomagajo biti varčen 

(Close in Kukar-Kinney 2010). Eden izmed načinov promocij so tudi takšne promocije, ki 

temeljijo na kodah. Brezplačna dostava prav tako spodbudi kupce k nakupu večjega števila 

izdelkov v košarici (prav tam). 

Na socialnih omrežjih dandanes pogosto zasledimo znane osebnosti z velikim številom 

sledilcev, ki promovirajo določene izdelke različnih spletnih strani. Poleg povezave na spletno 

trgovino objavijo tudi kodo, ki jo kupec vpiše ob naročilu in z njo prejme popust. Prav tako 

prodajalci na elektronske naslove iz svoje baze podatkov pošiljajo razne kode za popust, ki so 

na primer veljavne le en dan. Pogosto pa so te kode zapisane že na začetni spletni strani, npr. 

koda za popust ali koda za brezplačno poštnino. 

2.2.4 Ozadje 

Ozadje spletne strani je zelo pomembna sestavina spletne strani, saj lahko pomaga, da se 

obiskovalec osredotoči na vsebino ali pa ga od nje odvrne. 

Ozadje je lahko enobarvno ali pa sestavljeno iz slik, ki jih je mogoče uporabiti na različne 

načine (Plumley 2011). Oblikovalci spletnih strani za ozadje pogosto izberejo zelo svetle 

barve (ali svetlo sivo barvo), ki uravnovesijo skoraj vsako spletno stran. Drugi uporabijo zelo 

temne barve ali celo črno barvo, vendar če je na strani veliko območje ozadja, so lahko te 

barve zaradi velikega kontrasta pretemne (prav tam). 

Pri oblikovanju spletne strani je potrebno upoštevati kontrast med barvo ozadja in barvo 

besedila. Barvi ozadja in besedila morata biti izraziti, da je besedilo bolj čitljivo. Če je ozadje 

temno, naj bo besedilo svetlo (in obratno). 

Ljudje zaznavamo barve kot stimulacijo za določena dejanja. Barve na spletnih straneh imajo 

torej večji pomen, kot bi si kdaj koli mislili (Spletnik 2010). Obiskovalcem, ki imajo raje 

"čistost", so ljubše barve, kot so modra, zelena in bela. Če želi prodajalec s spletno stranjo 

izražati moč in trdnost, uporabi črno, rdečo in oranžno (prav tam). Kombinacija rumene in 

rdeče barve je hitro lahko odbijajoča za oči, preveč črne pa lahko deluje težko. Kombinacija 
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črnega besedila na belem ozadju daje občutek formalnosti, modro ali zeleno besedilo na beli 

podlagi pa daje občutek naravnosti (prav tam). 

2.2.5 Košarica 

Ko si kupec na spletu izbere izdelek, ki ga želi kupiti (določi barvo, velikost, model), željeno 

količino doda v košarico. V njej lahko v vsakem trenutku vidi vse izbrane izdelke, njihove 

cene ter skupni znesek celotnega nakupa. 

Večina spletnih trgovin ima virtualni nakupovalni voziček oziroma košarico, kamor lahko 

uporabnik dodaja artikle (Nichols 2014). To omogoča uporabnikom, da imajo artikel 

pripravljen za kasnejšo primerjavo ali nakup. Skoraj vse spletne trgovine imajo v opisu 

izdelkov besedno ali slikovno povezavo za dodajanje artikla v košarico (prav tam). V košarici 

lahko kupec dodaja, posodablja ali odstrani artikle. 

Košarice so utilitarne, saj služijo kot prostor za shranjevanje pri nakupu. Organizirana 

košarica pomaga uporabniku, da vanjo postavi več artiklov (Close in Kukar-Kinney 2010). 

Cleverism (2014) navaja, da nakupovalna košarica izvaja nekatere osnovne funkcije, kot so: 

 razčlenjen vpogled izdelkov v košarici, 

 spreminjanje artiklov v košarici, 

 vračanje nazaj na spletno stran za nadaljevanje z nakupovanjem, 

 zapustitev košarice za dokončanje nakupa. 

2.2.6 Blagajna 

Eden izmed ključnih elementov spletne nakupovalne izkušnje je zadnji korak v procesu 

(Cleverism 2014). Če je preostanek spletne strani zasnovan popolno, a je zaključevanje 

naročila zapleteno, je vse ostalo neuporabno. Zagotavljanje preproste uporabe tega zadnjega 

koraka pa ni tako preprosto, saj je ta proces zelo zapleten (prav tam). 

Zadnji korak pri spletnem nakupu je blagajna, prav tako kakor pri nakupu v tradicionalni 

trgovini. Na blagajni se kupcu izpišejo vsi naročeni artikli, njihova cena in naročena količina 

ter skupen znesek za plačilo, ki so mu odšteti morebitni popusti ter prišteta tudi morebitna 

poštnina. Kupec mora v tem koraku napisati svoj naslov za dostavo ter izbrati želeni način 

dostave in način plačila, pri čemer mora biti za posamezen način dostave zapisan dostavni čas 

ter cena. Naslov za dostavo je lahko različen od naslova na računu. Na blagajni kupec vnese 

tudi morebitne kode za popust ali brezplačno poštnino. 

Prodajalci na spletu pogosto ponujajo različne možnosti dostave, ki se razlikujejo po času, 

potrebnem za dostavo, in ceni. Krajši kot je čas dostave, dražja je cena. Nekateri prodajalci 
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ponujajo brezplačno poštnino ob vsakem nakupu ali pa ob nakupu določenega števila 

izdelkov ali v določeni denarni vrednosti. Pri spletnem nakupovanju so na voljo različni 

načini plačila, med katerimi so najpogostejši: plačilo po povzetju, plačilo s kreditno kartico ali 

preko storitve PayPal.  

Kupci bodo želeli plačati na vse možne različne načine, zato mora prodajalec poenostaviti 

plačevanje z uporabo najpogostejših plačilnih metod. Mnogi kupci uporabljajo PayPal, zaradi 

zagotavljanja varnosti ter njegove priročnosti, saj jim ni potrebno izvleči plačilne kartice 

(Patel 2014). 

V večini spletnih trgovin imajo kupci možnost, da nakupujejo kot gost ali pa se registrirajo, 

kar pomeni, da jim pri naslednjih nakupih ni potrebno ponovno vnašati vseh svojih podatkov, 

temveč se prijavijo le z uporabniškim imenom in geslom. Ker kupcem mnogokrat ni do 

registracije, je priporočljivo, da spletna trgovina ponuja obe možnosti. Prav tako naj 

prodajalec zahteva le nujno potrebne podatke, saj podrobno in časovno potratno izpolnjevanje 

obrazcev, lahko kupca odvrne od nakupa. Po potrdilu naročila navadno kupec prejme 

elektronsko pošto, v kateri lahko še enkrat preveri naročene artikle, znesek ter podatke za 

dostavo. 

2.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakup 

Zaupanje in zadovoljstvo sta odločilna dejavnika za uspešen poslovni odnos med podjetjem in 

strankami pri elektronskem poslovanju. Zaupanje igra ključno vlogo pri vseh oblikah 

poslovanja, ki zajemajo denarne transakcije. Zadovoljstvo kupca je neposredno povezano z 

njegovo namero za nakup, namero za ponovni nakup in reklamo od ust do ust. 

Zadovoljstvo kupcev je merilo, kako dobro proizvod ali storitev, ki ga zagotavlja podjetje, 

zadovoljuje kupčeva pričakovanja. Od zadovoljnega kupca lahko pričakujemo večjo namero 

za nakup in ponovni nakup ter promoviranje podjetja ostalim potencialnim kupcem (Goh idr. 

2013). 

Na namero za spletni nakup vplivajo zaupanje, uporabnost, uživanje ob nakupu in kakovost 

spletne strani. Različne ravni kakovosti spletne strani so pokazale vpliv na namero za spletni 

nakup, medtem ko so posredovale enake podatke o proizvodu, kar nakazuje na to, da kakovost 

spletne strani neodvisno vpliva na zaznavanje kupcev (Seo idr. 2012). 

Kupčevo sprejetje je predpogoj za spletni nakup. Literatura s področja trženja, spletnega 

poslovanja in maloprodaje opisuje hedonistično in utilitarno motivacijo za spletni nakup 

(Close in Kukar-Kinney 2010). Utilitarna motivacija vključuje namero za nakup tekom seje 

spletnega nakupovanja in spodbude, povezane s prihrankom denarja, kot so denimo cenovne 

promocije. Utilitarni razlogi za uporabo virtualne košarice so ciljno usmerjeni in temeljijo na 

opravilih, kot je namestitev artiklov v košarico za nakup in prihranek denarja v primeru 
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odhoda v tradicionalno trgovino. Hedonistična motivacija pa je tista, ki prinaša užitek in 

zabavo ob nakupovanju (prav tam). 

Namera za nakup odraža kupčev načrt za nakup ob določenem času, z uporabo košarice v 

trenutni spletni seji. Namera za nakup v dani seji vodi k povečani pogostosti dodajanja 

artiklov v košarico (Close in Kukar-Kinney 2010). Hedonistični sestavni del spletnega 

nakupovanja je zabava, ki prinaša uporabnikom pobeg pred dolgčasom. Sistem košarice 

poveča ugodje kupca in ga tako spodbudi k nakupu več izdelkov. Kupci imajo večjo 

motivacijo za nakup dodatnih izdelkov, ko postavijo izdelke v košarico na organiziran način 

(prav tam). Če imajo kupci možnost zaznamovati artikel, za katerega razmišljajo o nakupu, 

bodo motivirani za nakup tega izdelka v prihodnosti. Glavna spodbuda za spletno 

nakupovanje je možnost temeljitejšega preiskovanja izdelka. Kupci bodo dodali večje število 

artiklov v košarico, če bodo imeli možnost pridobiti več informacij o izdelku (prav tam). 

WorldPay je opravil anketo o razlogih, zaradi katerih ljudje zapustijo nakupovalno košarico 

(Patel 2014). Rezultati ankete so predstavljeni na spodnji sliki. 

 

Slika 3: Razlogi za zapustitev košarice 

Vir: Patel 2014. 

Glavni cilj prodajalcev na spletu je obiskovalce spletne trgovine pretvoriti v kupce. Spletni 

nakup pomeni, da obiskovalci kupijo artikel po brskanju po spletnih trgovinah tekom 

določene spletne seje. Trenutna namera za nakup in pogostost uporabe spletne košarice 

povečujeta pogostost spletnih nakupov. 
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Raziskave kažejo, da le 5 % tistih, ki obiščejo spletno trgovino, dejansko tudi opravi nakup. 

Eden izmed razlogov je ta, da kupci pogosto raziskujejo na spletu, nato pa kupujejo v 

tradicionalnih trgovinah (Hawkins idr. 2010). Vendar pa obiskovalci spletne strani nakup 

velikokrat opustijo med nakupnim procesom, ko tisti, ki so nameravali opraviti nakup, tega na 

koncu ne storijo. Raziskave kažejo, da 57 % kupcev zapusti nakupovalno košarico spletne 

trgovine, ne da bi opravili nakup, rezultat tega pa je, da na vsak dolar, porabljen za spletni 

nakup, štirje dolarji ostanejo v zapuščenih košaricah (prav tam). 

2.4 Prednosti in slabosti spletne trgovine 

Kakor vsaka oblika trgovine tudi spletna trgovina prinaša številne prednosti in slabosti, tako 

za kupca kot tudi za prodajalca. Vse večja priljubljenost tovrstnega načina nakupovanja ter 

naraščanje števila spletnih trgovin nakazujejo na to, da pri večini kupcev in prodajalcev 

prednosti pretehtajo nad slabostmi. 

Nakupovanje preko spleta ni le drugačen način nakupovanja, ki kupcu ob koncu procesa 

prinese enake rezultate kot na primer tradicionalno nakupovanje. Pravzaprav spletno 

nakupovanje kupcem prinese dodano vrednost, vendar jih lahko tudi prikrajša za določene 

vire vrednosti (Perea idr. 2004). Današnji kupci uporabljajo več kanalov nakupovanja in v 

nekaterih primerih imajo raje tradicionalno nakupovanje kakor spletno (prav tam). 

Kljub naporom tradicionalnih prodajalcev, da bi avtomatizirali vse več operacij in tako znižali 

stroške dela, izgubljajo bitko s spletnimi prodajalci, katerih mejni stroški dela se približujejo 

ničli. V letu 2011 so tradicionalni prodajalci predstavljali 92 % vse maloprodaje, medtem ko 

so spletni prodajalci predstavljali le 8 % (Rifkin 2014). Vendar pa je potrebno pogledati tudi 

stopnjo rasti. Tradicionalna prodaja raste s stopnjo zgolj 2,8 % na leto, medtem ko spletna 

prodaja narašča s kar 15 % stopnjo (prav tam). Zato se poraja vprašanje, kako dolgo lahko 

tradicionalna prodaja z značilno stalnimi stroški tekmuje s spletno prodajo z znatno nižjimi 

mejnimi stroški dela. Do leta 2020 naj bi se število spletnih prodajaln podvojilo, zato lahko 

mnogi tradicionalni prodajalci, ki so že tako okrnjeni zaradi padajočih dobičkov, podležejo 

spletni prodaji (prav tam).  

Tradicionalna prodaja ne bo popolnoma izginila, vendar pa bo v desetih letih le še senca tega, 

kar je sedaj, in močna konkurenca s spleta bo dovolila le najmočnejšim trgovcem, da 

preživijo. 

2.4.1 Prednosti spletne trgovine 

Spletna trgovina za prodajalce in kupce prinaša številne prednosti, zaradi katerih postaja ta 

oblika trgovine vse bolj priljubljena in razširjena. 
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2.4.1.1 Prednosti za prodajalca 

Proces trženja na spletu ni drag, prinaša takojšen mednarodni doseg, ponuja odlične in hitre 

povratne informacije ter doseže na milijone ljudi, za katere je svetovni splet središče vseh 

komunikacij (El-Gohary 2013). 

Po Heinemannu in Schwarzlu (2010) so prednosti za prodajalca naslednje: 

 Globalna razsežnost spleta daje spletnemu prodajalcu dostop do novih ciljnih skupin in 

trgov. Spletna prodaja omogoča večjo fleksibilnost in s tem konkurenčnost. Artikle pa je 

možno v določenem trenutku dodati ali odstraniti.  

 Neposredno naročanje vodi h krajši procesni verigi, v kateri se določene funkcije lahko 

prenesejo na kupce. Rezultat so precejšnje časovne in stroškovne prednosti, saj se ročna 

obdelava ali klicni center ne uporabljata, kar pomeni višjo maržo za prodajalca. 

 Podatki o kupcih, ki se obdelujejo elektronsko, prodajalcu lahko veliko povedo o iskanju 

in nakupnem vedenju kupcev. S pomočjo zbranih podatkov se lahko razvije profil ponudb 

in poosebljena marketinška strategija. 

 Zahvaljujoč razpoložljivim podatkom je mogoč marketing "ena na ena" z vsakim kupcem, 

ne da bi to povišalo stroške, saj so lahko skoraj vsi koraki v procesu popolnoma 

avtomatizirani. 

 Navzkrižna prodaja omogoča prodajalcu, da preko trenutno ponujenega artikla ponuja še 

ostale artikle (svoje ali od drugega prodajalca znotraj korporacije). Za to so najbolj 

primerni komplementarni izdelki. 

 Ideja za prodajo izdelkov, ki prinašajo nizke prihodke, ter preostalih neprodanih zalog je 

doseči kritično povpraševanje po proizvodih preko nabiranja geografsko ločenih skupin 

kupcev. 

2.4.1.2 Prednosti za kupca 

Kupci, ki nakupujejo preko spleta, lahko prihranijo čas, gorivo in včasih denar, s tem ko se 

poslužujejo spletnega nakupovanja in spletnih strani, ki ponujajo ocene izdelkov ali storitev in 

primerjave cen. 

Nekateri nakupujejo preko spleta, ker nimajo dostopa do določenih trgovin ali izdelkov v 

svoji bližini, nekateri bi radi dobili izdelke dostavljene na dom, nekaterim pa je enostavno 

ljubši tak način nakupovanja. Ena izmed prednosti spletnega nakupovanja je tudi ta, da 

uporabnik lahko poišče veliko število proizvodov in jih med seboj primerja (Nichols 2014). 

Ko si izbere določen izdelek, ga lahko v spletnem iskalniku poišče še pri drugih prodajalcih 

ali pa poišče ocene uporabnikov tega izdelka (prav tam). 

Thulasimani (2012) poudarja, da so vse spletne trgovine na voljo štiriindvajset ur na dan, kar 

uporabnikom omogoča dostop do spletne trgovine doma, v šoli, v kavarnah ali celo v službi. 

Spletno nakupovanje zmanjšuje čas in stroške, ki bi jih kupci porabili za odhod v trgovino. 
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Stranke lahko izberejo izdelek glede na slike, cene in velikosti, ki so na voljo na spletu (prav 

tam). To zmanjšuje čas, ki ga porabijo, da se odločijo, kateri izdelek kupiti. Lahko se 

prepričajo, da se da izdelek kupiti tudi neposredno v trgovini (prav tam). Kupci lahko 

uporabljajo iskalna orodja za primerjavo cen različnih izdelkov v različnih trgovinah. To 

kupcu pomaga, da izbere najboljši izdelek glede na povratne informacije in ceno (prav tam). 

Po Heinemannu in Schwarzlu (2010) so prednosti za kupca naslednje: 

 Dostop do spleta omogoča dostopnost kjerkoli in kadarkoli. Kupec ima dostop do 

prodajalcev po vsem svetu in ima tako veliko več možnosti kot pri tradicionalnih 

trgovinah. 

 Možnost štiriindvajset-urnega naročanja in dostave na želeni naslov omogoča 

neodvisnost od odpiralnih časov. Izkušnje kažejo, da ljudje na spletu najraje nakupujejo 

zvečer in ponoči. 

 Zaradi dostopa do spleta, pa tudi zaradi odsotnosti časovnih in prostorskih omejitev na 

strani ponudbe, je možna večja izbira. 

 Kupec lahko primerja izdelke ter cene izdelkov na elektronskih kanalih in iskalnih 

orodjih ali preko agentov, ki poiščejo najboljšo ponudbo glede na preference kupca, ne da 

bi za to zaračunali dodatne stroške. To omogoča transparentnost trga. 

 Rezultat marketinga "ena na ena" so individualne ponudbe. Tehnologija omogoča tudi 

personaliziran kontakt s kupcem. 

 Internetno dobo zaznamujeta odprtost in transparentnost, saj prodajalci ne morejo več 

prikrivati stvari kupcem. 

 Splet omogoča, da se kupci z izdelkom bolje povežejo preko čustvenih podob in zvokov. 

Izdelki so prikazani na bolj grafičen način, vse pogosteje pa se uporabljajo tudi 3D 

animacije. 

2.4.2 Slabosti spletne trgovine 

Spletna trgovina pa za prodajalce in kupce prinaša tudi številne slabosti, zaradi katerih se 

nekateri še vedno raje odločajo za tradicionalne trgovine. 

Slabosti za prodajalca 

Po Heinemannu in Schwarzlu (2010) so slabosti za prodajalca naslednje: 

 Visoka tehnična zahtevnost je rezultat podcenjevanja potrebe po izgradnji specifične 

informacijsko-tehnološke infrastrukture. Uvedba tehnoloških sistemov navadno zahteva 

visoke začetne vložke. 

 Zaradi visokega začetnega vložka je povrnitev vloženega kapitala počasna. Tudi 

izgradnja baze kupcev zahteva trud, kar pomeni, da so prihodki ustvarjeni s časovnim 

zamikom. 
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 Zaradi prostorske in časovne neskončnosti spleta pride do tekmovanja s prodajalci iz 

drugih sektorjev. Prodajalci, ki prej določenega izdelka niso prodajali, ga sedaj lahko 

prodajajo brez večjega napora. 

 Nekateri kupci uporabljajo tradicionalne trgovine, da bi pridobili informacije o izdelku, ki 

ga nato poiščejo na spletu po nižji ceni. Preko pametnega managementa stikov s kupci 

lahko kupce vežemo na trgovino. Menjavanje kanalov govori v prid večkanalnih rešitev.  

 Spletni prodajalci se ne morejo izogniti odvisnosti od Googla. Ni več prodajalcev, ki bi 

shajali brez prometa, ki ga ustvari Google. Podjetja, katerih spletni poslovni model je bil 

zgrajen na prometu Googlovih obiskovalcev, so postala odvisna od tega. 

Slabosti za kupca 

Slabosti spletnega nakupovanja so recimo, da kupec nima možnosti pomeriti oblek, težko 

presodi barvo izdelka preko računalniškega zaslona ali ima težave pri ugotavljanju kakovosti 

izdelka preko iskalnika (Nichols 2014). Vendar pa nekateri spletni prodajalci oblačil že 

ponujajo virtualno pomerjanje. Kupec ustvari svoj virtualni model – vnese svojo starost, spol, 

višino, težo in mere telesa ter tako preveri, ali mu oblačilo ustreza. Z uporabo računalniške 

miške si lahko oblačilo celo ogleda z različnih zornih kotov. 

Kupci lahko pri spletnem nakupovanju tvegajo, da naročen izdelek ne obstaja. Lastnik 

trgovine lahko kupca ogoljufa tako, da vzame njegov denar, a mu izdelka ne dostavi 

(Thulasimani 2012). To je lahko veliko tveganje pri spletnem nakupovanju. Sistem košarice 

zahteva od kupca njegove osebne podatke, ki jih lahko spletni trgovci zlorabijo in tako 

povzročijo težave kupcem (prav tam). Nekateri izdelki, oglaševani na spletu, niso tako 

kvalitetni kot prodajalci obljubljajo, zato so kupci lahko razočarani. Težava za kupce ali člane 

spletne strani je lahko tudi ta, da jim trgovci na elektronski naslov pošiljajo reklame, 

priporočila ali celo morebitne viruse (prav tam).  

Po Heinemannu in Schwarzlu (2010) so slabosti za kupca naslednje: 

 Za kupca je odločilna slabost spletnega nakupovanja pomanjkanje fizičnega stika. To pa 

je povezano s tem, da kupci ne morejo preveriti kakovosti in funkcionalnosti izdelka. 

 Zaradi razdalje in anonimnosti pri spletnem nakupovanju ni socialnega stika, kar v očeh 

kupca zvišuje tveganje. Tehnološke inovacije za komunikacijo tega ne morejo 

nadomestiti.  

 Kupci se bojijo morebitnih težav pri vračilu izdelkov. Pošiljanje izdelkov nazaj in odhod 

na bližnjo pošto za kupce predstavljata časovno in finančno tveganje. 

 Strah pri kupcih vzbuja tveganje varnosti pri procesu plačevanja. Ti strahovi so 

podkrepljeni z novicami o vedno večjem številu goljufij pri plačevanju v spletnih 

trgovinah. 

 Kupcem predstavljajo težavo tudi zahtevana minimalna količina naročila ter stroški, 
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povezani s pritožbami, vračili in popravili izdelkov. 

Vendar pa nekatere značilnosti spletnega nakupovanja, ki načeloma veljajo za slabosti, za 

kompulzivne kupce ne predstavljajo slabosti, temveč prednosti (Kukar-Kinney idr. 2009). 

Zaradi pomanjkanja socialne interakcije lahko preko spleta nakupujejo skrito in brez kontakta 

z drugimi. Za kompulzivne kupce je spletno nakupovanje bolj spodbudno tudi zaradi večje 

raznolikosti proizvodov, do katerih lahko dostopajo preko spleta (prav tam). Zaradi skrbi in 

pomanjkanja nadzora pri nakupovanju želijo takojšnjo sprostitev negativnih občutkov ter 

spremljajoči val pozitivnih občutkov, ki jim jih prinaša proces spletnega nakupa. Pripravljeni 

so tudi odložiti takojšnje zadovoljstvo na kasnejši čas, ko bodo dejansko prejeli in uporabili 

naročeni izdelek (prav tam). 

2.5 Proces spletnega nakupovanja  

Spletni nakup je sestavljen iz več faz (Xiao 2008). Ko kupec kupuje izdelek na spletu, mora 

iti skozi določen proces. Običajen proces odločanja kupca zajema pet faz: prepoznavanje 

problema, iskanje, ocenjevanje alternativ ter vrednotenje izida (prav tam). Trgovski model 

razdeljuje nakupni proces v tri faze: odločitev za nakup, izvedba nakupa ter ponakupna 

interakcija. Proces spletnega nakupa pa lahko razčlenimo tudi na sedem faz: iskanje, 

primerjava, preučevanje, pogajanje, naročilo in plačilo, dostava ter ponakupne storitve (prav 

tam). 

Prej omenjeni klasični proces odločanja, ki je sestavljen iz petih faz, je predstavljen na Sliki 4. 

Zaradi hitrosti informacij se kupec med procesom vrača nazaj na prejšnje korake in jih 

ponavlja. 
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Slika 4: Klasični model procesa sprejemanja odločitev kupca 

Vir: Liu 2007. 

Individualni proces posameznega kupca se prične s stanjem občutenega pomanjkanja, 

nelagodja ali želje po nečem (prepoznavanje problema), kot rezultat notranjih ali zunanjih 

spodbud, in vključuje iskanje informacij o možnih rešitvah. Iskanje informacij priskrbi 

temelje za naslednji korak: ocenjevanje alternativ, ki zahteva razvijanje in primerjanje 

kriterijev ocenjevanja (Liu 2007). Korak odločitve vključuje nakup in se ukvarja z vprašanji, 

kot sta mesto in namen nakupa ter tudi z dejansko odločitvijo za nakup. Tudi ponakupno 

vedenje je ključnega pomena: stopnja zadovoljstva ali nezadovoljstva z izdelkom ali storitvijo 

je velika skrb tržnikov, saj je nedvomno povezana z zvestobo kupcev (prav tam). 

Vsem modelom odločanja je skupno, da pred izbiro in nakupom kupec najprej poišče 

informacije o izdelku. Iskanje informacij lahko definiramo kot fazo, v kateri kupci aktivno 

zbirajo in vključujejo informacije iz notranjih in zunanjih virov. Iskanje informacij kupcev je 

ena izmed glavnih tem raziskovanja na področju spletnega nakupovanja in raziskovalci se je 

lotevajo z različnih vidikov, predvsem psihološkega in ekonomskega. Ključna razlika med 

spletnim nakupovanjem in nakupovanjem v tradicionalni trgovini je zmožnost kupcev na 

spletu, da pridobijo več informacij, ki jim olajšajo sprejemanje odločitev in omogočijo 

učinkovitejši proces odločanja. Iskanje informacij ter primerjava izdelkov in različnih 

prodajalcev kupcem na spletu prinaša prihranek denarja in časa. Vendar pa po drugi strani 

lahko splet zasipa kupce s preveč informacijami. 
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3 PASTI SPLETNEGA NAKUPOVANJA 

V prejšnjem poglavju smo našteli slabosti spletne trgovine. Ena izmed slabosti za kupca je 

tudi tveganje v zvezi z zlorabo osebnih podatkov in plačilnih kartic. To predstavlja velik 

zadržek pri nakupovanju preko spleta, ki zahteva vnos raznih osebnih podatkov in podatkov 

plačilnih kartic. V Sloveniji je še vedno najbolj priljubljen način plačila po povzetju, pri 

katerem kupec ob prevzetju paketa plača poštarju. Kljub temu, da večina spletnih trgovin 

ponuja tudi ostale načine plačila (po predračunu, preko PayPala), pa kupci neradi razkrivajo 

podatke svojih plačilnih kartic zaradi strahu pred zlorabo. Mednarodni spletni prodajalci 

večinoma zahtevajo plačilo po predračunu ali preko PayPala, to prakso pa prevzema tudi vse 

več domačih prodajalcev. Tako se prodajalec zavaruje pred tem, da kupec naročenega paketa 

ne prevzame in s tem prodajalcu povzroči nepotrebne stroške. Nekatere spletne trgovine 

ponujajo dodaten popust pri plačilu preko predračuna, s čimer želijo spodbuditi, da bi se čim 

več kupcev odločilo za tovrsten način plačila. 

Veliko ljudi se sprašuje, ali bodo njihovi podatki zbrani, shranjeni in kasneje uporabljeni v 

neželene namene, zato so vedno bolj pozorni na to, kako so njihovi podatki uporabljeni. 

Zaznana varnost na spletu je ocena posameznega kupca, da njegovi osebni in finančni podatki 

ne bodo prikazani, shranjeni ali celo ukradeni tekom spletnega nakupa. 

Chen in Barnes (2007) trdita, da je zaznana stopnja varnosti in zasebnosti ključni dejavnik, ki 

vpliva na začetno zaupanje kupca v podjetje na spletu. Priporočeno je zmanjšati zaznano 

tveganje kupcev ter tako povečati zaznavanje zaupanja. Podjetja bi se morala osredotočiti na 

to, da jasno navedejo svojo ureditev ter politiko varnosti in zasebnosti, vključno z oceno 

spletne strani tretje osebe ter da zagotavljajo storitve dostave in plačila preko strateških 

partnerjev v logistiki (prav tam).  

Horrigan (2008) je v svoji raziskavi ugotovil, da kar 75 % Američanom ni všeč, da morajo 

vnesti številko kreditne kartice ali osebne podatke pri nakupovanju na spletu. Če bi se ti 

uporabniki počutili varnejše, bi se delež populacije, ki nakupuje preko spleta, povišal za 7 %. 

Na Nacionalnem centru za odzivanje na omrežne incidente (SI-CERT) zadnja leta v Sloveniji 

beležijo velik porast spletnih incidentov, pri čemer izstopajo spletne goljufije. Med njimi 

največji delež predstavljajo prevare pri spletnem nakupovanju (Varni na internetu 2014). Tu 

je preventiva še toliko bolj pomembna, saj je možnost, da kupec, ki nasede lažni ponudbi, 

dobi denar povrnjen, minimalna. Zaradi uspešnega zakrivanja sledi in nakazovanja denarja v 

afriške države, je preiskovanje močno oteženo (prav tam).  
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Slika 5: Število obravnavanih spletnih prevar v letih 2008 do 2014 

Vir: SI-CERT 2015. 

V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali problem možnosti zlorabe osebnih podatkov in 

plačilnih kartic, saj je to eden izmed največjih strahov kupcev pri nakupovanju preko spleta. 

Neresni spletni trgovci, nepopolna načela varnosti in zasebnosti ter novice v medijih o vdorih 

"hekerjev" so razlogi, da se kupci bojijo izgube denarja. Če kupcu primanjkuje zaupanja, je 

zelo verjetno, da bo odstopil od spletnega nakupa. 

3.1 Zlorabe osebnih podatkov  

Pri spletnem nakupu mora kupec razkriti svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, 

telefonsko številko), ki jih prodajalec potrebuje za izdajo računa in dostavo naročenega 

izdelka. Nekateri prodajalci na spletu pa povprašujejo tudi po ostalih podatkih kupca 

(elektronski naslov, starost, zanimanja, preference), da bi lahko sestavili personalizirano 

ponudbo ter tako izvajali ciljno oglaševanje. Podatki, ki jih prodajalec pridobi od kupca, niso 

nujno omejeni le na podatke, ki jih resnično potrebuje za izvedbo naročila. To pomeni, da 

prodajalec lahko izve tudi, katere spletne strani obiskuje kupec, katere izdelke kupuje, kdaj 

nakupuje in kam so izdelki dostavljeni. Te informacije pa lahko prodajalec posreduje tudi 

drugim podjetjem. 

Veliko uporabnikov spleta zavrača razkritje osebnih podatkov, ker ne zaupajo tistemu, ki 

podatke zbira, in so mnenja, da razkritje teh podatkov ni vredno tveganja, da bi bili ti 
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zlorabljeni. Večina uporabnikov ne razkrije svojih podatkov spletni strani zato, ker spletne 

strani ne podajo informacij o tem, kako bodo ti podatki uporabljeni. Skoraj vsi uporabniki 

spleta so že kdaj zavrnili razkritje svojih osebnih podatkov na spletni strani. Kupcev ne 

zanima niti, da bi osebne podatke prodali spletnim stranem v zameno za denarne popuste, 

boljše dostope ali ostale ugodnosti. Vendar pa bi svoje demografske podatke gotovo raje 

razkrili, če bi spletna stran priskrbela izjavo, v kateri bi bilo razvidno, kako bodo ti podatki 

uporabljeni.  

Tsai in drugi (2011) so v raziskavi o vplivu informacij glede zasebnosti na nakupno vedenje 

ugotovili, da prikazane informacije glede zasebnosti na spletni strani občutno vplivajo na 

sprejemanje odločitev kupca. Ugotovili so, da so sodelujoči, ki so jim bile poudarjene 

informacije glede zasebnosti, te informacije upoštevali in nakupe opravili na spletnih straneh, 

ki so imele visok ali srednji nivo zasebnosti (prav tam). V nasprotju s splošnim prepričanjem 

je raziskava pokazala, da so ljudje pripravljeni plačati več v zameno za zagotovljeno 

zasebnost. Spletne trgovine si s politiko zagotavljanja zasebnosti lahko pridobijo zaupanje 

kupcev in konkurenčno prednost (prav tam). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2015a) je skrb za varnost pri 

uporabi interneta v letu 2015 uporabnike interneta, stare od 16 do 74 let, najbolj omejevala pri 

posredovanju osebnih podatkov v spletna družabna ali profesionalna omrežja, uporabi 

bančnih storitev, prenašanju programske opreme, glasbe, video ali drugih podatkovnih 

datotek, komuniciranju z javnimi ustanovami prek interneta in dostopanju do interneta prek 

mobilnih naprav z brezžično mobilno povezavo zunaj doma, ali jih od tega celo 

odvrnila. 24 % teh uporabnikov interneta je skrb za varnost odvrnila od spletnega 

nakupovanja. 
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Slika 6: Delež omejevanja ali odvračanja od uporabe interneta zaradi skrbi za varnost 

Vir: SURS 2015a. 

3.2 Zlorabe plačilnih kartic 

V zaključni fazi nakupa preko spleta kupec izvede plačilo, pri čemer mora vnesti podatke 

plačilne kartice (številka kartice, datum izteka, varnostna koda). Vprašanje varnosti pri plačilu 

s plačilno kartico na spletu je za prodajalce zelo pomembno, saj veliko ljudi ne želi razkriti 

podatkov svoje plačilne kartice zaradi strahu pred zlorabami. 

Plačilne kartice so zelo ranljive, tako pri nakupovanju preko spleta kakor tudi drugod. Vsak, 

ki upravlja z našo kartico, lahko kopira številko kartice in datum izteka veljavnosti ter 

poskuša izvesti nepooblaščena plačila (Parsons in Oja 2014). Tatovi lahko vdrejo v računalnik 

prodajalca, kjer so shranjeni podatki naročila. Hekerji lahko prestrežejo številke plačilnih 

kartic z zlorabo programske opreme, zasnovane za zakonito spremljanje omrežnega prometa 

(prav tam). 

Za večjo varnost bi uporabniki spleta morali spremljati aktivnost kreditne kartice najmanj 

enkrat tedensko ter biti pozorni na morebitne sumljive transakcije. Skrbnost je ključnega 

pomena pri preprečevanju spletnih zlorab in zaustavitvi goljufivih plačil, preden postanejo 

breme kupca (Jacobson in Idziorek 2013). Goljufivci se zavedajo, da se dragi nakupi ali dvigi 

večjih vsot denarja imetniku kreditne kartice prikažejo kot zelo sumljivi. Zato spletni 

goljufivci ubirajo bolj prefinjene tehnike, da jih ne bi izsledili (prav tam). Za nadzor nad 

nakupi je dobro, da kupec shranjuje račune ter preveri, če se skladajo z mesečnim izpiskom 

kreditne kartice. Zavedati se je treba, da se goljufivi nakupi na izpiskih lahko ne pojavijo več 
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ur, dni ali celo mesecev od zlorabe številke kartice, saj goljufivci potrebujejo nekaj časa, da 

prodajo in zlorabijo tovrstne informacije (prav tam). 

Večina svetovno znanih spletnih prodajaln ponuja možnost plačila preko storitve PayPal, ki 

uporablja najnaprednejša orodja za šifriranje in preprečevanje goljufij ter ne posreduje 

prodajalcu finančnih podatkov kupca. Poleg tega PayPal kupca zaščiti tako, da mu povrne 

celotno vsoto cene izdelka ter poštnine v primeru, da kupec naročenega izdelka ne prejme ali 

pa prejeti izdelek ne ustreza opisu prodajalca. Plačevanje na ta način je tudi hitrejše in 

enostavnejše, saj kupcu ni potrebno vsakič znova vnašati podatkov plačilne kartice. 

3.3 Zakonodaja na področju spletnega nakupovanja 

Zelo pomembno je, da spletni trgovec temeljito preuči zakonodajo, ki ureja področje spletne 

trgovine. S poznavanjem in upoštevanjem predpisov se trgovec izogne morebitnim težavam s 

kupci ter kaznim ali finančnim izgubam. 

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ureja obveznosti ponudnikov storitev 

informacijske družbe glede objave informacij, Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) pa ureja 

obveznosti pri sklepanju pogodb s potrošniki na daljavo. 

Ponudnik storitev mora na svojih spletnih straneh prejemnikom storitve in pristojnim 

organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati 

lahek, neposreden in stalen dostop do: 

 podatkov o podjetju in sedežu ponudnika storitev, 

 veljavnega elektronskega naslova za hitro in učinkovito komuniciranje, 

 matične številke, 

 davčne številke, 

 podatkov o dovoljenjih in pristojnih nadzornih organih, 

 navedbe poklicnega združenja pri regularnih poklicih, v katero je ponudnik včlanjen, 

poklicnega naziva in države, v kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnim 

poklicnim pravilom v državi članici, v kateri je registrirana dejavnost, in načinom 

dostopa do njih (ZEPT, 5. člen). 

Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje 

ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz 

okoliščin (ZVPot, 25.b člen): 

 glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali 

storitvam, 

 firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo, 

 končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi 

narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej, 
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 informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, 

da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati, 

 plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe 

storitve, kadar je to potrebno, 

 informacije o pritožbenem postopku pri podjetju, 

 seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake, 

 možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno, 

 trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za 

nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem, 

 funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar 

je to primerno, 

 informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je 

podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno. 

Spletni trgovec mora pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov kupcev upoštevati določila 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

Upravljavec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral 

iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene 

ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo elektronske pošte 

ali drugih telekomunikacijskih sredstev (ZVOP-1, 72. člen). Za namene neposrednega trženja 

lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja le naslednje osebne podatke: osebno ime, 

naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter 

številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko upravljavec osebnih 

podatkov obdeluje tudi druge osebne podatke (prav tam). Če namerava trgovec posredovati 

osebne podatke iz drugega odstavka tega člena drugim uporabnikom osebnih podatkov za 

namene neposrednega trženja, je dolžan o tem obvestiti posameznika in pred posredovanjem 

osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem 

posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava 

posredovati, komu in za kakšen namen (prav tam). 

V zasebnem sektorju, kamor praviloma sodi tudi spletna trgovina, se lahko obdelujejo osebni 

podatki posameznikov tudi v primeru, ko je bila s posameznikom sklenjena pogodba ali pa 

potekajo pogajanja za sklenitev pogodbe, za katero je pobuda prišla s strani posameznika, 

obdelava osebnih podatkov pa je potrebna in primerna za uspešno izvedbo pogajanj za 

sklenitev pogodbe ali za njeno izpolnjevanje, npr. podatki, ki so potrebni za odpremo 

naročenega blaga, za izdajo računa, za obveščanje o času dostave ipd (Informiran b. l.). 

Obveznosti prodajalca glede objave in uporabe splošnih pogojev ponudnika storitev prek 

spletnih strani določajo Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu 

(ZEPT) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot). 
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Zakon o elektronskih komunikacijah pravi, da je uporaba elektronske pošte za namene 

neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega 

predhodnega soglasja (ZEKom, 158. člen). Ne glede na to lahko prodajalec, ki od kupca 

svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov, ta naslov uporablja za 

neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, pod pogojem, da kupcu ponuja jasno 

in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega 

naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu v primeru, da 

kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku. Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte za 

namene neposrednega trženja v nasprotju z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu, 

tako, da se skrije ali prikrije identiteta pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, in 

brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prenehanje pošiljanja 

takih sporočil (prav tam). 
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4 VPLIV STAROSTI NA ODLOČITEV ZA SPLETNI NAKUP 

Starejši potrošniki obsegajo vse večji, a premalo zastopan, segment uporabnikov interneta. 

Vendar pa imajo v primerjavi z mnogimi mlajšimi skupinami člani tega segmenta pogosto več 

časa in dohodka na razpolago. To predstavlja pomembno priložnost za tržnike izdelkov in 

storitev na spletu. 

Starejši ljudje so se šolali v časih, ko še ni bila zelo razširjena visoka izobrazba, zato imajo 

večinoma nižjo stopnjo izobrazbe kakor mlajši. Posameznih generacij pa ne zaznamuje samo 

drugačna stopnja izobrazbe. Socializacija in življenje v drugih časih ustvarita različne sloge 

učenja in pristopa k tehnologiji. Vsaka generacija je odraščala z določeno tehnologijo in 

napravami, ki so občutno vplivale na njihovo vsakodnevno življenje. Pri vseh generacijah je 

otroštvo in najstniško obdobje vplivalo na njihove sposobnosti in odnos do tehnologije. 

Njihove izkušnje in poznavanje v vsakdanji praksi predstavljajo osnovno znanje s področja 

tehnologije, ki je značilno za določeno generacijo. Učenje novih tehnologij je odvisno od 

posameznika in njegove zmožnosti prehoda na raven naslednje generacije. 

Ciljna publika izdelkov s področja informacijske tehnologije so mladi in bolj premožni 

uporabniki. Pogosto razvijalci izdelkov ne razmišljajo o tem, da bodo starejši ljudje težje 

uporabljali naprave z majhnimi tipkami in prebrali majhno pisavo ali razumeli, kaj 

predstavljajo določene ikone. Elektronske naprave so zasnovane zelo kompleksno, da bi 

zadostile potrebam vsakega uporabnika, pri tem pa mnogokrat zanemarjajo potrebe starejših 

ljudi. 

V tem poglavju bomo ugotavljali, koliko pripadnikov starejše populacije sploh uporablja 

internet in koliko jih nakupuje preko spleta ter s pomočjo obstoječe literature preučili odnos 

do spletnega nakupovanja med mlajšimi in starejšimi. Razumljivo je, da so pripadniki mlajše 

generacije, ki so spretnejši pri uporabi računalnika in interneta, tudi bolj naklonjeni 

nakupovanju preko spleta. Vendar pa raziskave z vseh koncev sveta kažejo, da spletno 

nakupovanje med starejšo generacijo z vsakim letom narašča. To je spodbudna novica za 

prodajalce na spletu in morda je čas, da se še dodatno osredotočijo na to starostno skupino 

potencialnih kupcev. 

4.1 Starost in uporaba interneta 

Osebe, rojene od leta 1980 dalje, so prva generacija, ki je odraščala ob internetu, zato je 

pričakovano, da so bolj spretne in usposobljene z računalniško tehnologijo (Huntemann in 

Aslinger 2013). Vendar pa je tudi uporaba interneta med starejšimi osebami v porastu. 

Medtem ko mlajši preko spleta pogosteje prebirajo novice, nakupujejo, igrajo igrice, plačujejo 

račune, obiskujejo socialna omrežja, načrtujejo potovanja, iščejo zdravstvene nasvete ipd., 

starejši uporabljajo splet predvsem za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte. Kontakt z 
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družinskimi člani in prijatelji ter dostop do raznih informacij na spletu za starejše ljudi 

pomenita nekakšno povezavo s širšo družbo. 

Delovno okolje zahteva računalniško pismenost in daje številne pobude za uporabo interneta. 

Starejši ljudje, ki komunicirajo večinoma s pripadniki iste starostne skupine in so večinoma 

upokojenci s podobno stopnjo izobrazbe, nimajo spodbud s področja dela za uporabo 

interneta. Internet ima veliko več za ponuditi mlajšim in bolj izobraženim uporabnikom kakor 

starejšim. Starejši imajo torej razloge, zaradi katerih ne želijo sodelovati na spletu. Potrebno 

je razumeti te razloge in preučiti dejavnike, ki starejše ovirajo pri dostopanju do spleta. 

Starejši ljudje se pri privajanju na nove tehnologije soočajo s številnimi ovirami (Pew 

Research Center 2014). Mnogi imajo zdravstvene težave in fizična stanja, ki jim preprečujejo 

uporabo novih tehnologij, otežujejo branje in onemogočajo sodelovanje v različnih 

vsakodnevnih aktivnostih. Starejši so tudi bolj skeptični glede koristi, ki jih prinaša uporaba 

interneta (prav tam). Težave pa imajo tudi pri učenju uporabe novih tehnologij in večina jih 

pri tem potrebuje pomoč. Le malo je takih, ki se sami naučijo uporabljati računalnik, internet 

in ostala orodja. Večinoma potrebujejo nekoga, da jih popelje skozi proces (prav tam). 

Kljub izzivom, s katerimi se spopadajo starejši pri uporabi tehnologije, ko enkrat postanejo 

uporabniki interneta, ta pogosto postane pomemben del njihovega vsakdana. Raziskava med 

ameriškimi uporabniki interneta (Pew Research Center 2014) je pokazala, da kar 79 % 

uporabnikov interneta, starejših od 50 let, dostopa do spleta vsakodnevno ali skoraj vsak dan, 

8 % pa trikrat do petkrat na teden. Ti starejši uporabniki interneta imajo močan pozitiven 

odnos do prednosti, ki jih spletne informacije prinašajo v njihovo zasebno življenje. Kar 79 % 

starejših uporabnikov interneta je mnenja, da ljudje, ki nimajo dostopa do interneta, zamudijo 

veliko koristnih informacij (prav tam). 
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Slika 7: Odstotek uporabnikov interneta po pogostosti uporabe interneta in starosti 

Vir: Pew Research Center 2014. 

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za leto 2015 (OECD 2015, 

50) skoraj vsi odrasli prebivalci držav članic OECD uporabljajo internet, vendar obstajajo 

občutne razlike glede na starost uporabnikov. Leta 2014 je 81 % odraslih v OECD imelo 

dostop do interneta, kar 75 % od teh pa ga je uporabljalo vsakodnevno. Leta 2013 je več kot 

40 % odraslih uporabljalo mobilni ali pametni telefon za povezavo z internetom. Vendar pa 

lahko opazimo odstopanja med različnimi starostnimi skupinami (prav tam). V večini držav 

opažamo porast mlajših uporabnikov interneta, medtem ko so med starejšimi uporabniki v 

različnih državah precejšnje razlike. V letu 2014 je več kot 95 % prebivalcev OECD, starih 

med 16 in 24 let, uporabljalo internet, medtem ko je bilo uporabnikov, starih med 65 in 74 let, 
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Slika 8: Razlike pri uporabi interneta glede na starost v letu 2014 v državah članicah 

OECD 

Vir: OECD 2015. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2015b) je v Sloveniji dostop do 

interneta v prvem četrtletju leta 2015 imelo 78 % gospodinjstev. V primerjavi s prejšnjim 

letom se je delež gospodinjstev, ki so za dostop do interneta uporabljala tudi mobilne 

širokopasovne povezave z uporabo mobilnega telefona, povečal s 34 % na 52 %. Med 

osebami, starimi od 16 do 74 let, je internet v prvem četrtletju leta 2015 uporabljalo okoli 

1.136.000 oseb ali 73 %. 83 % teh oseb je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 

(prav tam). 22 % oseb v starosti od 16 do 74 let pa interneta ni še nikoli uporabljalo. Teh je 

največ med osebami, starimi od 65 do 74 let (65 %), sledijo stari od 55 do 64 let (47 %) ter 

stari od 45 do 54 let (21 %) (prav tam). 
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Slika 9: Starostna struktura uporabnikov na slovenskem spletu 

Vir: MOSS 2016. 

Spletni uporabniki, stari 55 let ali več, so po podatkih agencije za merjenje obiskanosti 

spletnih strani (MOSS 2014) v oktobru 2014 v povprečju na spletu preživeli 12 ur in 12 

minut, opravili 465 ogledov strani ter 76 obiskov. Na tedenski ravni splet za prebiranje novic 

uporablja 75 % slovenskih spletnih uporabnikov nad 55. letom starosti, za uporabo spletnih 

iskalnikov pa 51 %. 30 % jih internet tedensko uporablja za opravljanje bančnih storitev, 24 

% jih na spletu posluša radio, 17 % pa jih brska po spletnem telefonskem imeniku (MOSS 

2015). Za turistične informacije ter borze, vrednostne papirje in sklade se na spletu zanimajo 

le redki starejši uporabniki (prav tam). 

 

Slika 10: Število spletnih uporabnikov, starih 55 let ali več, po področjih 

Vir: MOSS 2014. 
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Slika 11: Najbolj priljubljena področja med uporabniki spleta, starimi 55 let ali več 

Vir: MOSS 2014. 
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veliki meri posledica dejstva, da starejši ljudje manj uporabljajo internet za katerikoli namen. 

Med uporabniki interneta, starimi od 65 do 74 let, pa je delež tistih, ki nakupujejo preko 

spleta, dosegel kar 53 %. 

 

Slika 12: Delež ljudi, ki nakupujejo na spletu, po starostnih skupinah v EU leta 2015 

Vir: Eurostat 2015. 

 

Slika 13: Delež uporabnikov interneta, ki nakupujejo na spletu, po starostnih skupinah 

v EU leta 2015 

Vir: Eurostat 2015. 
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Podatki raziskave spletnega nakupovanja Shopper’s Mind 2015, ki je bila opravljena na več 

kot 33.000 slovenskih spletnih uporabnikih, omogočajo vpogled v nakupne navade glede na 

štiri starostne skupine: 12 do 24 let, 25 do 34 let, 35 do 44 let ter 45 do 84 let (Verderber 

2016). V skupini 12 do 24 let imajo praktično že skoraj vsi uporabniki interneta (kar 96 %) 

izkušnjo z nakupovanjem na spletu, od tega vsaj en nakup mesečno opravijo štirje od desetih, 

četrtina jih nakupuje redno, tretjina občasno. Med 25 in 34 leti, ko ljudje vstopajo v glavno 

potrošniško življenjsko fazo, je delež spletnih kupcev 95 % (prav tam). Po pričakovanjih je v 

tej demografski skupini največ intenzivnih nakupov, saj jih vsaj enkrat mesečno nakupuje 

skoraj polovica. Devet od desetih uporabnikov interneta, starih med 35 in 44 let, nakupuje 

prek spleta, od tega tretjina intenzivno, četrtina redno (prav tam). Starostna skupina 45 do 84 

let najmanj spletno nakupuje, vseeno pa je delež presenetljivo visok glede na splošno 

prepričanje in znaša čez 70 %. Od tega jih intenzivno nakupuje že slaba petina (prav tam). 

 

Slika 14: Delež tistih, ki nakupujejo preko spleta, po starostnih skupinah v Sloveniji 

Vir: Verderber 2016. 
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Slika 15: Pogostost spletnega nakupovanja po starostnih skupinah v Sloveniji 

Vir: Verderber 2016. 
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Trochia in Janda (2000) sta ugotovila, da so glavne ovire pri razvoju spletne trgovine, zaradi 

katerih starejši kupci neradi nakupujejo preko spleta: 

 pomanjkanje izkušenj z informacijsko tehnologijo, 

 odpor do sprememb, 

 vztrajanje, da bi izdelek preizkusili pred nakupom. 

Raziskava tipologije kupcev na spletu je pokazala, da na spletu nakupujejo pripadniki vseh 

starostnih skupin. Vendar pa je večji delež tistih, ki nakupujejo v tradicionalnih trgovinah in 

zgolj iščejo informacije na spletu, starejših od 40 let (Keng Kau, Tang in Ghose 2003). 

Pričakovano se je izkazalo tudi, da so tradicionalni kupci najmanj izkušeni s spletnimi 

iskalniki (prav tam). 

Swinyard in Smith (2003) sta z raziskavo ugotavljala razlike med tistimi, ki nakupujejo preko 

spleta in tistimi, ki tega ne počnejo radi. Rezultati so pokazali, da so tisti, ki nakupujejo preko 

spleta v glavnem mlajši, bogatejši, bolj izobraženi in računalniško pismeni, preživijo več časa 

na svojem računalniku in na internetu, spletno nakupovanje jim je lažje in zabavnejše in se 

manj bojijo finančnih izgub zaradi spletnih transakcij. Spletne aktivnosti tistih, ki neradi 

nakupujejo preko spleta, pa so pogosto bolj usmerjene k zabavi (prav tam). Njihove 

najpogostejše aktivnosti so igranje igric, pogovarjanje, iskanje slik, finančnih informacij, 

prostih delovnih mest in večinoma ne zahtevajo visoke stopnje računalniške pismenosti ter 

spletnih transakcij. Mnoge od teh razlik izhajajo iz odpora do tveganja, povezanega z 

nepoznavanjem računalnika in spleta. Raziskava je pokazala tudi, da je bistveni razlog, zakaj 

nekateri nakupujejo preko spleta in drugi ne, strah (prav tam). Več kot 70 % tistih, ki neradi 

nakupujejo preko spleta (in celo tretjina tistih, ki to pogosto počnejo), noče preko računalnika 

razkriti številke svoje kreditne kartice in jih skrbi morebitna kraja teh podatkov. Če bi lahko 

zmanjšali te strahove, bi lahko dosegli znatno večjo skupno porabo na področju maloprodaje 

na spletu (prav tam). 

Forsythe in Shi (2003) sta v raziskavi obravnavala štiri vrste tveganja pri spletnem 

nakupovanju, ugotavljala povezavo med zaznanimi vrstami tveganja in demografskimi 

značilnostmi ter vpliv tveganj na nakupno vedenje. Težave pri ocenjevanju kakovosti 

izdelkov so se pokazale kot najbolj pogost razlog, da se uporabniki interneta ne odločijo za 

spletni nakup. Vse starostne skupine so zaznavale to tveganje, razen najmlajše skupine (11 do 

20 let), ki je ta vidik ni toliko skrbel. Zaznavanje finančnega tveganja je izrazito padalo, ko je 

število let izkušenj s spletom naraščalo (prav tam). Najmlajša starostna skupina je zaznala tudi 

manj finančnega tveganja kot ostale starostne skupine (to bi lahko pripisali domnevi, da 

njihove nakupe plačujejo starši). Zaznavanje psihološkega tveganja se je pokazalo predvsem 

pri starejših anketirancih in manj izkušenih uporabnikih interneta. Zaznavanje tveganja glede 

časa oziroma priročnosti je bilo nižje pri starejših anketirancih (še posebej pri starejših od 50 

let) in pri tistih z manj izkušnjami s spletom (prav tam). 
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Vendar pa so ugotovitve glede vpliva starosti na odnos do spletnega nakupovanja različne. Na 

primer Goldsmith in Flynn (2005) sta v svoji raziskavi ugotovila, da starost ni povezana z 

nakupnim vedenjem na spletu. Sorce, Perotti in Widrick (2005) so ugotovili, da je težko 

primerjati ugotovitve, saj se odvisne spremenljivke zelo razlikujejo med različnimi 

raziskavami. V svoji raziskavi so ugotavljali, kako odnos in starost kupcev vplivata na 

nakupno vedenje na spletu. Za razliko od predhodnih raziskav so tokrat anketirali študente in 

zaposlene o njihovih nakupnih izkušnjah s 17 izdelki. Ugotovili so, da so mlajši kupci zaznali 

več hedonističnih in utalitarnih koristi spletnega nakupovanja kakor starejši (prav tam).  

Relativen vpliv demografskih značilnosti je bil do takrat obravnavan le v majhnem številu 

raziskav in te ugotovitve so le še potrdile potrebo po dodatnih raziskavah o tem, kako 

demografske značilnosti, kot je starost, vplivajo na namero za spletni nakup. 

Starejši ljudje so še vedno podcenjeni in jih imamo za nespretne na področju tehnologije, 

čeprav ni nobenih dokazov o tem, da starejši zavračajo tehnologijo bolj kot ljudje drugih 

starosti. Starejši, kakor vsi ostali, sprejmejo tehnologijo, ko se ta sreča z njihovimi potrebami 

in pričakovanji (Conci, Pianesi in Zancanaro 2009). Od starejših lahko pričakujemo drugačen 

pristop do tehnologije kot od mlajših. Zaradi senzoričnih, motoričnih in kognitivnih 

sprememb kot posledic staranja lahko starejši ljudje potrebujejo več časa za učenje, pogosteje 

delajo napake in potrebujejo več korakov za upravljanje sistema (prav tam). Mitzner idr. 

(2010) so opravili raziskavo o uporabi in odnosu starejših do tehnologije. Rezultati so bili v 

nasprotju s stereotipi, da se starejši ljudje bojijo ali nočejo uporabljati tehnologije. 

Čeprav številne raziskave kažejo, da se starostna vrzel v uporabi spleta sčasoma zmanjšuje, pa 

ostaja prepričanje, da ta vrzel, še posebej pri starejših od 50 let, pravzaprav ostaja. 

Karahasanović idr. (2009) so izpostavili trend, da se uporaba interneta z najvišjo stopnjo 

povečuje med starejšimi od 55 let. Mnoge raziskave trdijo, da odstopanja med starostnimi 

skupinami pri uporabi interneta niso samo rezultat slabšega dostopa, temveč tudi pomanjkanja 

socialne interakcije (Iyer in Eastman 2006). Zaradi tega imajo starejši ljudje manj priložnosti 

za dostopanje do interneta in druge informacijske tehnologije in ne cenijo toliko prednosti, ki 

jih ta prinaša, posledično pa je njihova uporaba in stopnja sprejemanja nižja kot pri ostalih 

starostnih skupinah. 

Vsako leto se povečuje tudi število nakupov, opravljenih preko pametnih telefonov (UPS 

2016). V zadnjem letu je 44 % uporabnikov pametnih telefonov opravilo nakup preko svoje 

naprave, medtem ko jih je lani bilo 41 %. Raziskava je pokazala, da 63 % pripadnikov 

generacije Y uporablja svoje telefone za nakupovanje, medtem ko je med pripadniki "baby 

boom" generacije takih 19 %, med seniorji pa le 8 % (prav tam). 
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Slika 16: Nakupovanje preko pametnih telefonov po generacijah 

Vir: UPS 2016. 
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5 RAZISKAVA O ODNOSU DO SPLETNEGA NAKUPOVANJA MED MLAJŠIMI 

IN STAREJŠIMI ODJEMALCI PODJETJA  

V magistrski nalogi smo opravili raziskavo med kupci podjetja 4ever Youth. To podjetje smo 

izbrali za raziskavo, saj prodaja izdelke proti staranju in ima zato veliko kupcev, starejših od 

50 let. V podjetju se zaenkrat ukvarjajo le z direktno prodajo in so v današnjem času eni 

izmed redkih, ki še nimajo svoje spletne trgovine. S pomočjo ankete smo želeli ugotoviti, ali 

obstajajo pomembne razlike v namerah za spletni nakup med starejšimi in mlajšimi 

anketiranci. Ugotoviti smo želeli tudi morebitne razlike v zaskrbljenosti glede zlorabe osebnih 

podatkov in plačilnih kartic med starostnima skupinama. Ugotovitve raziskave bodo podjetju 

v pomoč pri odločanju glede uvedbe spletne trgovine. 

5.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Še pred nekaj leti so ljudje večinoma nakupovali v tradicionalnih lokalnih trgovinah in se pri 

tem spopadali s težavami glede prevoza, parkiranja, vremena, s čakalnimi vrstami in 

časovnimi stiskami. Le redki so si upali deliti svoje osebne podatke s prodajalci na spletu. 

Vendar pa se je razmišljanje v zadnjih letih zelo spremenilo in spletno nakupovanje se je 

razširilo po celotnem svetu. Vsako leto ljudje porabijo vse več denarja za nakupovanje preko 

spleta, saj kljub nezaupanju prevladajo številne prednosti, ki jih tovrstno nakupovanje prinaša. 

Vse več tradicionalnih trgovcev prenaša del svojih aktivnosti na splet, da bi zmanjšali svoje 

stroške.  

Tako nakupovanje preko spleta kakor nakupovanje v tradicionalni trgovini imata svoje 

prednosti in slabosti. Da bi prodajalci na spletu spodbudili k nakupovanju več starejših ljudi, 

je ključnega pomena, da ugotovijo, kateri so njihovi največji strahovi in zadržki, ki jih od tega 

odvračajo. Tako lahko poskušajo ta področja izboljšati in poskrbeti, da bo proces spletnega 

nakupovanja za njih čim bolj enostaven, varen in zabaven. 

Obravnavano podjetje 4ever Youth se ukvarja s prodajo prehranskih dopolnil za lajšanje 

posledic staranja. V podjetju že nekaj časa razmišljajo o uvedbi spletne trgovine. Ker pa je 

zaradi narave izdelkov večina kupcev podjetja starejših od 50 let, se v podjetju sprašujejo, ali 

so starejši ljudje sploh pripravljeni nakupovati preko spleta. 

Rezultati raznih raziskav kažejo, da je uporaba interneta med starejšimi sicer v porastu, 

vendar pa so še vedno nekoliko bolj zadržani do spletnega nakupovanja. Možni razlogi za to 

so neznanje in neizkušenost na področju tehnologije ter strah pred zlorabo osebnih podatkov 

in plačilnih kartic.  

V magistrski nalogi želimo z raziskavo ugotoviti, ali starejši ljudje res manj nakupujejo preko 

spleta kakor mlajši ter ali se bolj bojijo morebitnih prevar in zlorab osebnih podatkov in 
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plačilnih kartic. Pri tem bomo preučili tudi, kateri so dejavniki, ki vplivajo na obnašanje 

starejših uporabnikov interneta. 

5.2 Namen in cilji raziskave 

Osnovni namen raziskave je ugotoviti, ali so starejši kupci podjetja 4ever Youth pripravljeni  

nakupovati preko spleta in kateri dejavniki najbolj vplivajo na njihove namere za nakup. Na 

podlagi ugotovitev se bodo v podjetju lažje odločali o možnosti uvedbe spletne trgovine.  

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti morebitne razlike v nakupnih namerah med starejšimi in mlajšimi kupci 

preučevanega  podjetja, 

 raziskati morebitne razlike v zaupanju do spletnih prodajaln med starejšimi in mlajšimi 

kupci preučevanega podjetja, 

 preučiti možnosti za uvedbo spletne trgovine za preučevano podjetje. 

5.3 Glavne hipoteze 

Nielsenova globalna raziskava spletne trgovine opozarja, naj ne zanemarimo starejše 

generacije, saj ta predstavlja kar 40 % delež potencialnih kupcev preko spleta, vendar pa je 

doseganje starejšega segmenta veliko bolj zapleteno kot doseganje mlajšega (Nielsen 2014). 

Kot je mogoče pričakovati, višja kot je starost, manjša je namera za spletno nakupovanje. 

Globalno gledano, anketiranci, ki so pripadniki generacije X (starosti od 35 do 49 let), 

predstavljajo 28 % tistih, ki so pripravljeni nakupovati preko spleta, pripadniki "baby boom" 

generacije (starosti od 50 do 64 let) pa predstavljajo približno 10 %; starejši od 65 let 

predstavljajo komaj 2 %, mlajši od 20 let pa okoli 7 % (prav tam). Z raziskavo bomo 

ugotovili, ali to velja tudi za potencialne odjemalce obravnavanega podjetja. 

HIPOTEZA 1: Pri kupcih podjetja, mlajših od 50 let, je namera za spletno nakupovanje višja 

kot pri kupcih, starejših od 50 let. 

Raziskava podjetja GfK, ki je bila izvedena marca 2014 in je zajemala 1.000 anketirancev iz 

ZDA, je pokazala, da obstajajo očitne razlike med generacijami glede zaskrbljenosti zaradi 

zasebnosti na spletu; ljudje, stari 50 let ali več, so bolj zaščitniški do svojih spletnih aktivnosti 

v primerjavi z mlajšimi (GfK 2014). Med tistimi, ki se izogibajo vseh spletnih storitev, je 

največ pripadnikov generacije, starejše od 50 let; 66 % ljudi, starejših od 50 let, meni, da bi 

morala vlada storiti več za zaščito zaupnosti podatkov (prav tam). Generaciji Y in Z (starosti 

19 do 34 let) sta nekoliko bolj zadovoljni s sedanjo vlogo vlade pri varstvu podatkov, čeprav 

je raven njihove zaskrbljenosti še vedno visoka (prav tam). Z raziskavo bomo ugotovili, ali 

tudi med odjemalci obravnavanega podjetja obstajajo očitne razlike glede zaskrbljenosti 

zaradi zasebnosti na spletu. 
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HIPOTEZA 2: Kupce podjetja, starejše od 50 let, pri spletnem nakupovanju bolj skrbi 

možnost zlorabe njihovih osebnih podatkov ali plačilnih kartic kot mlajše. 

5.4 Metode in potek raziskave 

V empiričnem delu smo uporabili metodo spletnega anketiranja in pri tem uporabili 

priložnostni vzorec. Anketo smo poslali na 532 elektronskih naslovov iz baze strank podjetja 

4ever Youth. Demografsko vprašanje razdeli anketirance v dve starostni skupini (mlajše in 

starejše). Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj, od katerih so tri vprašanja 

zaprtega tipa, eno vprašanje pol odprtega tipa, dve vprašanji o pogostosti aktivnosti na spletu, 

pri treh vprašanjih anketiranci izrazijo stopnjo pomembnosti raznih dejavnikov s pomočjo 

lestvice, pri zadnjem vprašanju pa s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice izrazijo stopnjo 

strinjanja z navedenimi trditvami. 

Da bi sprejeli ali ovrgli zastavljene hipoteze, smo podatke obdelali v programu SPSS s T-

testom. Rezultate smo prikazali tabelarično in grafično. 

5.5 Analiza in interpretacija raziskave 

V raziskavi je sodelovalo 78 kupcev podjetja 4ever Youth, od tega jih je bilo 30 starih 50 let 

ali manj ter 48 starih več kot 50 let. 

 

Slika 17: Anketiranci po starostnih skupinah 

Anketa je zajemala vprašanja o pogostosti uporabe interneta, najpogostejših aktivnostih na 

internetu in nakupovanju preko spleta. Med anketiranci ni bilo takih, ki nikoli ne uporabljajo 

interneta, saj je bila anketa poslana preko elektronske pošte. Tako so tisti, ki interneta sploh 

ne uporabljajo, iz raziskave izpadli. Pokazalo pa se je, da je med mlajšimi uporabniki 
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interneta več takih, ki internet uporabljajo vsakodnevno, kakor med starejšimi (Slika 18). 

Anketiranci, starejši od 50 let, internet najpogosteje uporabljajo za branje novic in iskanje 

informacij, tisti, stari 50 let ali manj, pa za komuniciranje z drugimi ljudmi in socialna 

omrežja (Slika 19). Starejši pogosteje uporabljajo internet za preučevanje izdelkov, z 

namenom, da jih nato kupijo v običajni trgovini, kakor mlajši (Slika 20). Uporabniki 

interneta, starejši od 50 let, na spletu najpogosteje kupujejo potovanja (letalske vozovnice, 

hotele, najem avtomobila itd.), mlajši pa poleg potovanj še oblačila in obutev (Slika 21). V 

obeh starostnih skupinah jih je največ pripravljenih za posamezen spletni nakup plačati med 

21 in 50 € (Slika 22). 

 

Slika 18: Pogostost uporabe interneta po starostnih skupinah 
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Slika 19: Najpogostejše aktivnosti na internetu po starostnih skupinah 

 

Slika 20: Pogostost uporabe interneta za preučevanje izdelkov z namenom kasnejšega 

nakupa v običajni trgovini po starostnih skupinah 
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Slika 21: Najpogosteje kupljeni izdelki preko spleta po starostnih skupinah 
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Slika 22: Najvišji znesek, ki bi ga bili anketiranci pripravljeni plačati za posamezen 

spletni nakup, po starostnih skupinah. 

Vprašanje o pomembnosti dejavnikov, ki posameznike spodbudijo k spletnemu nakupu, je 

razkrilo, da je za obe starostni skupini najpomembnejša spodbuda možnost iskanja najnižje 

cene. Med anketiranci, starimi 50 let ali manj, jih je kar 80 % ta dejavnik označilo za zelo 

pomembnega, med starejšimi od 50 let pa več kot 70 % (Slika 23). Mlajšim je zelo 

pomemben dejavnik tudi večja raznolikost izdelkov in blagovnih znamk ter enostavnejši 

dostop do informacij o izdelkih, starejšim pa še priročnost, ker jim ni treba zapustiti doma, ter 

prihranjeni stroški goriva, ki bi jih porabili pri vožnji v trgovino. 
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Slika 23: Najpomembnejši dejavniki, ki posameznike spodbudijo k spletnemu nakupu, 

po starostnih skupinah. 

Z anketo smo ugotavljali, koliko so za anketirance iz posameznih starostnih skupin 
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Slika 24: Najpomembnejše skrbi glede spletnega nakupovanja po starostnih skupinah 
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Slika 25: Najpomembnejši dejavniki za zaupanje spletnemu prodajalcu po starostnih 

skupinah 

Pri zadnjem vprašanju so anketiranci izrazili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se navezujejo na 

namero za spletni nakup in zaupanje spletnim trgovinam. Ugotovili smo, da imajo mlajši bolj 

pozitiven odnos do nakupovanja preko spleta kakor starejši in da nameravajo v naslednjem 

letu več nakupovati preko spleta kakor v preteklem letu, saj jih je večina na 5-stopenjski 

lestvici strinjanja izbrala oceno 4 ali 5.  
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Odstotek tistih, ki so označili naslednje dejavnike za zaupanje 
spletnemu prodajalcu kot zelo pomembne 
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Slika 26: Strinjanje s trditvami o spletnem nakupovanju po starostnih skupinah 

5.6 Ugotovitve raziskave 

Pri preverjanju hipotez smo uporabili T-test za neodvisne vzorce, saj smo želeli preveriti 

razlike v povprečjih med dvema neodvisnima skupinama pri normalni razporeditvi podatkov. 

Statistično pomembne razlike v povprečjih smo preverjali med dvema spremenljivkama 

(kupci podjetja, stari 50 let ali manj ter starejši od 50 let).  

Pri hipotezi H1 smo preverjali namero za spletni nakup. V analizo smo vključili trditve o 

nakupnih namerah v povezavi z razlikami glede na starostno skupino. Zanimalo nas je, ali so 

starejši in mlajši anketiranci pri trditvah izbrali različne vrednosti na lestvici od 1 do 5 (pri 

čemer vrednost 1 pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo in namere za nakup nimajo, vrednost 5 

pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo in je njihova namera za nakup zelo velika). 
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Preglednica 1: Hipoteza H1 – opisna statistika 

 

V katero starostno skupino spadate? N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

ocene 

povprečja 

Imam pozitiven odnos do 

nakupovanja preko spleta. 

50 let ali 

manj 

30 3,87 1,008 ,184 

Več kot 50 

let 

48 3,19 ,982 ,142 

Verjetno bom kupil/-a 

kakšen proizvod preko 

spleta v naslednjih treh 

mesecih. 

50 let ali 

manj 

30 3,40 1,037 ,189 

Več kot 50 

let 

48 2,94 1,156 ,167 

V naslednjih šestih mesecih 

imam namen kupovati 

izdelke za osebno nego in 

zdravje preko spleta. 

50 let ali 

manj 

30 2,83 ,986 ,180 

Več kot 50 

let 

48 2,67 ,907 ,131 

Menim, da bom v 

naslednjem letu kupoval/-a 

več izdelkov preko spleta 

kakor v preteklem letu. 

50 let ali 

manj 

30 4,30 1,022 ,187 

Več kot 50 

let 

48 3,77 1,276 ,184 

V Preglednici 1 so prikazane povprečne vrednosti izbranih ocen na lestvici strinjanja za 

posamezne trditve glede na starostno skupino ter standardni odklon pri posameznih starostnih 

skupinah, iz katerega je razvidno, kako razpršeno okoli povprečne vrednosti so udeleženci 

odgovarjali na vprašanja. Prikazana je tudi napaka ocene povprečja, ki upošteva velikost 

vzorca in kaže razpršenost podatkov v populaciji. 
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Preglednica 2: Hipoteza H1 – T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 

Stopnja 

značil-

nosti 

t df 

Asimp. 

stopnja 

znač. (2-

stranska) 

Razlika v 

povprečjih 

Napaka 

razlike v 

povprečjih 

95% Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Imam 

pozitiven 

odnos do 

nakupa 

preko 

spleta. 

Predpostavlje

ne so enake 

variance 

,001 ,971 2,942 76 ,004 ,679 ,231 ,219 1,139 

Enake 

variance niso 

predpostavlje

ne 

    2,924 60,472 ,005 ,679 ,232 ,215 1,144 

Verjetno 

bom 

kupil/-a 

kakšen 

proizvod 

preko 

spleta v 

naslednjih 

treh 

mesecih. 

Predpostavlje

ne so enake 

variance 

,089 ,766 1,787 76 ,078 ,463 ,259 -,053 ,978 

Enake 

variance niso 

predpostavlje

ne 

    1,832 66,702 ,071 ,463 ,252 -,041 ,966 

V 

naslednjih 

šestih 

mesecih 

imam 

namen 

kupovati 

izdelke za 

osebno 

nego in 

zdravje 

preko 

spleta. 

Predpostavlje

ne so enake 

variance 

,024 ,878 ,764 76 ,447 ,167 ,218 -,268 ,601 

Enake 

variance niso 

predpostavlje

ne 

    ,749 57,832 ,457 ,167 ,223 -,279 ,612 

Menim, da 

bom v 

naslednjem 

letu 

kupoval/-a 

več 

izdelkov 

preko 

spleta 

kakor v 

preteklem 

letu. 

Predpostavlje

ne so enake 

variance 

3,473 ,066 1,918 76 ,059 ,529 ,276 -,020 1,079 

Enake 

variance niso 

predpostavlje

ne 

    2,018 71,268 ,047 ,529 ,262 ,006 1,052 

S pomočjo Levenovega testa smo ugotovili, da je variabilnost v obeh populacijah enaka. 

Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, saj je stopnja značilnosti višja od 0,05. 

V Preglednici 2 je prikazano, ali med starostnima skupinama obstajajo statistično značilne 

razlike v povprečjih glede navedenih trditev. Kot vidimo, so razlike značilne le pri prvi trditvi. 

Pri tej trditvi je stopnja značilnosti nižja od 0,05. To pa je pogoj, da lahko govorimo, da so 

med starostnimi skupinami razlike v povprečjih. Pri ostalih treh trditvah pa značilnih razlik ni, 
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zato hipotezo H1 zavrnemo. Ugotovili smo torej, da med kupci podjetja, starimi 50 let ali 

manj in starejšimi od 50 let, ni pomembnih razlik pri nameri za spletni nakup. 

 

Slika 27: Povprečja pri trditvah o nakupnih namerah po starostnih skupinah 

Pri hipotezi H2 smo preučevali skrb glede zlorabe osebnih podatkov in plačilnih kartic pri 

obeh starostnih skupinah. V analizo smo vključili trditve o pomembnosti skrbi, ki jih imajo 

kupci glede spletnega nakupovanja, v povezavi z razlikami glede na starostno skupino. 

Zanimalo nas je, ali so starejši in mlajši anketiranci izbirali različne vrednosti na lestvici od 1 

do 5 (pri čemer vrednost 1 pomeni, da je posamezen dejavnik zanje nepomemben in skrbi 

glede zlorabe podatkov nimajo, vrednost 5 pa pomeni, da je dejavnik zanje zelo pomemben in 

je njihova skrb glede zlorabe podatkov zelo velika). 
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Preglednica 3: Hipoteza H2 – opisna statistika 

V katero starostno skupino spadate? N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

ocene 

povprečja 

Možnost napak pri 

denarnih transakcijah 

na spletu 

50 let ali manj 30 4,27 ,740 ,135 

Več kot 50 let 48 4,48 ,714 ,103 

Strah pred krajo 

identitete 

50 let ali manj 30 4,23 ,626 ,114 

Več kot 50 let 48 4,54 ,582 ,084 

Strah pred izgubo 

zasebnosti 

50 let ali manj 30 4,47 ,681 ,124 

Več kot 50 let 48 4,52 ,714 ,103 

Verjamem, da so 

spletne trgovine 

vredne zaupanja. 

50 let ali manj 30 3,60 ,894 ,163 

Več kot 50 let 48 2,75 ,863 ,125 

Počutim se varno pri 

posredovanju osebnih 

podatkov in 

transakcijah s 

spletnimi trgovinami. 

50 let ali manj 30 3,60 ,770 ,141 

Več kot 50 let 48 2,69 ,903 ,130 

V Preglednici 3 so prikazane povprečne vrednosti izbranih ocen pomembnosti skrbi glede 

spletnega nakupovanja pri posameznih trditvah glede na starostno skupino, standardni odklon 

ter napaka ocene povprečja. 
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Preglednica 4: Hipoteza H2 - T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 

Stopnja 

značil-

nosti 

t df 

Asimp. 

stopnja 

znač. (2-

stranska) 

Razlika v 

povprečjih 

Napaka 

razlike v 

povprečjih 

95% Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Možnost 

napak pri 

denarnih 

transakcijah 

na spletu 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,006 ,937 -1,261 76 ,211 -,213 ,169 -,548 ,123 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,251 60,065 ,216 -,213 ,170 -,552 ,127 

Strah pred 

krajo 

identitete 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,137 ,713 -2,211 76 ,030 -,308 ,139 -,586 -,031 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -2,174 58,289 ,034 -,308 ,142 -,592 -,024 

Strah pred 

izgubo 

zasebnosti 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,036 ,849 -,332 76 ,741 -,054 ,163 -,380 ,271 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -,335 63,908 ,739 -,054 ,162 -,377 ,269 

Verjamem, 

da so spletne 

trgovine 

vredne 

zaupanja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,186 ,668 4,173 76 ,000 ,850 ,204 ,444 1,256 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    4,139 60,023 ,000 ,850 ,205 ,439 1,261 

Počutim se 

varno pri 

posredovan-

ju osebnih 

podatkov in 

transakcijah 

s spletnimi 

trgovinami. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,365 ,246 4,588 76 ,000 ,913 ,199 ,516 1,309 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    4,760 68,866 ,000 ,913 ,192 ,530 1,295 

S pomočjo Levenovega testa smo ugotovili, da je variabilnost v obeh populacijah enaka. 

Iz preglednice je razvidno, da so pri treh trditvah od petih razlike značilne (stopnja značilnosti 

je nižja od 0,05), zato lahko hipotezo H2 potrdimo. Ugotovili smo torej, da kupce podjetja, 

starejše od 50 let, pri spletnem nakupovanju bolj skrbi možnost zlorabe njihovih osebnih 

podatkov ali plačilnih kartic kakor mlajše. 
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Slika 28: Povprečja pri trditvah o strahu pred zlorabo osebnih podatkov ali plačilnih 

kartic po starostnih skupinah 

Z zavrnitvijo hipoteze H1 smo ugotovili, da je namera za spletni nakup enaka pri obeh 

starostnih skupinah, zato menimo, da bi bila uvedba spletne trgovine v podjetju 4ever Youth 

smiselna. Ker pa smo s potrditvijo hipoteze H2 ugotovili, da se kupci podjetja, starejši od 50 

let, bolj bojijo morebitnih zlorab osebnih podatkov in plačilnih kartic, mora podjetje veliko 

pozornosti nameniti vzpostavitvi zaupanja s kupci. 
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6 SKLEP 

Nakupovanje preko spleta je vse bolj priljubljeno in razširjeno v različnih starostnih skupinah. 

Vse več podjetij se odloča za opravljanje prodaje svojih izdelkov ali storitev na spletu, saj jim 

to prinaša številne prednosti, ki jim olajšajo poslovanje in zmanjšajo stroške. Spletno 

nakupovanje prinaša številne prednosti tudi za kupce, ki imajo na spletu širši izbor izdelkov in 

prodajalcev, možnost iskanja najnižje cene, nakupovanje na spletu pa je tudi hitro, priročno in 

enostavno. Vendar pa se morajo prodajalci na spletu zavedati tudi zadržkov, ki jih imajo 

kupci glede spletnega nakupovanja. Nekateri, predvsem starejši kupci, ne obvladajo 

računalniških veščin. Mnogi se bojijo, da naročeni izdelek ne bi izpolnil njihovih pričakovanj, 

težav pri vračilu izdelka ter morebitnih zlorab osebnih podatkov in plačilnih kartic.  

V magistrski nalogi nas je zanimalo, ali obstajajo značilne razlike v odnosu do spletnega 

nakupovanja med kupci podjetja 4ever Youth, starimi 50 let ali manj ter starejšimi od 50 let. 

Na podlagi tega smo želeli ugotoviti, ali bi bilo smiselno uvesti spletno trgovino v podjetju, ki 

ima zaradi narave dela večino strank starejših od 50 let. Z anketo med kupci podjetja 4ever 

Youth smo ugotovili, da pri nakupni nameri ni pomembnejših razlik med starostnima 

skupinama. Tudi kupci, starejši od 50 let, nameravajo v prihodnosti več nakupovati preko 

spleta in so pozitivno naravnani do spletnega nakupovanja. Izkazalo pa se je, da se starejši 

kupci bolj bojijo zlorab osebnih podatkov in plačilnih kartic kakor mlajši. 

Glede na izsledke raziskave bi bilo v obravnavanem podjetju smiselno uvesti spletno 

prodajalno, vendar pa je potrebno veliko pozornosti nameniti vzpostavljanju zaupanja med 

kupci. V podjetju morajo pri nakupnem procesu poskrbeti za najvišjo mero varnosti ter jasno 

seznaniti kupce s pogoji poslovanja. Menimo, da bi bilo najprimerneje za način plačila 

izdelkov izbrati plačilo po povzetju, saj pri tem kupcem ni potrebno posredovati podatkov 

plačilnih kartic in se zato počutijo bolj varne. Podjetje lahko kupcem ponudi tudi možnost 

plačila po predračunu in jim ob izbiri te možnosti omogoči določen popust. Redni kupci bodo 

sčasoma, ko bodo opravili že več naročil, morda pridobili večje zaupanje v prodajalca in se 

lažje odločili za plačilo po predračunu. 

Izsledki raziskave so na splošno uporabni pri odločanju o uvedbi spletne trgovine v podjetjih, 

ki imajo kupce starejše od 50 let. Omejitev raziskave je v tem, da so vanjo bili vključeni 

sam*o uporabniki interneta, medtem ko so tisti, ki interneta sploh ne uporabljajo, iz raziskave 

izpadli.  

V zadnjih letih lahko tudi med starejšo populacijo opazimo naraščanje števila uporabnikov 

interneta in tistih, ki nakupujejo preko spleta. Starejša populacija tako predstavlja pomemben 

segment in izziv za prodajalce na spletu v prihodnosti. Mlajši se pogosteje odločajo za spletne 

nakupe in so bolj izkušeni, zato se je potrebno osredotočiti na starejše potencialne kupce in 

jim približati in poenostaviti proces spletnega nakupa. Pomembno je, da se prodajalci 
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zavedajo pomena pridobitve zaupanja in naklonjenosti starejše starostne skupine do 

nakupovanja na spletu, saj to prinaša obojestransko zadovoljstvo. 

S poštenim poslovanjem in zagotavljanjem kakovosti pri prodaji na spletu bodo prodajalci 

povečali svojo prodajo tudi med starejšo populacijo. Ko se starejši kupci znebijo strahu, pa 

bodo prepoznali številne prednosti spletnega nakupovanja, ki jim lahko olajšajo vsakodnevno 

življenje. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Sem Živa Krajnc, študentka podiplomskega študija Fakultete za management v Kopru 

(Univerza na Primorskem), in pripravljam magistrsko nalogo, ki zajema tudi raziskavo, s 

katero želim preučiti namere za spletni nakup in zaupanje do spletnih prodajaln med kupci 

podjetja 4ever Youth. Na osnovi ugotovitev bi se v podjetju lažje odločili o morebitnem 

razvoju in uvedbi spletne trgovine. Kot kupce podjetja 4ever Youth vas prosim, da si vzamete 

nekaj minut in odgovorite na anketni vprašalnik. Podatke, pridobljene z anketo, bom 

uporabila zgolj v raziskovalne namene v svoji magistrski nalogi. Za sodelovanje v anketi se 

vam lepo zahvaljujem. 

 

V1  (demografija) – V katero starostno skupino spadate?  

o 50 let ali manj 

o več kot 50 let  

 

V2 – Kako pogosto uporabljate internet?  

o Nikoli  

o Nekajkrat na mesec  

o Nekajkrat na teden  

o Vsak dan  

 

V3 – Za katere aktivnosti najpogosteje uporabljate internet?  

o branje novic in iskanje informacij  

o plačilo položnic  

o komuniciranje z drugimi ljudmi, socialna omrežja  

o igranje igric  

o spletno nakupovanje  

o drugo:_________________ 
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V4 – Kako pogosto opravljate naslednje aktivnosti?  

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Iskanje izdelkov na spletu brez 

dejanskega namena, da jih kupim. 
     

Uporaba interneta za preučevanje 

izdelkov z namenom, da jih nato 

kupim v običajni trgovini. 

     

Primerjava izdelkov na spletu in 

dejanski spletni nakup. 
     

 

V5 – Kako pogosto nakupujete naslednje izdelke preko spleta?  

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Skoraj 

vedno 

Zavarovanje (za avto, za dom, 

zdravstveno itd). 
     

Pohištvo in oprema za dom      

Elektronika (računalnik, tv, radio 

itd). 
     

Oblačila in obutev      

Potovanja (letalske vozovnice, 

hoteli, najem avtomobila itd). 
     

Prehrambeni izdelki      

Knjige      

Zdravila, prehranski dodatki, 

izdelki za osebno nego 
     

Ostalo (nakit, igrače, avtodeli ipd).      
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V6 – Kateri je najvišji znesek, ki bi ga bili pripravljeni plačati za posamezen spletni nakup?  

o  20 € ali manj 

o  21 do 50 € 

o  51 do 100 €  

o 101 do 250 €  

o 251 do 500 €  

o 501 do 1000 €  

o več kot 1000 €  

 

V7 – Ocenite, kako pomembni so za vas posamezni dejavniki, ki vas spodbudijo k spletnemu 

nakupu:  

 Povsem 

nepo-

membno 

Nepo-

membno 

Srednje 

pomem-

bno 

Pomem-

bno 

Zelo 

pomem-

bno 

Možnost iskanja najnižje cene      

Nakupovanje ob katerikoli uri      

Priročnost, ker mi ni potrebno zapustiti 

doma 
     

Prihranim čas za pomembnejše stvari      

Prihranim stroške goriva, ki bi jih 

porabil/-a pri vožnji v trgovino. 
     

Enostavnejši dostop do informacij o 

izdelkov 
     

Možnost primerjave blagovnih znamk      

Večja raznolikost izdelkov in 

blagovnih znamk 
     

Ocene izdelkov s strani kupcev      
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V8 – Označite, koliko so za vas pomembne naslednje skrbi, ki jih imajo po navadi kupci 

glede spletnega nakupovanja:  

 

 Povsem 

nepo-

membno 

Nepo-

membno 

Srednje 

pomem-

bno 

Pomem-

bno 

Zelo 

pomem-

bno 

Da moram na izdelek čakati      

Možnost napak pri denarnih transakcijah 

na spletu 
     

Strah pred krajo identitete      

Težave pri vračilu izdelka      

Tveganje, da ne dobim kvalitete ali 

vrednosti, ki jo pričakujem. 
     

Strah pred izgubo zasebnosti      

Da se ne morem dotakniti in preizkusiti 

izdelka 
     

Da prejmem poškodovan izdelek      

Da se izdelek izgubi v tranzitu      
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V9 – Označite, kako pomembni so za vas naslednji dejavniki za zaupanje spletnemu 

prodajalcu:  

 Povsem 

nepo-

membno 

Nepo-

membno 

Srednje 

pomem-

bno 

Pomem-

bno 

Zelo 

pomem-

bno 

Strokovni izgled spletne prodajalne      

Enostavna in jasna postavitev spletne 

strani 
     

Splošni ugled prodajalca      

Lastne predhodne izkušnje s 

prodajalcem 
     

Priporočila prijateljev in družine glede 

prodajalca 
     

Varne metode plačila      

Objavljene ocene kupcev      

Kako dolgo že trgovec prodaja na spletu      
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V10 – Označite vašo stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (pri čemer ocena 1 pomeni, da 

se s trditvijo nikakor ne strinjate, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate): 

 

 1 2 3 4 5 

Imam pozitiven odnos do nakupovanja preko spleta.      

Verjetno bom kupil/-a kakšen proizvod preko spleta v 

naslednjih treh mesecih. 
     

V naslednjih šestih mesecih imam namen kupovati 

izdelke za osebno nego in zdravje preko spleta. 
     

Menim, da bom v naslednjem letu kupoval/-a več 

izdelkov preko spleta kakor v preteklem letu. 
     

Verjamem, da spletne trgovine skrbijo za mojo dobrobit.      

Verjamem, da spletne trgovine izpolnjujejo obljube in 

moja pričakovanja. 
     

Verjamem, da so spletne trgovine vredne zaupanja.      

Počutim se varno pri posredovanju osebnih podatkov in 

transakcijah s spletnimi trgovinami. 
     

 


