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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi predstavljamo elektronsko poslovanje in elektronsko trgovanje ter 

tudi vlogo interneta pri spletnem nakupovanju in vedenju odjemalcev. S pomočjo anketne 

raziskave, ki smo jo izvedli med spletnimi uporabniki, smo lahko izvedeli določene pomembne 

informacije o vedenju spletnih odjemalcev. Ugotovili smo, da je spletno nakupovanje še vedno 

v razvoju in da se nekateri elementi spletnega nakupovanja še vedno niso popolnoma uveljavili 

pri slovenskih spletnih uporabnikih. Na koncu projektne naloge so podani predlogi za 

izboljšavo v izbrani spletni trgovini, ki bodo lahko pripomogli pri nadaljnjem razvoju 

poslovanja. 

Ključne besede: podjetje, management, poslovanje, elektronsko, trgovanje, splet, nakupovanje, 

internet. 

SUMMARY 

In the project work we present electronic business and electronic commerce and also the role 

of internet with online purchasing and behaviour of customers. With the help of the survey 

reasarch, which we had shared with online users, we learned certain important information on 

the behaviour of web customers. We found that online buying is still in a development state 

and, that some elements of web purchasing is still not asserted with slovenian online users. At 

the end of the project work there are handed suggestions for improving the choosen online store, 

which can help them with the futrher development of the business.  

Keywords: company, management, business, electronic, commerce, web, purchasing, internet. 
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1 UVOD 

Omrežja povezujejo med seboj vse več ljudi in jim omogočajo različne načine komuniciranja 

ter delovanja. Internetno omrežje je eno najobširnejših omrežij, ki povezuje ljudi z vseh koncev 

sveta, zato ga lahko imenujemo tudi svetovni splet. Svetovni splet je ustvaril nove načine 

delovanja organizacij in nove oblike interakcij z zaželenimi odjemalci. V zaključni projektni 

nalogi smo raziskali, kako deluje elektronsko poslovanje in trgovanje v organizaciji ter zakaj 

se odjemalci odločajo za nakupovanje v določeni spletni trgovini. Veliko je elementov, ki lahko 

odločajo o izbiri dokončnega nakupa, zato je raziskava zanimiva za vpogled v različna 

odjemalčeva mišljenja. Elektronsko poslovanje postaja vse bolj uporabno s strani organizacij, 

saj jim lahko pomaga pri končnem uspehu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Internetno omrežje je drastično spremenilo slog poslovanja in omogočilo organizacijam nove 

poti usmerjanja. Elektronsko poslovanje lahko opredelimo kot revolucijo v poslovnem okolju, 

saj je spremenilo socialne, poslovne in državne procese ter komunikacijo. Svetovni splet je 

poskrbel za nov sektor organizacij, ki delujejo le na podlagi internetnega poslovanja in 

trgovanja. Nastajajo velike zmožnosti za večji geografski razpon poslovanja, internet veliko 

pripomore pri globalnem poslovanju. Vendar to ne bo nujno spremenilo kulture določenih 

organizacij, bo le omogočilo, da svojo kulturo prikažejo večjemu občinstvu (Cunningham in 

Fröschl 1999, XI-XII). E-poslovanje je pripomoglo tudi k večji spremembi distribucije pri 

procesih in izdelkih v organizaciji ali med organizacijami. Izboljšali so se razni procesi v 

organizacijah, kot je deljenje informacij, trgovanje, roki dostav, produktivnost itd. Sklepamo 

lahko, da je poslovanje s pomočjo svetovnega spleta omogočilo boljše, hitrejše in obširnejše 

poslovanje (Qin et al. 2014, 1-2). 

Elektronsko poslovanje in elektronsko trgovanje sta izraza, ki sta lahko izmenljiva. Edina 

razlika, ki jo lahko navedemo, je ta, da elektronsko poslovanje lahko zajema večji obseg 

dejavnosti, medtem ko se elektronsko trgovanje navezuje predvsem na dejavnosti v zvezi s 

trgovanjem izdelkov določene organizacije. Obe dejavnosti potekata preko internetnega 

omrežja. Elektronsko trgovanje se navezuje predvsem na odjemalce, dobavitelje, partnerje, 

prodajo itd. Elektronsko poslovanje se navezuje tudi na ostale procese znotraj organizacije, kot 

so npr. proizvodnja, razvoj storitev, upravljanje financ, človeški viri itd. V zaključni projektni 

nalogi sta izraza obravnavana tako, da sta lahko med seboj izmenljiva (Bartels 2000; Surbhi 

2015). 

Glede na to, da je elektronsko poslovanje relativno novejša ustanovljena dejavnost, obstaja 

večje število definicij, ki so različno opredeljene, in nekatere še niso popolnoma sprejete s strani 

javnosti. Qin in Chang (Qin et al. 2014, 2-3) sta kot eno izmed definicij navedla, da je spletno 

poslovanje proces, v katerem ljudje uporabljajo elektronsko tehnologijo za izvajanje poslovanja 
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ali za ostale možne ekonomske aktivnosti. Proces spletnega poslovanja se prepleta s 

trgovanjem, za uspešno izvedbo obeh je nujna določena elektronska tehnologija. Elektronsko 

tehnologijo lahko razčlenimo na mobilne telefone, osebne računalnike, e-mail, povezovalna 

omrežja, bančno kartico, digitalni denar, internet itd. Elektronsko poslovanje predstavlja 

predvsem proces za nakup in prodajo izdelkov, storitev ter informacij, ima pa tudi druge 

funkcije, kot so komuniciranje, sodelovanje, raziskovanje informacij itd. E-trgovanje in e-

poslovanje imata vedno večji vpliv na celoten svet, poslovanje, poklice, trgovanje ter na ljudi. 

Lahko še dodamo, da sta e-poslovanje in e-trženje pojma, ki sta lahko izmenljiva, razlika je pa 

v tem, da je e-trženje izraz, ki je uporabljen za ožji pomen določenega smisla. Veliko definicij 

navaja, da sta lahko izraza izmenljiva, vendar naj bi bil e-trženje praviloma podrejen izraz e-

poslovanju. E-poslovanje se nanaša na vse zvrsti poslovanja preko spleta, kot so npr. podpora 

odjemalcem, elektronsko izobraževanje, elektronske transakcije itd. E-trženje pa se nanaša v 

večini na nakupovanje in prodajo izdelkov ter storitev preko spleta (Qin et al. 2014, 2-3; 

Charlesworth 2007, 88-89; Turban et al. 2015, 7-8). 

V spletnem poslovanju lahko najdemo več vrst organizacij. Organizacije so lahko v spletno 

poslovanje usmerjene delno ali pa v celoti. To lahko presodimo na podlagi procesov, ki jih 

izvajajo preko interneta in ki jih izvajajo brez pomoči interneta. Navedeni procesi se nanašajo 

na naročanje, plačevanje, izvedbo naročila in dobavo. Procesi so lahko izvedeni na internetu 

digitalno ali osebno oziroma fizično (Turban et al. 2015, 7-8). Vsi potrebni elementi za nastanek 

e-poslovanja so omrežja, spletni odjemalci, certifikati izvajanja, distribucija, transakcije in 

spletni marketing. Spletno poslovanje lahko razdelimo tudi glede na to, s kakšnim udeležencem 

poteka poslovanje. Prevladujoča poslovanja nastajajo med organizacijami (B2B), s potrošniki 

(B2C) in z državami (B2G) (Turban in King 2002, 52-55; Schneider 2012, 7-9). 

Organizacije v spletnem poslovanju se morajo prilagajati hitro nastajajočim spremembam in 

izredno konkurenčnemu okolju. Obstoječe ali nove organizacije, ki hočejo biti uspešne v 

spletnem poslovanju, morajo izdelati svojo optimalno strategijo glede tehnologije, marketinga, 

načina dobave in ostalih pomembnejših procesov znotraj organizacije (Chaffey 2011, xiv-xv).  

Na dolgi rok bo internet in spletno poslovanje pripomoglo k razvoju organizacij in k večjemu 

pretoku informacij. Celoten vpliv e-spleta bo viden pri razvoju določenih držav in ekonomskih 

tržišč (Kamel 2005, ix). Podjetja, ki se odločajo za e-poslovanje ali e-trgovanje bodo morala 

nenehno graditi in se izboljševati, saj bodo le tako lahko ostala konkurenčna na svojem 

področju. Elektronsko poslovanje je v minulih letih postalo nasičeno tržišče, zato je treba 

sprejemati pravilne odločitve in jih izvajati, saj lahko v nasprotnem primeru organizacija hitro 

postane neuspešna. Z vztrajnostjo in s pravim pristopom je lahko področje e-poslovanja 

dobičkonosno in nagrajujoče (Daniel 2011,16-17). Navedeni izzivi in morebitni problemi, ki 

nastajajo na področju elektronskega poslovanja nekaterih organizacij, lahko predstavljajo 

težave, zato menim, da je tema zanimiva in vredna raziskave. 
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Osnovni obravnavani problem v tej nalogi je, kako lahko oz. kako naj izbrano večje podjetje v 

panogi trgovanja s pomočjo izboljšave pristopa poslovanja zagotovi boljše poslovno odločanje, 

rast prodaje in obstoj. 

Raziskali smo tudi, kako organizacija posluje preko spleta, kako poteka postopek nakupovanja 

in predstavili organizacijo e-poslovanja v celoti. Raziskali smo, kako deluje nakup v spletni 

trgovini, kakšne načine nakupa imamo in ostale možne lastnosti spletne trgovine. 

1.2 Namen in cilji projektne naloge  

Namen zaključne projektne naloge je raziskati literaturo in vire, opredeliti pojme, spoznati 

pristope ter procese s področja elektronskega poslovanja in trgovanja. Spoznati, kateri 

odjemalci se odločajo za nakup preko spleta in zakaj, ter prepoznati, katere lastnosti ponudbe 

najbolj vplivajo na prodajo določenih izdelkov.  

Cilj zaključne projektne naloge je razviti predloge, ki bodo pripomogli izbranemu podjetju v 

panogi elektronskega poslovanja, da izboljša svojo prodajo, poveča zadovoljstvo odjemalcev 

in nasploh izboljša celovito kakovost ter kredibilnost organizacije. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Projektna naloga je razdeljena na teoretični in na empirični del. V teoretičnem delu je potekalo 

spoznavanje elektronskega poslovanja in osnov tematike. V empiričnem delu je potekal prikaz 

raziskovalnega pristopa, raziskava na podlagi anketiranja in rezultati ankete.  

Uporabljene so bile naslednje metode raziskovanja: 

 Metoda zbiranja in študij sekundarnih virov, poslovne dokumentacije (proučevanje 

določenih resničnih primerov, ki so se zgodili v praksi). 

 Metoda opisovanja (dejstev, procesov in odnosov). 

 Metoda komparacije (primerjava različnih virov z namenom odkrivanja podobnosti in 

razlik). 

 Metoda kompilacije (povzemanje različnih virov). 

 Metoda dedukcije (na podlagi končnih ugotovitev smo sami presodili lastne zaključke 

zaključne projektne naloge). 

 Metoda študije primera izbranega podjetja. 

 Metoda anketiranja: Raziskali smo lastnosti spletne trgovine in lastnosti izdelkov, ki 

odjemalce prepričajo o nakupu določenih izdelkov. Izbrana je bila organizacija 

Mimovrste, d. o. o, ki je v panogi trgovanja, s katero smo primerjali različne lastnosti 
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nakupovanja, ki so pomembne odjemalcem. Ciljna raziskovalna skupina so bili 

predvsem vsi uporabniki interneta v starosti od 15 do 60 let, ne glede na spol, ki se 

morda odločajo za spletno nakupovanje. Raziskavo smo izvedli na podlagi 100 

anketirancev. 

 Metoda sinteze spoznanj. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Zaključna projektna naloga temelji na naslednjih predpostavkah: 

 Predpostavljamo, da projektna naloga podjetju lahko pripomore pri boljšem poslovnem 

odločanju.   

 Predpostavljamo, da vodstvo podjetja odraža zanimanje za raziskavo, saj povečanje 

nakupovanja in izboljšano spoznavanje odjemalcev pripomore k uresničevanju poslovnih 

ciljev. 

 Da odgovori anketirancev v anketi odražajo realno stanje. 

 

Omejitve: 

 Omejitev na eno izbrano podjetje v panogi. 

 Omejitev le na izbrane omenjene metode raziskovanja. 

 Omejena sposobnost enega raziskovalca v času od 1. 7. 2016 do 1. 9. 2016. 

 Poslovnih skrivnosti podjetja nismo objavljali. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN TRGOVANJE 

Elektronsko poslovanje in elektronsko trgovanje sta pojma, ki sta lahko izmenljiva. Temeljna 

razlika med njima je, da elektronsko poslovanje zajema obširnejši obseg dejavnosti, med tem, 

ko se elektronsko trgovanje nanaša večinoma le na prodajo in trgovanje. Obe dejavnosti sta 

izvedeni preko elektronskih naprav. Elektronsko poslovanje lahko zajema področje marketinga, 

proizvodnje, urejanja procesov, kadrovanja in ostalih dejavnosti določene organizacije. 

Elektronsko trgovanje pa zajema le področje transakcij, prodaje, spletnih plačil in na splošno 

trgovanja. Lahko navedemo, da je e-trgovanje del e-poslovanja. V zaključni projektni nalogi se 

bosta izraza obravnavala kot med seboj izmenljiva (Surbhi 2015; Turban et al. 2015, 7-8; T. 

Cadden and L. Lueder 2016). 

Elektronsko poslovanje je povzročilo velike spremembe v poslovnem svetu in je omogočilo 

zmanjšanje določenih stroškov organizacijam. Uporaba elektronskega poslovanja v današnjem 

času vse bolj narašča, saj omogoča tudi manjšim podjetjem, da se lahko na enostaven način 

uveljavijo na določenem trgu. Kot primer lahko navedemo podjetje OnePlus, ki prodaja 

mobilne telefone le preko interneta; v kratkem času jim je uspelo doseči zelo veliko prodajo 

mobilnih telefonov, kar je pripomoglo k večanju vrednosti organizacije. 

2.1 Razvoj in izvor e-poslovanja 

Prva elektronska poslovanja so temeljila na podlagi izmenjave podatkov, ki so potekali prek 

telefona, faksa, različnih omrežij, telegrafov itd. To je omogočilo zmanjšanje papirjev, 

potrebnih za izvajanje poslovanja, vendar so te procese izrabljale le večje korporacije ali 

državne ustanove, ki so bile dovolj premožne, saj je bilo elektronsko poslovanje sprva zelo 

drago. E-trgovanje in e-poslovanje sta svojo pot začeli v ZDA, kasneje pa sta jo postopoma 

širili čez celoten svet. Leta 1991 so v ZDA v svojih zakonih omogočili komercialno rabo 

interneta, kar pomeni, da se je lahko začelo poslovati preko interneta. Internetno omrežje je 

obstajalo že mnogo let prej, vendar je bilo pred tem zaprto in uporabno le od raznih korporacij 

ali države. Nato pa se je začelo uveljavljati elektronsko poslovanje na podlagi internetnega 

omrežja, ki je bilo odprto in uporabno večjemu številu ljudstva. Naštejemo lahko obdobja 

razvoja e-poslovanja (e-trgovanja) na podlagi interneta: stopnja kaljenja (1995–1997), stopnja 

inovacije (1997–2000), dolina e-poslovanja (2000–2004), stopnja zrelosti (od 2004 do sedaj). 

Sprva so organizacije na podlagi elektronskega poslovanja inovirale na različne možne načine, 

vendar je proces uveljavljanja interneta med ljudi potekal počasi, šele z razvojem širokopasovne 

internetne povezave (broadband technology) in z razvojem internetnih domen (npr. dot-com, 

dot-org, dot-edu in ostalih) se je internetno omrežje razširilo v veliki meri. Razvili so se tudi 

World Wide Web (spletni naslovi) in spletni brskalniki. Računalniška tehnologija je postajala 

cenovno ugodnejša, kar je še dodatno povišalo možnosti dostopa do interneta. Mnogo 

organizacij je bilo ustanovljenih na podlagi e-poslovanja, vendar niso imele razvidnih 

poslovnih strategij v panogi, ki se je začela uveljavljati le postopoma.  Potek razvoja 
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internetnega omrežja in e-poslovanja ter trgovanja poteka še danes (Qin et al. 2014, 6-15; 

Radovilsky 2015a, 4-7). 

Elektronsko poslovanje se je torej začelo uveljavljati v letih od 1990 do 2000, v tem obdobju 

se je začela uveljavljati ideja, da lahko poslovanje deluje tudi preko internetnega omrežja. 

Nekatere organizacije so hitro ustanovile svoje delovanje na podlagi elektronskega poslovanja, 

vendar niso bile vse uspešne. Med prvimi uspešnimi je bila spletna trgovina Amazon.com v 

letu 1994, leta 1995 je sledil spletni brskalnik in portal Yahoo! ter spletna dražbena trgovina 

eBay. V letu 1996 se je ustanovila tudi prva elektronska pošta Hotmail.com. Leta 1998 se je 

ustanovil še spletni brskalnik Google, ki je omogočil naprednejše iskanje informacij po 

internetu, kasneje je Google uveljavil še oglaševanje preko interneta in s tem postal vse 

uspešnejši. Še v današnjem času je Google ena izmed najuspešnejših spletnih organizacij na 

svetu. Kasneje se je ustanovilo prav tako mnogo uspešnih spletnih organizacij, kot so npr. 

Alibaba (B2B trgovanje), Wikipedija (spletna enciklopedija), YouTube (deljenje 

videoposnetkov), Facebook (socialno omrežje in povezovanje) itd. (Schneider 2012, 3-5; 

Chaffey 2011, 4-5). 

2.2 Koncepti, modeli in procesi e-poslovanja 

Med prvimi ustanovljenimi organizacijami, ki so temeljile na e-poslovanju, je bila konkurenčna 

sila tehnologija, kasneje pa se je ta spremenila v poslovno strategijo in prepoznavanje svojih 

ciljnih odjemalcev. Obstaja veliko poslovnih modelov e-poslovanja, ki so uporabljeni s strani 

organizacij in tudi, če jih razvrstimo v določene skupine, se bodo med seboj razlikovali. V 

skupnem imajo večinoma vsi poslovni modeli e-poslovanja to, da zagotavljajo vrednost in 

prihodke v organizaciji. Stranski procesi so ravno tako pomembni, vendar velikokrat niso 

omenjeni, od vzdrževanja virov do drugih vrednostno koristnih procesov (Radovilsky 2015b, 

19-20; Schneider 2012, 14). 

Poslovni model lahko označimo kot skupek procesov, ki služijo doseganju določenih ciljev, 

osrednji cilj pa je doseganje dobička. Poslovni model e-poslovanja je odvisen od procesov in 

izdelkov, ki z elektronskim trgovanjem zadovoljujejo odjemalce. Naštejemo lahko ključne 

sestavine modela e-trgovanja ali e-poslovanja (Radovilsky 2015b, 21-22): 

 ponudba vrednosti: definira, kako zadovoljiti odjemalce; 

 prihodkovni model: razlaga, kako organizacija pridobiva prihodke in ustvarja dobiček; 

 tržne priložnosti: se nanaša na tržišče, na katerem je organizacija; 

 konkurenčno okolje: se nanaša na ostale organizacije na istem tržišču; 

 konkurenčna prednost: prednost pred ostalimi organizacijami, pridobljena s pomočjo e-

poslovanja; 

 tržna strategija: načrt za vstop na nova tržišča in pridobitev novih odjemalcev; 

 organizacijski razvoj: kako bo organizacija razdelila delovne procese; 
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 upravljanje zaposlenih: zaposleni, ki bodo uresničili model e-poslovanja. 

Naslednje sestavine pa ne omenjajo ostalih pomembnih procesov, ki lahko še dodatno 

ustvarjajo vrednost organizacije. Naslednje navedbe tudi niso popolne za e-poslovanje med več 

organizacijami, so bolj primerne za poslovanje med organizacijo in odjemalci. Model e-

poslovanja lahko tudi posplošimo in razdelimo, tako da bo primeren za vse različne vrste e-

poslovanja (B2B, B2C, C2C in druge) (Radovilsky 2015b, 21-31): 

 vrednostne predpostavke (tržni segmenti nahajanja, koristi za odjemalce in edinstveni 

viri ali lastnosti); 

 vrednost e-tržne ponudbe (obseg ponudbe, ponudbe storitev in izdelkov); 

 podpora sredstev (upravljanje s sredstvi organizacije); 

 prihodkovni/stroškovni modeli.  

 

Prihodkovni modeli se nanašajo:   

 na prodajo informacij, izdelkov, storitev; 

 naročanje na določeno informativno storitev (elektronski posnetki, časopisi itd.); 

 odvzem določenega odstotka plačila pri transakcijah za stranke; 

 oglaševanje; 

 pridobivanje plačila za preusmerjanje odjemalcev na določeno spletno stran ali spletno 

trgovino; 

 plačilo za licenco določene vsebine. 

 

Stroškovni modeli se nanašajo: 

 direktni in indirektni material, manjše zaloge izdelkov, cena sredstev ter hitrost 

dobavljivosti; 

 zmanjšanje papirjev v zvezi s poslovanjem; 

 možnost zmanjšanja stroškov z rešitvami e-poslovanja; 

 stroški kakovosti (nepoškodovani izdelki, urejene garancije, točne informacije itd.). 

Skupna osnova pri vseh poslovnih modelih je ustvarjanje vrednosti (npr. drugačne cene v 

primerjavi s konkurenco, kakovost storitev in procesov, hitra dostava, izboljšano zadovoljstvo 

odjemalcev, različen obseg ponudbe, dostop do določenih informacij itd.).   

2.3 Tehnologija za podporo pri e-poslovanju 

Odjemalci in organizacije vstopajo na internet preko določene računalniške tehnologije, naj gre 

za osebni računalnik ali za mobilni telefon oziroma kakšno drugo napravo. Kadar se povežemo 

z internetom, postane naša naprava spletni odjemalec, ki je povezana z določenim strežnikom, 

ta pa je po navadi v lasti spletnih ponudnikov (npr. Telekom Slovenije). Organizacije 

uporabljajo različne vrste znamk računalniške opreme za gostovanje e-trgovskih procesov. 
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Manjše organizacije lahko tudi upravljajo svojo spletno stran na običajnih namiznih 

računalnikih, ampak večinoma so spletne strani upravljane s strani računalnikov, ki so 

namenjeni gostovanju spletnih strani, lahko jih imenujemo strežniki. Organizacije v e-

poslovanju se morajo odločiti za ustanovitev spletne strani, zaradi tega potrebujejo svoj lastni 

spletni server, na katerem bo gostila spletna stran. Lahko pa obstaja tudi možnost najema tujega 

strežnika, na katerem bo spletna stran gostovala, odvisno je od organizacije, kakšno pot izbere 

(Schneider 2012; 354, 379). 

2.3.1 Strojna oprema, potrebna za e-poslovanje 

Računalniški strežniki, ki gostujejo spletne strani, se od običajnih računalnikov razlikujejo 

predvsem v tem, da so precej bolj zmožni in je njihovo delovanje neprestano, delujejo 24 ur. 

Zaradi večje zmogljivosti in trpežnosti strežnikov se pa tudi cena izredno poviša, večina 

organizacij porabi za spletni server približno od 2000 do 200.000 dolarjev. Najbolj znani 

ponudniki strežnikov so Dell, Gateway, IBM, Sun, HP itd. Strežniki imajo tako velik obseg, da 

so lahko vgrajeni na množične police. Zmogljivost serverja je odvisna od več dejavnikov, kot 

so strojna oprema, operacijski sistem, programska oprema serverja, hitrost internetne povezave 

in vrste spletne strani, ki jo gostujemo. Dva elementa sta pomembna pri nalaganju spletne strani 

prek strežnika, gre za pretok zahtev za vstop na spletno stran in odzivni čas, v kolikšnem času 

se lahko spletna stran naloži. To lahko testiramo z različnimi računalniškimi programi, lahko 

pa damo testirati tudi organizacijam, ki se ukvarjajo s testiranjem računalniških strežnikov. 

Nujno je meriti strežniško zmogljivost, saj mora ta delovati odlično, da lahko odjemalci 

uporabljajo spletno stran za e-trgovanje. Meritve s strani spletnih upravljavcev morajo biti 

redno izvedene,   da ne prihaja do morebitnih napak in zakasnitev. Organizacije, ki si lastijo 

več serverjev in več računalnikov, vse skupaj povezujejo z različnimi usmerjevalniki in 

razdelilniki; to celoto lahko poimenujemo strežniška arhitektura (Schneider 2012, 379-384). 

Na sliki 1 je možno videti, kako poteka povezava med odjemalčevimi računalniki in 

organizacijskimi strežniki.  
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Slika 1: Potek povezave med odjemalčevimi računalniki in organizacijskimi strežniki 

Vir: (Uml-Diagrams 2016). 

Slika 1 omogoča lažji prikaz, kako deluje povezava med odjemalčevo napravo (remote clients) 

in strežnikom organizacije. Glavna točka povezave je internetno omrežje, nato se odjemalci 

povežejo s strežniki, ki gostujejo spletno stran (web farm). Drugi serverji (database server in 

appliciation server) so dosegljivi le organizaciji in niso dosegljivi odjemalcem, gre za notranjo 

organizacijsko omrežje ali intranet. Obe omrežji sta zaščiteni z zaščitnim programom. To je le 

en možen potek strežniške arhitekture. Možnosti, kako potekajo povezave, so odvisne od 

posamezne organizacije, vendar se osrednja povezava od odjemalcev prek interneta do 

strežnika organizacije ne spreminja. 

Spletne strani organizacij imajo lahko mnogo obiskovalcev, lahko tudi na tisoče, njihovo število 

se razlikuje glede na prepoznavnost in velikost organizacije e-poslovanja. Večje je število 

obiskovalcev, večja mora biti tudi zmogljivost serverjev, da lahko vsem obiskovalcem omogoči 

ogled in uporabo spletne strani. Velike e-poslovne organizacije, ki si lastijo veliko število 

strežnikov, imajo obsežne prostore in strežnike, razporejene vrsto za vrsto, to večje število 

strežnikov lahko imenujemo tudi farma strežnikov. Obstaja mnogo pristopov, kako lahko 

razporedimo strežnike in njihovo delovanje. Strežniška arhitektura lahko deluje centralizirano, 

tako da je manj strežnikov, vendar so ti zmogljivejši. Lahko pa deluje tudi decentralizirano, 

tako da je več strežnikov, ki so manj zmogljivi in se delovanje porazdeli med njimi. Vsak 

pristop ima svoje določene slabosti in prednosti, organizacija mora izbrati tistega, ki je 

najprimernejši za njihovo smer e-poslovanja (Schneider 2012, 379-382).   

2.3.2 Programska oprema, potrebna za e-poslovanje     

Glede na uporabo in delovanje strežnika se razlikuje tudi programska oprema na njem, nekateri 

strežniki vsebujejo le en operacijski sistem, nekateri pa tudi več. Operacijski sistemi služijo, da 

lahko uporabljamo določene programe, s katerimi se nadzoruje in upravlja določen strežnik ali 
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več strežnikov. Večina serverjev uporablja Microsoft Windows, Linux in Unix strežniške 

operacijske sisteme. Na operacijskem sistemu pa so naloženi strežniški programi, ki služijo 

upravljanju serverja. Najbolj uporabljeni strežniški programi so Apache HTTP server, 

Microsoft Internet Information Server (IIS) in and Sun Java System Web Server (JSWS) 

(Schneider 2012, 360-361). 

2.4 Priložnosti e-poslovanja 

E-poslovanje se hitro spreminja in razvija, nove priložnosti za organizacije se nenehno razvijajo 

in ustvarjajo. Lahko naštejemo nekaj možnih priložnosti, ki se pojavljajo za organizacije in 

odjemalce (Murthy 2015; Golsorkhi 2016): 

 Možnost spletnega nakupa brez težav, tudi prek mobilnega telefona. 

 Ustvarjanje posebne tržne niše, imeti le določen poglobljen segment izdelkov, pri 

katerem se lahko organizacija posveti odjemalcu in s tem tudi izboljša zaupanje pri 

odjemalcih. 

 Ustvariti mobilni promet e-trgovanja. 

 Oglaševanje na socialnih omrežjih. 

 Razvita mreža dostave, omogočanje zelo hitrih dostav. 

 Ustanovitev brezplačnega vračanja izdelkov, če odjemalec ni zadovoljen z naročenim 

izdelkom prek spleta. 

 Ustanavljanje posebnih spletnih trgovin in dostavljanje na dom. Lahko delujejo na 

podlagi mesečne naročnine ali za določene specializirane izdelke. (npr. dostava britvic 

na dom – Dollar Shave Club, dostava zdravil na dom itd. ). 

Priložnosti v e-poslovanju je mnogo, našteli smo le nekaj aktualnih primerov. Na spletu se 

nenehno ustvarjajo nove tržne niše, ki so specializirane za točno določeno vrsto odjemalcev, s 

pravilnim pristopom pa se viša tudi možnost razvoja. 

2.5 Prednosti in slabosti e-poslovanja 

Kot ostale smeri poslovanja, ima tudi e-poslovanje svoje prednosti in slabosti. Prednost vsakega 

e-poslovanja pa je, da zmanjšuje stroške in povečuje prodajo (Schneider 2012, 17). 

Prednosti e-poslovanja so (Schneider 2012, 17-18): 

 Doseže se velik obseg odjemalcev, vsak, ki je povezan z internetom, lahko stopi v stik 

z organizacijo. 

 Večji obseg izbire izdelkov in spletnih trgovin za odjemalce. 

 Pridobivanje velike mere podatkov o nakupih, navadi odjemalcev itd. Lažje lahko 

poteka tudi analiziranje podatkov. 

 Omogočanje spoznavanja odjemalcev in poslovnih partnerjev. 
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 Odločanje o ceni glede na pogled večjega števila konkurentov. 

 Hitrejše in natančnejše izmenjavanje informacij med organizacijo in odjemalci. 

 Možnost reševanja vseh interakcij z odjemalci prek spleta (npr. Cisco Systems). 

 24-urni dostop do spletnih strani za odjemalce, tudi do želenih informacij. 

 Nakup digitalnih produktov (programska oprema, video in avdio ter slike) na spletu je 

takojšen. Transakcija produkta odjemalcu je takojšna, dostava produkta poteče prek 

spleta. 

Slabosti e-poslovanja so (Schneider 2012, 19-20): 

 Vsi potencialni kupci morajo biti prepričani za nakup preko interneta. Brez povezave z 

internetnim omrežjem se nakup v e-trgovanju ne more skleniti. 

 Nekateri odjemalci niso prepričani za nakup preko spleta, saj ne vidijo in ne otipajo 

izdelka. Nastajajo negotovosti zaradi vprašljive kakovosti. 

 Prepoznavanje ciljnih odjemalcev na spletu je lahko težavno, saj lahko poslovanje sega 

v zelo širok segment določenega trga. 

 Tehnologija se nenehno izboljšuje, zato lahko nastaja težko zaznavanje organizacije za 

povrnitev vlaganja v sredstva (return-on-investment). 

 Spletne rešitve in programi, ki jih najema e-poslovna organizacija, so lahko cenovno 

neugodni.  

 Nezaupanje odjemalcev v varovanje zasebnih podatkov. 

 Pravni zakoni pri e-poslovanju so v večini držav nerazločni in se prepletajo z ostalimi 

zakoni.  

Vidimo lahko, da so tudi pri e-poslovanju slabosti. Vendar se bodo za organizacije in 

posameznike, ki bodo dojeli in sprejeli prednosti e-poslovanja, slabosti ublažile.  

2.6 Etični, pravni in socialni vidiki e-poslovanja 

Etična pravila in etično početje lahko označimo kot moralna ravnanja, kako se morajo ljudje 

vesti, s strani družbe pa so lahko označena kot pravilna ali nepravilna. Pravni zakoni in etična 

načela se ne usklajujejo vedno, zato lahko prihaja do nesoglasij tako v organizaciji kot pri 

odjemalcih. Obstajajo tudi poslovna etična pravila, ki označujejo, kako bi se morali ljudje vesti 

v poslovnem svetu. Ta pravila so lahko zapisana ali nezapisana, gre bolj za zaznavanje 

določenega načina vedenja v poslovnem svetu (Turban et al. 2015, 693). 

Težave etike pri e-poslovanju in internetu se velikokrat prepletajo s težavami pravnih zakonov. 

Težave so večinoma v zvezi z lastninskimi pravicami, zasebnostjo, svobodo govora, zaščito 

pred prevaro, konflikti cen, zaupanjem, obrekovanjem konkurence, zavajanjem odjemalcev itd. 

Spornosti lahko nastanejo tudi zaradi uporabe interneta pri delu za ne delovne aktivnosti, kako 

organizacija nadzoruje svoje zaposlene in, kaj jim omogoča. Te težave se lahko uredijo tako, 

da organizacija določi kodeks obnašanja, s katerim se morajo zaposleni strinjati. Ta kodeks 
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deluje bolj kot usmeritev, kako je treba ravnati, da bo delovanje potekalo etično in moralno 

(Turban et al. 2015, 694-695). 

Področje intelektualne lastnine in kršitev avtorskih pravic je eno izmed občutljivih področij, na 

katerem nastajajo mnoge težave. Intelektualna lastnina je vsaka ideja, invencija ali kreativno 

delo, nad katerimi ima pravico določena pravna ali fizična oseba. Pri e-poslovanju je treba biti 

pazljiv, da so sredstva, s katerimi razpolagamo, v skladu z lastninskimi in avtorskimi pravicami, 

saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo težave, tožbe in posledično izguba denarja ter časa. 

Zaščita za digitalne produkte, ki omogoča tudi, da se zaščitijo avtorske pravice digitalnih 

produktov, imenujemo management digitalnih pravic (DRM-Digital Rights Management). 

DRM zaščita temelji na podlagi programskega kodiranja in šifriranja. DRM zaščita mora biti 

prilagojena tako, da lahko odjemalec uporablja produkt na pošten način, primeren za izrabo 

tega produkta. DRM zaščite predvidoma ustvarjajo določene organizacije, ki se ukvarjajo z 

digitalno varnostjo (Turban et al. 2015, 696-698).      

Etično početje organizacij pri e-poslovanju je ključno, saj si organizacija v nasprotnem primeru 

z neetičnim delovanjem oškoduje ugled in zmanjša zaupanje odjemalcev do organizacije. 

Informacije, ki jih izdaja organizacija, morajo biti resnične in ne zavajajoče, le tako lahko 

organizacija pridobi zaupanje med odjemalci. Če nastanejo morebitne napake, se mora 

organizacija za ohranitev zaupanja iskreno opravičiti in navesti, da je napaka popravljena, ali 

se popravlja. Organizacija za ohranitev uspešnega razmerja z odjemalci od njih zahteva 

določene zasebne podatke. Hranjenje osebnih podatkov odjemalcev je ključnega pomena pri e-

poslovanju in ne sme biti uporabljeno v neetične namene. Hranjenje zasebnih podatkov 

odjemalcev z dobrim namenom temelji na naslednjih principih (Schneider 2012, 328-333): 

 Uporaba zasebnih podatkov odjemalcev za izboljšanje odjemalčevih storitev 

organizacije. 

 Odjemalčevih informacij ne smemo deliti z drugimi, razen, če jih povprašamo za 

dovoljenje in se strinjajo. 

 Odjemalcem je treba povedati, kakšne informacije organizacija shranjuje in čemu 

služijo. 

 Odjemalcem je treba dati pravico, da izbrišejo informacije, ki so jih dali organizaciji.  

Organizacija mora zavarovati vse svoje in odjemalčeve podatke ter jih hraniti pod povišanim 

nadzorom. Če se bodo odjemalci počutili varno, bo lažje steklo tudi poslovanje. Načini varnosti 

in varstva podatkov so lahko omenjeni tudi na spletni strani organizacije. Na spletnih straneh 

so običajno tudi določeni segmenti strani, posvečeni le avtorskim pravicam in zasebnosti 

odjemalcev, ki razlagajo, kako se določene informacije izrabljajo ter zakaj. Odjemalcem daje 

vednost izrabe zasebnih podatkov dodatno varnost in zaupanje. Vendar se lahko tudi zgodi, da 

za uhajanje odjemalčevih informacij v javnost ni kriva organizacija, saj lahko pride do vdora v 

varnostni sistem in do kraje podatkov. Zaradi tega mora spletna organizacija imeti varnost kot 

eno izmed pomembnejših prioritet (Schneider 2012, 333). 
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2.7 Varnost in zaščita pri e-poslovanju 

Večino spletnih kupcev še v današnjem času skrbi za varnost podatkov ali za krajo sredstev. 

Dober ugled in etično delovanje ter glede na izkušnje ostalih odjemalcev, se tudi novi odjemalci 

odločajo za nakup v spletni trgovini, ustvari se prepričanje, da je nakupovanje dovolj varno. 

Varnost organizacije lahko razdelimo na psihično in logično. Psihična varnost so vsi alarmi, 

varnostniki, protipožarne naprave, varnostne ograje, sefi, neprebojni zidovi itd. Logična varnost 

pa so vsi ostali načini varovanja, ki niso fizične narave, kot je programska zaščita, protipožarni 

zid, antivirusni programi itd. Za ustvaritev dostojnega sistema varnosti mora organizacija 

prepoznati možna tveganja in ugotoviti, kako bo lahko zavarovala svoja sredstva (Schneider 

2012, 439-441). 

Internetno omrežje kljub vsem zaščitam še zmeraj ostaja ranljivo. Spletne kriminalce, ki vdirajo 

v določene sisteme in omrežja, imenujemo hekerji ter krekerji. Hekerji vdirajo v sisteme in 

prepoznavajo ter delijo določene informacije, medtem ko krekerji uničujejo določene zaščite in 

nastavljajo računalniške viruse, so pa dejanja odvisna tudi od posameznika ali določene skupine 

spletnih kriminalcev. V vsakem poskusu spletnega vdora v sisteme se lahko izgubi ali 

poškoduje določena mera podatkov, zato mora imeti podatkovna baza organizacije varnostno 

kopijo (backup). Hitreje, kot organizacija prepozna napad, in ga poskuša odpraviti, bolje je. 

Določeni spletni kriminalci ustvarjajo tudi škodljivo kodo, ki deluje samostojno brez njihovega 

posredovanja. Poznamo več vrst škodljive kode (malware), ki lahko poškoduje podatke, ali 

prepreči normalno delovanje računalniških sistemov. Kot najbolj prepoznavno škodljivo kodo 

lahko označimo računalniške viruse, trojanske konje, črve itd. (Turban et al. 2015, 461-471). 

Naštejemo lahko nekaj korakov, ki pomagajo organizaciji izboljšati varnost pri e-poslovanju 

(Chaffey 2011, 574-575): 

 Zavarovanje svojega omrežja (požarni zid). 

 Poučevanje dobre prakse varnosti zaposlenim (zaposleni spoznajo načela varnosti). 

 Upravljanje vstopa v informacijsko bazo (urejena gesla, ne deljenje gesel itd.). 

 Posodabljanje lasnega sistema, za zmanjšanje morebitnih napak. 

 Uporaba odstranljivih medijev le za poslovne namene (USB ključi, cd, itd.). 

 Uporaba mobilnih telefonov le za poslovne namene. 

 Uporaba antivirusnih programov. 

 Spoznanje tveganja organizacije. 

 Neprestano nadzorovanje varnosti (Monitoring).  

 Načrtovana rešitev ob nastanku določene napake. 

 Uporabljanje oblaka, shranjevanje podatkov na oblak, ki ga ponuja druga organizacija. 

 Shranjena varnostna kopija podatkovne baze ob primeru izgube podatkov. 

Obstaja več razlogov za varnostne probleme pri internetnem omrežju. Vendar so glavni razlogi 

ranljiva oblika internetnega omrežja, nove tehnologije brezžičnih omrežij, dinamična narava e-
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poslovnih sistemov, vloga zaposlenih pri varnosti podatkov in profitni organiziran kriminal 

(Turban et al. 2015, 465). 

2.8 Uveljavljanje poslovnih modelov 

Organizacija mora prepoznati e-poslovni model, ki ga bo uveljavljala. Gre za ključen korak, saj 

prepozna strateško vizijo in dolgoročen plan razvoja. Po izbiri strateškega modela e-poslovanja 

se lahko organizacija osredotoči na doseganje zastavljenih ciljev, kako jih doseči, kakšna 

sredstva so potrebna, kako analizirati tržišča in konkurenco. Nato mora organizacija izbrati 

tehnološko infrastrukturo za e-poslovanje. Gre za ustanovitev spletne strani, izbiro potrebne 

programske in strojne opreme. Nato sledi potek celotnega uveljavljanja procesov in 

nadaljevanje razvoja. Poteka uveljavljanje odločitev o oglaševanju, prodajnih promocijah, 

odjemalčevi podpori in storitvah, vzdrževanju spletne strani itd. Po uveljavitvi poslovnega 

modela mora organizacija prepoznati in analizirati odzive. Prepoznati je treba negativne 

elemente poslovanja in jih spremeniti, da bodo pripomogli k uspešnosti (Radovilsky 2015c, 19-

21). 

Pri uveljavljanju procesov se mora organizacija zavedati, kakšne prednosti določen proces 

prinaša. Presoditi je treba prednosti in slabosti procesov in elementov e-poslovnega modela ter 

izbrati le tiste, ki so možni za realizacijo in prinašajo donosnost naložb (ROI). Če organizacija 

po daljšem časovnem obdobju ugotovi, da morajo biti določeni procesi prestrukturirani, je 

govora o managementu sprememb, sledi sprememba delovnih nalog, procesov in razmerji. 

Organizacija za ustanovitev e-poslovanja opravi program petih korakov uveljavljanja (Turban 

et al. 2015, 650; 669-677): 

 Spoznavanje, upravičevanje in planiranje e-poslovnih sistemov. 

 Ustvarjanje e-poslovne arhitekture. 

 Izbira razvojne poti. 

 Inštalacije, testiranje, uveljavljanje in namestitve. 

 Vzdrževanje, posodobitve in nadaljnji razvoj. 

Poslovnih modelov je lahko veliko, vendar lahko naštejemo najbolj uporabljene. Prvi tip 

poslovnega modela je prodajanje takšnih izdelkov prek spleta, ki so izdelani, izdani in 

dostavljeni od ostalih organizacij. Pri tem poslovnem modelu e-trgovina le posreduje in 

opravlja naročila ter dejavnosti, ki so v kontaktu z odjemalci. Hramba izdelkov, izdelava 

izdelkov in dostava so opravljeni s strani drugih organizacij. Naslednji poslovni model, ki ga 

lahko omenimo, je naročanje večje količine izdelkov, ki jih hranimo v določenem skladišču in 

dostavljamo glede na dobljena naročila s pomočjo določene poštne storitve. Pri tem poslovnem 

modelu e-trgovina opravlja hrambo izdelkov in upravlja naročanje ter izdajanje izdelkov, 

dostava pa poteka s strani tuje organizacije. Uporabljen poslovni model je tudi, kadar 

organizacija sama določenemu proizvajalcu naroči izvedbo svoje blagovne znamke. 

Proizvedeni izdelki so hranjeni s strani organizacije in tudi dostava je izvedena s strani 
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organizacije. Ta model je zahtevnejši od drugih, saj potrebuje podrobnejše finančno 

načrtovanje. Obstajajo velike možnosti variacij pri izbiri poslovnih modelov. Veliko je odvisno 

od organizacije, v katero stroko se hoče usmeriti in kaj hoče doseči (Larson 2016). 

2.9 Optimiziranje procesov e-poslovanja 

Optimizacija je stalen, nenehen pristop za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poslovnih 

storitev ter procesov. Optimizacija e-procesov se izboljšuje prek povratnih informacij ali 

samostojnega testiranja in analiziranja. S testiranjem lahko dosežemo, da preverjamo namen 

procesov, potrebe kupcev in spoznamo morebitne napake. Preverjamo tudi vse elemente spletne 

strani, da lahko poteka poslovanje brez napak. Pomemben proces optimiziranja je tudi spletno 

analiziranje, ki preuči podatke prometa na spletni strani, transakcije, zmogljivosti spletnega 

serverja in drugih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na odjemalce. Analiza spletnih podatkov 

je pomembna, saj ugotovimo vedenje odjemalcev in lahko optimiziramo svoje procese, da se 

skladajo z odjemalčevimi potrebami. Eden izmed managerjev pri organizaciji Hewlett-Packard 

je označil vzdrževanje kot meritev, poročanje, analiziranje in optimiziranje, kar lahko označimo 

kot primerno usmeritev pri optimiziranju procesov e-poslovanja (Chaffey 2011, 599-621). 
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3 INTERNETNO OMREŽJE IN SPLETNA TRGOVINA 

Internet povezuje množico računalnikov in jim omogoča enostavno medsebojno deljenje 

informacij.  Svetovni splet omogoča obsežnost poslovanja na nova tržišča, ki jih pred tem 

organizacija ni mogla doseči. Z uporabo interneta veliko organizacij zmanjšuje tveganost 

svojega poslovanja, saj jim le-ta omogoča vstop na dodatne trge in pridobivanje novih 

odjemalcev. Vsaka organizacija mora presoditi, koliko jim internet pripomore. Lahko gre za 

pridobivanje novih odjemalcev, za zmanjševanje stroškov, podrobno opisovanje produktov ali 

kakšne druge koristne lastnosti. Za organizacijo, ki deluje na podlagi spletne trgovine, je 

ključno povezovanje z internetnim omrežjem in spletnimi odjemalci (Watson 2009, 8-13).   

3.1 Izgradnja spletne strani 

Vsaka organizacija potrebuje v e-poslovanju spletno stran. Spletna stran je prvi vir 

komunikacije med odjemalci in organizacijo. Organizacija lahko ima različne vrste spletne 

strani, kot so na primer: informacijska (samo za informacije), interaktivna (povezovanje z 

odjemalci), privlačna (novice, ustvarjena za odjemalce, da se vračajo), transakcijska (e-

trgovina), sodelovalna (B2B poslovanje), stran na socialnem omrežju (Facebook, Twitter, 

Instagram itd.). Organizacija mora pred izdelavo spletne strani sprejeti odločitve o obsegu 

tržišč, ciljnih odjemalcih, konkurenci, potrebnih sredstvih, načinu plačila, spletnem in ne 

spletnem trgovanju, načinu dostave, vrnjenih artiklih, videzu ter namenu spletne strani itd. 

Kadar ima organizacija izbrane in razrešene vse poslovne elemente, se lahko osredotoči na 

izdelavo spletne strani (Turban et al. 2015, 744-745; Staff 2013).   

Naštejemo lahko korake ustanovitve spletne strani (Turban et al. 2015, 745; Gleeson 2014):  

 Izbira spletnega gostitelja – lahko gre za samostojni spletni naslov (npr. com) ali za 

združenje spletnega naslova z ostalimi trgovinami (npr. yahoo.com). 

 Registriranje spletne domene – celoten naslov spletne strani, običajno vsebuje ime 

organizacije (npr. Mimovrste.com). 

 Ustvaritev in upravljanje vsebine – vsebina za spletno stran (slike, informacije, posnetki 

itd.). 

 Oblikovanje spletne strani (oblikovanje videza, da je spletna stran uporabna). 

 Zgradba spletne strani – sami ustvarimo spletno stran ali jo damo narediti spletnim 

oblikovalcem. 

 Marketing in oglaševanje spletne strani.  

 Izbira cen in profitnih marž za izdelke. 

Obstajajo različne možnosti ustanovitve spletne strani. Spletno stran lahko ustvari organizacija 

sama, vendar je za to je potrebno znanje ustvarjanja spletnih strani. Lahko pa se organizacija 

odloči tudi za nakup programske opreme, s katero ustvari spletno stran, ali izbere brezplačne 

možnosti programske opreme (npr. Opencart, CoffeCup Html editor). Možnost je tudi najem 
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spletne strani s strani tujih organizacij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, saj zagotovijo popolno 

podporo spletni strani (npr. Shopify, Squarespace). Vsaka možnost izbire ima določene 

negative in pozitivne lastnosti, a je odvisno od organizacije, v katero smer se hoče usmeriti 

(Daniel 2011, 67; Turban et al. 2015, 754).  

3.2 Ključni elementi spletne strani  

Organizacija se mora zavedati, kakšno izkušnjo hoče ponuditi odjemalcem, gre za dolgoročni 

plan razvoja spletne strani. Čas in sredstva so ključni dejavniki pri vzdrževanju spletne strani 

in organizacija jih mora vzeti v obzir. Vsaka spletna trgovina potrebuje nakupovalni voziček, 

kjer lahko odjemalci urejajo naročila. Odjemalec mora po odločitvi o naročilu sprejeti še način 

plačila, zato mora organizacija omogočiti različne vrste plačila. Tudi če nam oblikovalci spletne 

strani ustvarijo čudovito spletno stran, je treba poskrbeti, da bo promet odjemalcev čim večji, 

zato je treba oglaševanje prilagoditi, da lahko doseže ciljne odjemalce. Pomembne lastnosti 

urejene spletne strani so (Staff 2013; Guntlisbergen 2014): 

 Zanimiva vsebina, ki se nenehno izboljšuje in posodablja.  

 Struktura spletne strani, enostavna povezljivost z ene strani na drugo, privlačna grafična 

podoba in ikone. 

 Oblika spletne strani, osredotočanje na enostavnost, berljivost in doslednost. 

 Navigacija spletne strani, lahko, prijetno in enostavno brskanje po spletni strani. 

 Verodostojnost spletne strani, informacije morajo biti prikazane profesionalno in 

spletna stran mora dajati odjemalcem občutek zaupanja, organizacija mora pokazati, da 

obstaja tudi izven spleta, zato morajo biti obvezno navedene informacije o sedežu, 

naslovu, telefonski številki, e-pošti itd. 

Izdelki in storitve morajo biti na spletni strani predstavljeni na najboljši možen način, s slikami 

in posnetki, da so za odjemalce privlačni. Potek izvedbe nakupa mora biti enostaven in 

sproščujoč, vendar mora vsebovati vse potrebne informacije, ki so nujne za sklep nakupa. 

Priporočeno je tudi, da odjemalci vedo, kam se obrniti v primeru težav, zato mora organizacija 

ponuditi hitro odzivno pomoč strankam. Mobilno nakupovanje lahko ustvari še nov segment 

odjemalcev, organizacija mora poskrbeti za videz in uporabnost spletnih strani tudi na mobilnih 

telefonih. Organizacija lahko prav tako ustvari aplikacijo na mobilnih telefonih, ki je namenjena 

nakupovanju v spletni trgovini. Hitrost nalaganja in odpiranja spletne strani je tudi ključen 

element, ki mora biti optimiziran s strani organizacije. Lahko zaključimo s tem, da mora spletna 

stran organizacije dajati odjemalcem dober občutek o nakupovanju in zaupanje v organizacijo 

(Guntlisbergen 2014). 
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3.3 Načini plačila v spletni trgovini 

Večina elektronskih poslovanj vključuje določene transakcije denarja v zamenjavo za storitve 

ali izdelke. Kreditne kartice so najbolj uporabljene pri nakupih prek spleta, vendar so se začele 

uveljavljati tudi alternative brez kartic, kot je na primer PayPal. Predvsem za manjše nakupe se 

odjemalci odločajo za nakup brez uporabe kreditnih kartic. Pomembno pri načinih plačil je, da 

so varna, udobna in širše priznana. Organizacija sama izbira načine plačila glede smer 

poslovanja in vrsto odjemalcev. Poznamo različne vrste elektronskega plačila: plačilne kartice, 

elektronski denar, programske denarnice in pametne kartice. Vsaka metoda plačevanja ima 

svoje prednosti in slabosti, zato mora organizacija preučiti, katera metoda je najustreznejša za 

njihovo dejavnost (Schneider 2012, 495-497).  

Plačevanje s plačilnimi karticami se deli na kreditne kartice, debetne kartice, posojilne kartice. 

Kreditne kartice so svetovno sprejete s strani odjemalcev in organizacije ter so najpogostejši 

način plačevanja (npr. Mastercard, Visa itd.). Kreditna kartica omogoča 30-dnevni rok, v 

katerem lahko odjemalec plača produkt. Kreditna kartica je vezana glede na tekoči račun, ki 

mesečno pridobiva stalne prihodke. Debetna kartica je podobna kot kreditna kartica, vendar se 

odnje razlikuje v tem, da je plačilo opravljeno takoj in da je lahko tudi denar vrnjen takoj v 

primeru vračila produkta. Posojilne kartice omogočajo uporabljanje denarja, ki ga je treba vrniti 

v obrokih ali pa v celoti, določeni banki ali podjetju. Nakup s plačljivimi karticami prek spleta 

je lahko tvegan za organizacijo in banke, saj ne vidijo aktualne osebe (če je to res ona), ki 

opravlja nakup. Tudi med mnogimi odjemalci še vedno obstaja skrb za navajanje številke 

plačilne kartice, še posebej, če gre za nakupovanje pri neznanem podjetju. Kot največjo 

prednost plačilnih kartic lahko navedemo svetovno sprejetost od mnogih organizacij po 

celotnem svetu; pri transakciji niso potrebne posebne naprave, kar omogoča enostavno 

plačevanje. Največja slabost plačilnih kartic so morebitne varnostne težave in določene 

pristojbine, ki jih je organizacija mora plačevati za poslovanje s karticami (Schneider 2012, 

497-499). 

Proces spletnega plačevanja s plačilnimi karticami je podoben normalnemu plačevanju v 

aktualni trgovini. Proces temelji na standardu EMV (Europay, MasterCard, Visa), ki je 

svetovno priznan. Koraki plačevanja s plačilnimi karticami potekajo tako (Schneider 2012, 

499):    

 E-trgovina pregleda veljavnost plačilne kartice, da lahko zagotovi, da je veljavna. 

 E-trgovina posreduje banki nalog o nakupu, banka pregleda stanje računa in da plačilo 

na čakanje. 

 Potek poravnave plačila potrebuje nekaj časa, da se denar preloži z bančnega računa 

kupca na bančni račun organizacije.  

Elektronski denar je naslednja metoda plačevanja, ki se še ni popolnoma uveljavila, saj še vedno 

ni določenega standarda, ki bi bil sprejet s strani držav in večine spletnih trgovcev. Lahko pa 
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navedemo, da ima potencial pri manj vrednih nakupih in osebah, ki si ne lastijo plačilnih kartic. 

Kot elektronski denar lahko navedemo valuto Bitcoin, ki je še vedno v postopku razvoja 

(Schneider 2012, 502). 

Lahko omenimo tudi sistem plačevanja Paypal, ki je zelo priljubljen kot način plačila pri 

spletnih odjemalcih. Paypal plačilo je omogočeno takoj in je varnejše od ostalih načinov 

plačevanja, saj ni treba navajati določenih številk plačilnih kartic. Transakcija je opravljena 

takoj, kadar je nakup sklenjen (Baker 2011). 

Poznamo tudi elektronske denarnice, ki shranjujejo vse podatke o določenem odjemalcu, zaradi 

tega je tudi ključna varnost, saj so v nasprotnem primeru lahko vsi podatki določenega 

odjemalca izdani. Med najbolj prepoznavnimi so elektronske denarnice Microsoft Live ID in 

Yahoo! Wallet. Uporabljene so za nakupe storitev in produktov le znotraj svojega podjetja 

(Schneider 2012, 509). 

Zadnja vrsta spletnega plačila pa so lahko pametne kartice. Pametne kartice vsebujejo vse 

možne podatke o odjemalcu in lahko vsebujejo dosti več podatkov kot navadne plačilne kartice. 

Lahko so uporabljene tudi kot osebne izkaznice. Pametne kartice vsebujejo mikroprocesor, ki 

izvaja sam potrebne kalkulacije in hranjenje podatkov. So tudi varnejše od običajnih plačilnih 

kartic, saj so podatki na njih kodirani. Tudi ta način plačevanja je še v razvoju (Schneider 2012, 

511). 

3.4 Distribucija pri spletnem poslovanju 

Distribucija je lahko zapleten del pri poteku e-trgovanja. Organizacija se mora odločiti, ali se 

bo zanašala na druge organizacije za dostavo naročil, ali bo sama opravljala dostavo, ali bo pa 

to kombinacija obeh. Najemanje tretje osebe je v večini primerov bolj stroškovno neugodno pri 

distribuciji, je pa odvisno od organizacije. Kot primer lahko navedemo spletno trgovino 

Amazon.com, ki je z ustanovitvijo svojih lastnih skladišč in lastne dostave izjemno zmanjšala 

stroške organizacije. Izpolnitev naročil se nanaša na čas poteka odjemalčevega izdanega 

naročila do dostave naročila na želeni lokaciji. Osrednji cilj pri dostavi je, da naročilo prispe do 

pravega kupca v pravem času, stroškovno učinkovito in na kakovosten način za obe stranki 

trgovanja. Logistika je del dostavljanja in je potrebna za upravljanje dostavne verige. 

Koordiniranje vseh aktivnosti, da lahko prispe naročilo do zastavljenega cilja, imenujemo 

management dostavne verige (Supply Chain Management) (Turban et al. 2015, 563-565; 

Chaffey 2011, 248-263). 

Ključnega pomena pri ustanavljanju dostavne verige je zaupanje med strankami, ki so 

vključene. Tehnologija in internetno omrežje omogočata vse večji nadzor nad potekom 

naročila, kar lahko pripomore pri zaupanju. Nove tehnologije so omogočile tudi zmanjšanje 

časa dostavljanja in so zmanjšale določene razdalje dostavljanja. Organizacija mora tudi 
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obvestiti kupca, kaj se dogaja z naročilom, da ne pride do dvomov. Upravljanje dostave 

organizaciji omogoča večjo kakovost procesov in večje zadovoljstvo kupcev. Dober način 

distribucije organizaciji pomeni ustvarjanje dodatne vrednosti (Schneider 2012, 240-247; 

Watson 2009, 72). 

3.5 Marketing in oglaševanje spletnega trgovanja 

Digitalni marketing se nanaša na uporabo tehnologije za doseganje marketinških ciljev. Za 

oglaševanje na spletu je potrebno planiranje, da se lahko zaznajo ciljni odjemalci, ki jih želimo 

doseči. Glede na ciljne odjemalce je treba prilagoditi tudi svoje oglaševanje. Oglaševanje v 

spletnem trgovanju poteka po naslednjih korakih (Chaffey 2011, 324-334): 

 Pridobivanje odjemalcev. Privabljanje kupcev, da obiskujejo spletno stran, ali preko 

spletnih iskalnikov oz. prek oglaševanja na drugih straneh. 

 Obdelava odjemalcev. Doseganje prodaje in iskanja informacij. 

 Ohranitev odjemalcev in rast novih. Ponovljeni nakupi, obiski na spletni strani, višanje 

zaupanja itd.   

Pri digitalnem marketingu organizacije sprejemajo odločitve o marketinškem spletu. Gre za 

odločitve o produktu, ceni, oglaševanju in lokaciji. Marketinška razdelitev odjemalcev je lahko 

na spletu poenostavljena, saj lahko spletna stran vsebuje več strani, prilagojenih točno 

določenim odjemalcem (npr. stran za domače uporabnike, manjše organizacije, javne ustanove 

itd.). Kot spletna trgovina se posvetimo vsakemu ciljnemu odjemalcu, obstajajo možnosti 

velike prilagoditve in lahko je odjemalcem ponujena določena izbira (Schneider 2012, 165-173; 

Turban et al. 2015, 426-428). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA MIMOVRSTE, D. O. O. 

V tem poglavju smo predstavili organizacijo Mimovrste, d. o. o. in navedli njihovo zgodovino, 

poslanstvo, vrednote ter dejstva. 

4.1 Zgodovina podjetja 

Spletna trgovina Mimovrste, d. o. o. je nastala leta 2002. Organizacija je začela poslovati v 

Jesenicah, vztrajnost in trdo delo jim je omogočilo, da so postali največja spletna trgovina na 

slovenskem tržišču s široko ponudbo do 80.000 artiklov in 16 različnih oddelkov. Od decembra 

2012 je lastnik organizacije eden večjih spletnih trgovcev v Srednji in Vzhodni Evropi – 

NetRetail Holding (NRH) (“Mimovrste” 2016a). 

4.2 Poslanstvo podjetja 

Podjetje Mimovrste, d. o. o. svoje poslanstvo označuje kot omogočanje kupcem prijaznega, 

kakovostnega, udobnega in ugodnega spletnega nakupa (“Mimovrste” 2016a). 

Spletno trgovino Mimovrste, d. o. o. sestavlja ekipa 90 delavcev. Vsak oddelek ima svojo vodjo, 

ki nenehno išče prodajne novosti in uspešnice, pri tem pa skrbijo za odlično ceno artiklov. 

Organizacija ima tudi center za pomoč uporabnikom, na katere se lahko odjemalci obrnejo v 

primeru vprašanj in raznih nasvetov. Organizacija ima tudi delavce v skladišču in odpremi, ki 

skrbijo za dostavo naročenih artiklov. Oddelek marketinga skrbi za oglaševanje, e-novice in za 

splošno informiranost ter za dejavnosti na socialnih omrežjih. Tudi če se morda zgodi kakšna 

napaka in kakšen škrat na spletni strani, se delavci trudijo za iskanje in odpravo napak 

(“Mimovrste” 2016b). 

4.3 Vrednote in dejstva o podjetju 

Vrednote, ki vodijo organizacijo Mimovrste, so (“Mimovrste” 2016c):  

 prijaznost in pomoč pri nakupu, 

 kakovost storitve, 

 zanesljivost in varnost, 

 hitrost storitve, 

 ugodne cene, 

 pozornost na malenkosti. 

Dejstva in številke organizacije Mimovrste (“Mimovrste” 2016a): 

 16 oddelkov, 

 90.000 artiklov, 
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 več kot 1.400.000 obiskov mesečno, 

 več kot 500.000 registriranih uporabnikov, 

 okoli 1.500 paketov na dan, 

 45.000 zaključenih naročil vsak mesec, 

 90 sodelavcev, ki skrbijo za celostno in prijetno nakupovanje. 

Nakupovanje v spletni trgovini označujejo kot varno, udobno in ugodno. Spletni trgovini zaupa 

približno 500.000 različnih uporabnikov, kar potrjuje, da so se že uveljavili pri določenem delu 

slovenskih spletnih odjemalcev. Od leta 2002 se razvijajo in stremijo k temu, da so razpoložljive 

storitve najboljše kakovosti za kupce (“Mimovrste” 2016c). 
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5 SPLETNO POSLOVANJE IN TRGOVANJE MED OGRANIZACIJO IN 

ODJEMALCI 

Spletno poslovanje in trgovanje med organizacijo in odjemalci je ključno za uspeh pri izvajanju 

uspešnega poslovanja za spletno usmerjeno organizacijo. E-poslovanje in e-trgovanje naraščata 

in sta vse pomembnejša elementa poslovnega sveta, zato je tudi tematika zanimiva za 

raziskovanje. Opravili smo raziskavo, da lahko izvemo vplivne dejavnike trgovanja in 

poslovanja tako pri spletnih odjemalcih kot tudi pri spletni organizaciji.  

5.1 Uvod v raziskavo  

V tem poglavju so predstavljeni rezultati spletne ankete. Rezultati ankete so predstavljeni preko 

grafov in povprečij, saj so tako vsi podatki enostavno pregledni. Glede na zbrane podatke smo 

na koncu poskušali predlagati morebitne izboljšave. Vprašalnik je vseboval večinoma zaprto 

vrsto vprašanj, anketiranci pa so lahko izbirali med določenimi odgovori. Raziskava je temeljila 

na podlagi anketnega vprašalnika, ki je razdeljen na dva dela. Prvi del se nanaša na splošno 

uporabo interneta in spletno nakupovanje, drugi del pa se nanaša na nakupovanje v spletni 

trgovini Mimovrste.com.  

5.1.1 Opredelitev problema  

Osrednji problem zajema spoznavanje, zakaj se odjemalci ne odločajo za nakupe prek spleta 

oziroma zakaj se zanje odločajo. Spoznavanje, kaj vse vpliva na odjemalčevo odločitev od 

uporabe interneta pa vse do posamezne trgovine, v kateri se lahko izvede spletni nakup. Z 

anketnim vprašalnikom in zastavljenimi vprašanji smo spoznali nekaj mišljenj odjemalcev, ki 

so lahko koristna za organizacijo. 

5.1.2 Namen raziskave  

Namen raziskave je izvedeti, kako se vedejo odjemalci pri spletnem nakupovanju, zakaj se 

odločajo za nakup prek spleta in kaj jim je pomembno v spletni trgovini. Pri tem je pomemben 

tudi dejavnik uporabe interneta, saj preko tega poteka nakupovanje, le uporabniki interneta se 

lahko odločajo za spletno nakupovanje. Spletno nakupovanje in internet sta dejavnika, ki se 

močno prepletata, zato sta oba pomembna pri raziskavi. 

5.2 Rezultati raziskave 

Potek raziskave je temeljil na podlagi zbiranja podatkov prek spletne ankete. Anketa je bila 

razdeljena na različnih socialnih omrežjih in preko e-pošte. Zbirali so se podatki o uporabi 

interneta in o spletnem nakupovanju na splošno ter v izbrani spletni trgovini Mimovrste.com. 
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Anketni vprašalnik se je začel z nekaj splošnimi vprašanji o anketirancih, kot so spol, starost in 

izobrazba. Sledila so vprašanja o uporabi interneta, nato vprašanja o splošnem spletnem 

nakupovanju in za konec vprašanja o spletni trgovini Mimovrste.com. Vprašanja o spletni 

trgovini Mimovrste.com so se odprla le, če je anketiranec izbral možnost pri prvem vprašanju 

v zadnjem delu vprašalnika, da je že opravil nakup v spletni trgovini. Vprašalnik je bilo treba 

prilagoditi, saj smo lahko domnevali, da niso vsi nakupovali v Mimovrste.com. Le anketiranci, 

ki so nakupovali v Mimovste.com, so nam lahko odgovorili na vprašanja o spletni trgovini.  

Vprašanja so bila večinoma tipa možnosti izbire enega odgovora, eno vprašanje je omogočalo 

izbiro več odgovorov, preostala vprašanja pa so bila na podlagi Likertove 5-stopenjske lestvice. 

Pri vprašanjih po stopenjskih lestvicah je odgovor 1 predstavljal najnižjo oceno strinjanja, 

odgovor 5 pa najvišjo oceno strinjanja. Glede na strinjanje z določeno trditvijo so anketiranci 

izbirali ustrezno stopnjo strinjanja. Grafi na slikah prikazujejo rezultate v odstotkih rešitev in 

ne v frekvenci rešitev. 

Anketa je potekala od 16. 08. 2016 do 23. 08. 2016. Izdelana je bila na spletni strani 

www.1ka.si, anketiranci so do ankete prišli preko različnih internetnih povezav. Po koncu 

raziskave so bili podatki obdelani v analizi ankete na spletni strani www.1ka.si, kjer so natančno 

predstavljena povprečja, grafi in drugi rezultati. 

5.3 Demografski podatki 

Anketa je bila poslana na nekaj e-poštnih naslovov, v večini pa je bila deljena na socialnih 

omrežjih. Anketo je izpolnilo 100 anketirancev, v celoti jo je izpolnilo 91 anketirancev. Klikov 

na nagovor je bilo skupaj 298, od tega 198 klikov le na nagovor, 100 pa dejanskih rešenih anket. 

Med anketiranci je bilo 67 % žensk in 33 % moških. Med anketiranci je prevladovala starostna 

skupina od 18 let do 30 let (64 %), sledila je skupina do 18 let (31 %) in še skupina od 30 do 

50 let (5 %). Večina anketirancev ima srednješolsko izobrazbo (58 %), sledi skupina 

anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo (21 %), skupina z visoko/univerzitetno izobrazbo (18 

%) in še skupina z magisterijem/doktoratom (3 %). Na sliki 2 lahko vidimo demografske 

podatke anketne raziskave. 
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Slika 2: Anketiranci glede na spol 

Vidimo lahko, da je večina, ki je izpolnila anketno raziskavo, ženskega spola, kar nam lahko 

pove, da je ženski spol bolj nagnjen k reševanju spletnih anket. Slika 3 pa prikazuje starostno 

skupino anketirancev. 

 

Slika 3: Anketiranci glede na starostno skupino 

Na sliki 3 lahko vidimo na navpični osi starostno skupino anketirancev, na vodoravni osi pa so 

prikazani odstotki, koliko anketirancev je izbralo določeno opcijo. Rezultati nam lahko povedo, 

katere starostne skupine najbolj uporabljajo internet. Vidimo lahko, da mlajše generacije bolj 

uporabljajo internet. Slika 4 pa prikazuje najvišjo doseženo izobrazbo anketirancev. 
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Slika 4: Anketiranci glede na doseženo izobrazbo 

Na navpični osi slike 4 so prikazane določene stopnje izobrazbe, na vodoravni osi pa so 

prikazani odstotki rezultatov anketirancev. Rezultati prikazujejo, da ima največ anketirancev 

izobrazbo srednje stopnje. Glede na to, da smo v sliki 3 imeli prevladujoče rezultate od 18 do 

30 let, lahko sklepamo, da gre za ljudi, ki se še izobražujejo in spadajo med mlajšo generacijo. 

5.4 Rezultati anketne raziskave o uporabi interneta in o spletnem nakupovanju 

Po povpraševanju o demografskih podatkih smo anketirance povprašali še o uporabi interneta 

in o njihovih navadah na internetu.  

5.4.1 Rezultati anketne raziskave o uporabi interneta 

Na sliki 5 vidimo prikazano uporabo interneta s strani anketirancev. 
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Slika 5: Čas uporabe interneta za anketirance 

Na navpični osi slike 5 vidimo stopnje časa uporabe interneta, na vodoravni osi pa vidimo 

rezultate izbir anketirancev v odstotkih. Raziskava je pokazala, da uporablja večina 

anketirancev (80 %) internet več ur na dan, manjša večina pa uporablja internet le uro na dan 

ali enkrat na teden. Rezultati nam povedo, da so anketiranci vsakdanji spletni uporabniki. Slika 

6 prikazuje lokacije povezovanja z internetom za anketirance.  

 

Slika 6: Točka povezave z internetom za anketirance 

Na navpični osi slike 6 lahko vidimo lokacije povezave z internetom, na vodoravni osi slike 6 

pa vidimo izbire anketirancev v odstotkih. Anketirance smo spraševali, s katere točke se 

povezujejo z internetom. Opazimo, da se velika večina (95 %) z internetom povezuje od doma, 

je pa nekaj odstotkov tudi pri uporabi interneta v šoli ali na delu. Glede na rezultate lahko 
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vidimo, da se največ anketirancev odloča za uporabljanje interneta od doma, torej večinoma v 

prostem času. Slika 7 prikazuje najbolj priljubljene dejavnosti anketirancev na internetu. 

 

Slika 7: Kaj anketiranci najraje počenjajo na internetu 

Na navpični osi slike 7 lahko vidimo različne aktivnosti na internetu, na vodoravni osi pa so 

prikazani odstotki rezultatov izbir anketirancev. Anketirance smo povpraševali o tem, kaj 

najraje počenjajo na internetu. Velika večina anketirancev na internetu uporablja socialna 

omrežja (62 %), nato sledita iskanje informacij in poslušanje glasbe, vsaka postavka z 11 %. 

Vzrok tako velikega rezultata uporabe socialnih omrežij je lahko zaradi objave ankete tudi na 

socialnih omrežjih. Vendar je kljub možnosti drugih izbir, anketirancem najljubša aktivnost na 

internetu uporabljanje socialnih omrežij. Predpostavimo lahko, da večina anketirancev redno 

uporablja socialna omrežja. Slika 8 prikazuje udobnost zaupanja osebnih informacij za 

anketirance. 
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Slika 8: Udobnost zaupanja osebnih informacij za anketirance 

Vprašanje se navezuje na zaupanje osebnih informacij na določeni spletni strani. Na navpični 

osi slike 8 lahko vidimo stopnjo udobnosti, na vodoravni osi pa vidimo izbire anketirancev v 

odstotkih. Odgovori anketirancev so bili nekoliko bolj porazdeljeni kot pri prejšnjih vprašanjih. 

Večina anketirancev se (37 %) počuti pri zaupanju informacij nekoliko neudobno. Nato sledi 

predpostavka z 20 %, kjer so anketiranci izbrali, da je odvisno od določene organizacije ali 

spletne strani, da zaupajo svoje osebne informacije. Ostale predpostavke se nagibajo k 

neudobnemu stanju za zaupanje osebnih informacij. Vzrok nezaupanja je predvsem zaradi 

določenih organizacij ali spletnih strani, ki so dvomljive, gre za različne dvomljive podatke ali 

pa neprepoznavnost spletne strani. Če so odjemalci v dvomih, osebnih informacij raje ne bi 

zaupali.  

5.4.2 Rezultati anketne raziskave o spletnem nakupovanju 

Po zastavljenih vprašanjih o uporabi interneta smo anketirance povprašali o spletnem 

nakupovanju in o ostalih elementih, ki se navezujejo na spletno nakupovanje. Slika 9 prikazuje 

podatke, ali so anketiranci že opravili nakup prek spleta. 
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Slika 9: Podatki, ali so anketiranci že nakupovali prek spleta 

Na sliki 9 lahko vidimo na navpični osi strinjanje s trditvami o nakupu, na vodoravni osi pa 

lahko vidimo rezultate odgovorov anketirancev v odstotkih. Vprašanje je bilo, ali so anketiranci 

že spletno nakupovali. Velika večina anketirancev (75 %) je večkrat opravila spletni nakup. 

Drugi anketiranci (9 %) so spletno nakupovali le enkrat, 15 % pa jih ni nikoli nakupovalo prek 

spleta. Glede na to, da je velika večina anketirancev vsakdanjih spletnih uporabnikov, je 

razumljivo, da so že večkrat nakupovali prek spleta. Slika 10 prikazuje, kaj je anketirance 

najbolj prepričalo za spletno nakupovanje.  

 

Slika 10: Kaj je anketirance najbolj prepričalo za spletno nakupovanje 
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S slike 10 je razvidno, da navpična os prikazuje trditve, kaj lahko prepriča odjemalce za spletno 

nakupovanje, na vodoravni osi pa lahko vidimo rezultate odgovorov anketirancev v odstotkih. 

Anketirance smo povprašali, kaj bi jih oziroma kaj jih je prepričalo za nakupovanje prek spleta. 

Največ anketirancev (32 %) so za spletni nakup prepričale ugodne cene, sledil je določen 

izdelek, ki je lahko dobavljiv le v določeni trgovini (26 %). Ostale vrednosti so bile manjše in 

so porazdeljene, kot je razvidno s slike 10. Vzrok za izbiro ugodnih cen je pričakovan. Če je 

možno pridobiti izdelek po nižji ceni v določeni trgovini, je to eden ključnih elementov, ki 

lahko prepriča spletne odjemalce za nakup. Lahko pa omenimo, da je pomembno tudi to, da se 

dobi izdelek v določeni trgovini, kjer ga v drugih trgovinah ni možno, ali še ni dobavljiv; to je 

drug razlog, ki prepriča anketirance za nakup. Na sliki 11 lahko vidimo izbor vrste plačila 

anketirancev. 

 

Slika 11: Izbor vrste plačila anketirancev 

Anketirance smo spraševali, kakšno vrsto plačila bi izbrali, če bi se odločali za spletno 

nakupovanje. Slika 11 prikazuje na navpični osi možnosti plačila v spletnih trgovinah, na 

vodoravni osi pa lahko vidimo rezultate odgovorov anketirancev v odstotkih. Največ izbranih 

odgovorov (61 %) je bilo za plačevanje z gotovino ob povzetju. Sledile so izbire plačevanja s 

kreditnimi karticami Mastercard ali Visa, nato pa plačevanje s Paypalom in plačevanje z 

nakazilom na TRR. Razlog, zakaj se odjemalci odločajo za plačilo z gotovino ob prevzetju, je 

povezan z enostavnostjo drugih načinov plačila in s skrbjo o varstvu svojih podatkov na 

plačilnih karticah. Slika 12 prikazuje naročanje na e-novice s strani anketirancev. 
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Slika 12: Naročanje na e-novice in promocije 

V nadaljevanju smo se usmerili na oglaševanje spletnih trgovin in o tem povprašali anketirance. 

Na navpični osi slike 12 lahko vidimo možne izbire odgovorov, na vodoravni osi pa rezultate 

odgovorov anketirancev v odstotkih. Anketirance smo povprašali, ali so naročeni na kakšne e-

novice in promocije trgovin preko e-mail sporočil. Največ odgovorov je bilo, da so naročeni 

(63 %), nato je sledilo, da niso naročeni (31 %), nekaj pa jih tudi ni vedelo, ali so ali niso (5 

%). Ugotovimo, da se večina anketirancev strinja z oglaševanjem preko e-pošte, da so naročniki 

in spremljajo novosti ter ugodnosti določenih spletnih trgovin. Slika 13 prikazuje ustreznosti 

določenih načinov oglaševanja glede na mnenje anketirancev. 

 

Slika 13: Ustrezni primer oglaševanja za spletno trgovino glede na mnenje anketirancev 

Slika 13 prikazuje na navpični osi, katere vrste oglaševanja so lahko najbolj ustrezne za 

odjemalce, na vodoravni osi pa lahko vidimo rezultate odgovorov anketirancev v odstotkih. 

Anketirance smo povprašali, katera vrsta oglaševanja se jim zdi najbolj primerna za spletno 

trgovino. Največ odgovorov so dosegli oglasi na socialnih omrežjih (35 %), sledili so oglasi na 
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lastni spletni strani in oglasi preko e-mail sporočil. Vzrok za izbiro oglaševanja na socialnih 

omrežjih je lahko nastal zaradi tega, ker anketiranci na internetu najbolj uporabljajo socialna 

omrežja in bi lahko tam takšne oglase tudi videli. Oglaševanje preko e-pošte in na lastni spletni 

strani pa je bilo izbrano iz razloga, če določen odjemalec nakupuje in je naročen na e-novice, 

se mu takšni oglasi zdijo tudi primerni. Slika 14 prikazuje spremljanje spletnih trgovin na 

socialnih omrežjih s strani anketirancev. 

 

 

Slika 14: Spremljanje spletnih trgovin na socialnih omrežjih s strani anketirancev 

Socialna omrežja so postala pomemben dejavnik oglaševanja trgovin, zato smo anketirance 

povprašali, ali sledijo kakšni spletni trgovini na določenih socialnih omrežjih. Slika 14 

prikazuje na navpični osi, katera socialna omrežja uporabljajo anketiranci za sledenje 

trgovinam, na vodoravni osi pa lahko vidimo rezultate odgovorov anketirancev v odstotkih. 

Največ anketirancev je izbralo, da sledijo trgovinam na Facebooku (45 %). Drugi izbran 

odgovor je bil, da ne sledijo nobeni trgovini na socialnih omrežjih (27 %). Manjše število 

anketirancev je izbralo tudi odgovor o drugih socialnih omrežjih, kot je razvidno s slike 14. 

Vzrok za višje število izbire Facebooka je morda, ker večina odjemalcev uporablja prav to 

socialno omrežje, druga socialna omrežja pa v manjši meri. Slika 15 prikazuje pomembne 

lastnosti spletnih strani trgovin glede na mnenje anketirancev. 
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Slika 15: Pomembne lastnosti spletnih strani trgovin 

Zadnje vprašanje, ki je posplošeno na spletne trgovine in se ni nanašalo na Mimovrste.com, je 

vprašanje, kateri elementi so anketirancem najbolj pomembni pri spletni strani trgovine. Na 

sliki 15 lahko vidimo na navpični osi trditve o spletni strani, na vodoravni osi pa povprečje 

strinjanja od 1 do 5. Večina anketirancev se je nagibala k temu, da vsi elementi delno vplivajo 

(4) na pomembne lastnosti spletne strani. Na sliki 15 lahko vidimo, da so majhne razlike med 

rezultati, med katerimi ima največjo vrednost preglednost spletne strani (4.5), najmanjšo 

vrednost pa grafični izgled (3.9). Rezultati prikazujejo, da so spletnim odjemalcem v večini 

pomembni praktičnost, enostavnost in brezhibno delovanje, element, kot je grafični izgled, ni 

toliko pomemben.  

5.5 Rezultati anketne raziskave o spletni trgovini Mimovrste.com 

V tem poglavju smo se osredotočili na spletno organizacijo Mimovrste.com. Vprašanja so se 

navezovala na organizacijo in anketirance smo povprašali o mnenju različnih aspektov spletne 

trgovine. Za prikaz novih vprašanj so morali anketiranci vsaj enkrat nakupovati v spletni 

trgovini, da so lahko izrazili svoje mnenje o tem.  

5.5.1 Opravljeni ali neopravljeni nakup v spletni trgovini Mimovrste.com   

Na sliki 16 lahko vidimo opravljene ali neopravljene nakupe v trgovini Mimovrste.com s strani 

vseh anketirancev. 
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Slika 16: Opravljeni ali neopravljeni nakup v trgovini Mimovrste.com 

Prvo postavljeno vprašanje glede na spletno trgovino Mimovrste.com je bilo, ali so se 

anketiranci že odločali za nakup v njej. Anketni vprašalnik je bil zgrajen tako, da če so 

anketiranci izbrali možnost, da so nakup v spletni trgovini opravili, so se odprla nova možna 

vprašanja, ki so se nanašala na Mimovrste.com. Če pa so anketiranci izbrali možnost, da še niso 

nakupovali v Mimovrste.com, se jim dodatna vprašanja niso prikazala. Slika 16 na navpični osi 

vsebuje trditve, ali so anketiranci že nakupovali v spletni trgovini Mimovrste.com, na vodoravni 

osi pa imamo možnost videti odgovore anketirancev v odstotkih. Večje število anketirancev (57 

%) ni nakupovalo v spletni trgovini Mimovrste. Drugi anketiranci pa so v trgovini Mimovrste 

vsaj enkrat že nakupovali. Kot razlog, da jih večina ni nakupovala v spletni trgovini, lahko 

navedemo, da je na spletu veliko spletnih trgovin in se odjemalci hitro razgubijo.  

5.5.2 Kategorije nakupovanja, zaupanje v trgovino, dejavniki vplivanja na nakup in 

strinjanje o trditvah o spletni trgovini Mimovrste.com  

Na sliki 17 lahko vidimo najbolj priljubljene nakupovalne kategorije anketirancev. 
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Slika 17: Najbolj priljubljene kategorije nakupovanja v Mimovrste.com 

Naslednje vprašanje je omogočalo več možnih odgovorov. Anketirance smo povprašali, v kateri 

kategoriji izdelkov so nakupovali v spletni trgovini Mimovrste.com. Kot lahko vidimo na sliki 

17, sta najbolj priljubljeni kategoriji računalništvo in telefonija (59 %), nato sledita avdio-video 

in foto (32 %) ter šport in prosti čas (24 %). Kategorija, ki je ni izbral nihče, pa so igrače in 

otroška oprema. Kot vzrok lahko navedemo, da tehnološko bolj osveščene osebe izbirajo raje 

nakup tehnologije, kot pa nakup v drugih kategorijah. Dejavnik, ki lahko prav tako vpliva na 

to, je lažja primerjava izdelkov in podroben ogled specifikacij tehnološke opreme. Na sliki 18 

lahko vidimo zaupanje v spletno trgovino Mimovrste.com s strani anketirancev. 



 

37 

 

Slika 18: Zaupanje v spletno trgovino s strani anketirancev 

V nadaljevanju smo anketirance spraševali o stopnji zaupanja v spletno trgovino 

Mimovrste.com. Na navpični osi lahko vidimo izbiro anketirancev v odstotkih, na vodoravni 

osi pa lahko vidimo različne stopnje zaupanja. Največ anketirancev je izbralo odgovor, da 

spletni trgovini zaupajo (85 %), sledil je odgovor, da ji delno zaupajo (12 %) in nato odgovor 

niti ne zaupam niti zaupam (3 %). Drugi odgovori niso bili izbrani. Vidimo lahko, da ima večina 

anketirancev, ki je nakupovala v trgovini, zaupanje vanjo. Zaupanje so pridobili predvsem na 

podlagi predhodnih izkušenj s trgovino. Na sliki 19 je možno videti kategorije, ki vplivajo na 

spletni nakup v trgovini Mimovrste.com. 
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Slika 19: Kategorije, ki vplivajo na nakup v spletni trgovini Mimovrste.com 

Nato smo ugotavljali, kateri elementi vplivajo na nakup v spletni trgovini Mimovrste.com. Na 

sliki 19 so v navpični osi vidne možne trditve o spletni trgovini, na vodoravni osi pa je možnost 

videti povprečje odgovorov anketirancev. Vprašanje temelji na podlagi lestvice in lahko 

vidimo, katere kategorije vplivajo na nakup anketirancev in katere ne. Najvišjo stopnjo vpliva 

ima kategorija točnost informacij na spletni strani (4.5), najnižjo pa VIP klub z ugodnostmi 

(2.7). Vzrok, da sta rubriki artikli z darili in program zvestobe dobili najnižjo oceno je zato, ker 

morda nista pravilno izvedeni, da postaneta pomembni za odjemalce. Druge možnosti, ki so 

bile na razpolago, pa so dobile sorazmerno oceno, da vplivajo pozitivno na nakup v spletni 

trgovini Mimovste.com. Slika 20 prikazuje strinjanje anketirancev o določenih elementih 

spletne strani Mimovrste.com.  
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Slika 20: Strinjanje anketirancev s trditvami o spletni strani Mimovrste.com 

Nazadnje smo anketirance povprašali, ali se strinjajo z naštetimi trditvami o spletni strani 

trgovine Mimovrste.com. Na sliki 20 na navpični osi je možno videti trditve o spletni strani 

Mimovrste.com, na vodoravni osi pa lahko vidimo povprečja odgovorov anketirancev. 

Vprašanje ponovno temelji na podlagi lestvice strinjanja. Anketiranci so se najbolj strinjali s 

trditvijo o enostavnem postopku nakupa (4.4), najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da je osebje 

za pomoč hitro odzivno (3.8). Vzrok, da je osebje za pomoč dobilo najnižjo oceno, temelji na 

podlagi izkušenj anketirancev. 

5.6 Ugotovitve in predlogi 

Anketirali smo 100 spletnih uporabnikov, katerih odgovori so se pri nekaterih vprašanjih 

usklajevali, pri drugih pa so bili porazdeljeni drugače. Vsi anketiranci so vsakodnevni internetni 

uporabniki. Večina anketirancev je starih med 18 in 30 let in imajo doseženo vsaj srednjo 

formalno izobrazbo. Do interneta skoraj vsi anketiranci dostopajo od doma (95 %). Večina 

anketirancev najraje uporablja socialna omrežja, vendar se ne počutijo preveč udobno pri 

zaupanju osebnih informacij. Večina anketirancev je že nakupovala preko spleta, prepričale so 

jih ugodne cene in dobavljiv artikel le v določeni trgovini. Glede načina plačila pri spletnem 

nakupu je pri anketirancih najbolj priljubljena možnost plačila z gotovino ob povzetju, kar nam 

pove, da drugi načini plačila niso preveč priljubljeni pri kupcih in se še niso popolnoma 

uveljavili. Glede oglaševanja se anketiranci večinoma strinjajo z oglaševanjem preko e-pošte 

in preko socialnih omrežij.    

Ugotovili smo, da večina anketirancev spletnega nakupa še ni opravila v trgovini 

Mimovrste.com, vendar pa, ko smo povpraševali, ali so kdaj nakupovali preko spleta, je velika 

večina odgovorila, da so nakup že opravili. Torej je še možnost za izboljšave, da lahko spletna 

trgovina Mimovrste.com pritegne nove možne odjemalce. Kategorije, v katerih so anketiranci 

nakupovali, so predvsem računalništvo in telefonija ter avdio, video in foto. Sklepamo lahko, 
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da potrebujejo tudi ostale kategorije višjo raven izbranih nakupov; tudi na tem segmentu so 

možnosti za izboljšave. Večina anketirancev je odgovorila, da zaupajo trgovini 

Mimovrste.com, kar pomeni, da so v odjemalcih ustvarili občutek zaupanja in varnosti. 

Poglavitni dejavniki za nakupovanje v Mimovrste.com, glede na mnenje anketirancev, so 

točnost informacij na spletni strani, dobro upravljanje garancij, dobavljivost izdelkov, varnost 

spletne strani, ugodne cene, hitrost dostave in splošna kakovost. Sicer so vsi odgovori na to 

vprašanje sorazmerno porazdeljeni, razen zadnjih štirih trditev. Gre za kategorije blagovna 

znamka, priporočilo prijateljev, artikli z dodanimi darili in VIP klub z ugodnostmi. Pomeni pa, 

da so vse sestavine nekako pomembne pri odločanju o nakupu v trgovini, razen štirih zadnje 

omenjenih. 

Vpogled na pomembnost elementov pri spletni strani trgovine nam pove, da se večina 

anketirancev strinja, da so preglednost spletne strani, točnost informacij, hitrost nalaganja 

spletne strani in enostavna navigacija spletne strani pomembni elementi pri spletni strani 

trgovine. Grafični izgled je dejavnik, ki je dobil najnižjo oceno, kar pomeni, da ni toliko 

pomemben pri spletni strani trgovine, pomembnejša dejavnika sta uporabnost in točnost, kot pa 

grafični izgled. Anketiranci se sorazmerno strinjajo tudi z vsemi trditvami o spletni trgovini 

Mimovrste.com, najnižjo oceno pa je dobila trditev, da je osebje za pomoč hitro odzivno, kar 

pomeni, da so tukaj možne izboljšave. 

Glede na dobljene rezultate lahko predstavimo nekaj predlogov za izboljšave: 

 1. predlog za izboljšanje: Glede na odgovore anketirancev, da jih v spletno nakupovanje 

pritegnejo ugodne cene in dosegljivi artikli samo v izbrani trgovini, so možne izboljšave 

na teh področjih. Cene lahko primerjamo s konkurenco in jih prilagodimo, lahko 

uveljavimo dodatne ugodne akcije ob določenem času, tako odjemalci začnejo 

spremljati akcije in nastane možnost dviga prodaje. Glede na dosegljive artikle samo v 

izbrani trgovini lahko organizacija dodaja ostale blagovne znamke in artikle, ki še niso 

v ponudbi, saj bi se lahko nekateri odjemalci odločili za nakup v trgovini, a če določene 

blagovne znamke ni, se obrnejo na drugo trgovino. Za konkretni primer lahko navedemo 

prodajo mobilnih telefonov, ko ni na voljo artiklov blagovne znamke Motorola ali ZTE, 

ki so zelo priljubljeni mobilni telefoni na drugih trgih.  

 2. predlog za izboljšanje: Pri izbiri plačevanja je še vedno najljubši način plačilo ob 

povzetju. Če bi hoteli povečati druge digitalne načine plačevanja, bi morali odjemalce 

poučiti in narediti druge postopke plačila enostavne in razumljive.  

 3. predlog za izboljšanje: Anketa je pokazala, da večina anketirancev na internetu 

najraje uporablja socialna omrežja, izbrali so tudi, da je najustreznejše oglaševanje 

preko socialnih omrežij in e-pošte. Organizacija bi lahko povečala aktivnosti in 

interakcijo z odjemalci na socialnih omrežjih in morda bi se lahko uveljavili tudi na 

tistih socialnih omrežjih, kjer še niso popolnoma aktivni. Naročnikom, ki so naročeni 

na njihove e-novice, bi lahko večkrat ponudili zanimive akcije in ponudbe z rokom 

izteka ali do poteka zalog. Takšen način spodbujanja nakupov lahko nekoliko poveča 
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prodajo, vendar morajo akcije obsegati zaželene artikle, ki jih odjemalci potrebujejo, ne 

pa obstranskih artiklov. 

 4. predlog za izboljšanje: V anketi prevladujejo nakupi v le eni kategoriji, s pravilnim 

oglaševanjem in povečanjem ugodnosti bi morali poskrbeti, da se nakupi povečajo tudi 

v ostalih kategorijah; glede na številke prodaje mora organizacija presoditi, ali se 

določena kategorija v prodaji sploh izplača. Zanimanje odjemalcev je treba povečati 

tudi za ostale kategorije, tako se bo lahko povečala tudi prodaja.    

 5. Predlog za izboljšanje: VIP klub na Mimovrste.com bi bil lahko izboljšan tako, da bi 

pritegnil več odjemalcev in ohranjal zveste odjemalce med potencialnimi rednimi kupci. 

VIP klub je program zvestobe v trgovini Mimovrste.com. Morda bi lahko zvestim 

odjemalcem pošiljali posebne ponudbe in jim ponudili raznovrstne ugodnosti. V anketi 

so anketiranci nižje ocenili tudi artikle z darili, zato bi lahko tudi to področje izboljšali. 

Kot primer lahko navedemo, da bi kupcem v VIP klubu po 20 nakupih pripadalo 

določeno darilo ali darilni bon. Možnosti za izboljšave je mnogo, odvisno je le od 

organizacije, v katero področje se hoče usmeriti.     

 6. predlog za izboljšanje: Raziskava je pokazala, da je že mnogo anketirancev opravilo 

spletni nakup, ni pa nakupovalo v spletni trgovini Mimovrste.com. S povečanim 

oglaševanjem na pravih mestih in zagotavljanjem novih izdelkov ter ohranjanjem 

kakovosti bi lahko povečali svoj tržni delež na slovenskem tržišču. 

 7. predlog za izboljšanje: V raziskavi je bila nižje ocenjena tudi hitra odzivnost osebja 

za pomoč. Na tem segmentu so možne izboljšave, morda zaposlitev določenih delavcev, 

ki bi skrbeli le za odgovore na določeni poziciji: za odgovore po e-pošti, za telefonske 

klice, za komentarje na spletni strani in na socialnih omrežjih. Možne so različne opcije, 

ki jih lahko izbere organizacija. 

 8. predlog za izboljšanje: Veliko izdelkov, ki so v ponudbi, nima roka dostave, kar 

pomeni, da niso dobavljivi. Takšne izdelke bi lahko odstranili iz ponudbe, ali se 

pozanimali za drugega dobavitelja, ki bi lahko omenjene izdelke dostavil (dodana slika 

primera je v prilogi 4, ki prikazuje nedobavljive izdelke). 
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6 SKLEP 

Raziskava nam je pokazala vedenje le manjšega dela uporabnikov interneta, zato rezultati ne 

prikazujejo realnega vedenja večine internetnih uporabnikov in spletnih odjemalcev. Rezultati 

anketne raziskave so zato pristranski. Če bi hoteli dobiti primerne rezultate, bi morali zajeti zelo 

velik spekter anketirancev internetnih uporabnikov v Sloveniji, ki bi jih povprašali tudi o 

spletnem nakupovanju. Ker ni nujno, da vse internetne uporabnike pridobimo preko spletne 

ankete, so možnosti tudi intervjuji in ankete na papirju, vendar so te metode tudi toliko bolj 

zamudne in potrebujejo mnogo več časa za pravilno obdelavo.  

Internetno poslovanje in trgovanje iz leta v leto narašča, tudi tržišča se nenehoma širijo ter 

ustvarjajo. E-trgovanje je ena pomembnejših dejavnosti v poslovnem svetu v današnjem času. 

Prihodnost e-poslovanja se razmeroma hitro razvija, tudi odjemalci so začeli pospešeno 

uporabljati nove tehnologije in slediti novim trendom, so pa variacije glede na posamezne trge. 

V prihodnosti se pričakuje razvoj e-poslovanja na področjih mobilne telefonije, video 

posnetkov, oglaševanja na socialnih omrežjih, digitalnih kuponih, večje možnosti izbire pri 

produktih itd. (Savitz 2013; Kochhar 2016). 

Odjemalci v naši raziskavi prikazujejo, da se nekateri trendi še niso popolnoma uveljavili na 

slovenskem tržišču. Anketiranci najbolj cenijo ugodne cene in dobavljivost izdelkov. Na 

splošno jih zanima enostavna uporabnost spletnega nakupovanja, brez dodatnih morebitnih 

zapletov. Pri načinu plačila lahko vidimo, da digitalni načini plačevanja niso popolnoma 

zaželeni. Tukaj se povezuje način plačila z razlogom varstva podatkov, večina anketirancev še 

vedno ne zaupa v varnost spletnega nakupovanja, vendar smo dobili odgovore, da spletni 

trgovini Mimovrste odjemalci zaupajo. Odjemalci imajo razlog, da se ne počutijo varne pri 

zaupanju osebnih podatkov, saj se lahko na internetu pojavljajo mnoge goljufive spletne 

trgovine, kjer hočejo na lahek način zaslužiti denar. Pred nakupom v določeni trgovini se je 

treba podrobno pozanimati o njej, ali je dostojna in legitimna.  

Mimovrste.com je največja spletna trgovina na slovenskem tržišču, vendar to ne pomeni, da ni 

več treba inovirati, ravno obratno, nadaljnji razvoj je nujno potreben. Dosegli so, da so videni 

v očeh odjemalcev kot varna in zanesljiva spletna trgovina, vendar so izboljšave vedno možne. 

Pri raziskavi smo ugotovili, da mnogo odjemalcev še ni nakupovalo v Mimovrste.com, torej se 

lahko število odjemalcev še poveča. Z nenehnim razvojem in inoviranjem lahko spletna 

trgovina Mimovrste.com ohrani uspešno poslovanje. V mnogih elementih spletne trgovine so 

še možne izboljšave, ki bodo zagotavljale uspešno poslovanje z obstoječimi odjemalci in hkrati 

privlačile nove odjemalce. 

 



 

43 

LITERATURA IN VIRI 

Baker, Sam. 2011. “A Few Things You Need to Know About PayPal.” 
http://gradmoneymatters.com/money-making-ideas/paypal-101.html. 

Bartels, Andrew. 2000. “The Difference between E-Business and E-Commerce.” 
Computerworld. October 30. http://www.computerworld.com/article/2588708/e-
commerce/e-commerce-the-difference-between-e-business-and-e-commerce.html. 

Chaffey, Dave. 2011. E-Business & E-Commerce Management: Strategy, Implementation and 
Practice. Pearson/Financial Times Prentice Hall. 

Charlesworth, Alan. 2007. Key Concepts in E-Commerce. 1st edition. Basingstoke England ; 
New York: Palgrave Macmillan. 

Cunningham, Peter, and Friedrich Fröschl. 1999. Electronic Business Revolution. 1999 
edition. Berlin ; New York: Springer. 

Daniel, Ian. 2011. E-Commerce Get It Right!: Essential Step by Step Guide for Selling & 
Marketing Products Online. Insider Secrets, Key Strategies & Practical Tips - Simplified 
for Your StartUp & Small Business. Place of publication not identified: NeuroDigital. 

Gleeson, Brent. 2014. “3 Steps To Launch Your First eCommerce Website.” Forbes. 
September 5. http://www.forbes.com/sites/brentgleeson/2014/09/05/3-steps-to-launch-
your-first-ecommerce-website/. 

Golsorkhi, Andre. 2016. “The 7 Biggest E-Commerce Opportunities of 2016.” January 8. 
https://hello.getsidecar.com/blog/the-7-biggest-ecommerce-opportunities-of-2016/. 

Guntlisbergen, Eelco. 2014. “5 Essential Elements for E-Commerce Websites.” Designmodo. 
April 16. http://designmodo.com/elements-e-commerce-websites/. 

Kamel, Sherif, ed. 2005. Electronic Business in Developing Countries: Opportunities and 
Challenges. IGI Global. http://services.igi-
global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-59140-354-8. 

Kochhar, Monika. 2016. “What 5 Experts Say About the Future of E-Commerce.” Small 
Business. Accessed August 25. https://www.aabacosmallbusiness.com/advisor/5-experts-
future-e-commerce-155024006.html. 

Larson, Shelby. 2016. “3 Types of Ecommerce Business Models.” Entrepreneur. May 25. 
https://www.entrepreneur.com/article/272162. 

“Mimovrste.” 2016. https://www.mimovrste.com/. 

———. “Mimovrste.” 2016a. Accessed September 12. https://www.mimovrste.com/kdo-smo. 

———. “Mimovrste.” 2016b. Accessed September 12. https://www.mimovrste.com/ekipa. 

———. “Mimovrste.” 2016c. Accessed September 12. https://www.mimovrste.com/zakaj-
izbrati-mimovrste. 

Murthy, Neel. 2015. “E-Commerce Is Changing, And So Are The Business Opportunities It 
Creates.” Forbes. January 26. http://www.forbes.com/sites/theyec/2015/01/26/e-
commerce-is-changing-and-so-are-the-business-opportunities-it-creates/. 

Qin, Zheng, Yang Chang, Shundong Li, and Fengxiang Li. 2014. E-Commerce Strategy. 2014 
edition. New York: Springer. 

Radovilsky, Zinovy. 2015a. Application Models for E-Commerce. Business Expert Press. 
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/21237. 



 

44 

———. 2015b. Business Models for E-Commerce. Business Expert Press. 
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/21238. 

———. 2015c. Designing and Implementing an E-Commerce System. Business Expert Press. 
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/21239. 

Savitz, Eric. 2013. “The Future Of E-Commerce For Small Businesses.” Forbes. 
http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/03/13/the-future-of-e-commerce-for-small-
businesses/. 

Schneider, Gary. 2012. Electronic Commerce. 10 edition. Boston, MA: Cengage Learning. 

Staff, Entrepreneur. 2013. “The Essential Elements of Building an E-Commerce Website.” 
Entrepreneur. March 2. https://www.entrepreneur.com/article/225961. 

Surbhi, S. 2015. “Difference Between E-Commerce and E-Business.” Key Differences. 
August 27. http://keydifferences.com/difference-between-e-commerce-and-e-
business.html. 

T. Cadden, David, and Sandra L. Lueder. 2016. “E-Business and E-Commerce: The 
Difference.” Accessed September 15. http://2012books.lardbucket.org/books/modern-
management-of-small-businesses/s08-01-e-business-and-e-commerce-the-.html. 

Turban, Efraim, and David King. 2002. Introduction to E-Commerce. United States ed 
edition. Upper Saddle River, N.J.; London: Prentice Hall. 

Turban, Efraim, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban. 2015. 
Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. 8th ed. 2015 
edition. New York: Springer. 

Uml-Diagrams. 2016. “Web Application Network Diagram Example for Online Shopping 
with Configuration Called Two Firewall Demilitarized Zone (DMZ).” http://www.uml-
diagrams.org/examples/web-application-network-diagram-example.html?context=depl-
examples. 

Watson, Richard T. 2009. Electronic Commerce: The Strategic Perspective. Fla.: Orange 
Grove Texts Plus. https://florida.theorangegrove.org/og/file/29589c3c-8bcd-72c1-b2f2-
37789232eb3c/1/Electronic_Commerce.pdf. 

 



 

45 

PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Zgradba in opis spletne strani Mimovrste.com 

Priloga 3 Potek nakupa v spletni trgovini Mimovrste.com 

Priloga 4 Prikaz nedobavljivih izdelkov 

 





Priloga 1 

1 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni, 

sem Alex Mavrič in sem študent Univerze na Primorskem, Fakultete za Management. Za 
opravljanje zadnje projektne naloge na temo Spletno poslovanje in trgovanje med odjemalci 
ter organizacijo potrebujem Vašo pomoč pri izpolnjevanju ankete. S pomočjo ankete želim 
raziskati, ali se odločate za spletno nakupovanje in kaj vas prepriča za nakup v točno določeni 
spletni trgovini. Anketa je anonimna in Vam bo vzela pet minut časa za reševanje.  

Za sodelovanje se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem.  

Lep pozdrav 

Alex Mavrič 

 

1. SPOL (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Moški 
B. Ženski 

 

2. STAROST (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Do 18 let 
B. Od 18 do 30 let 
C. Od 30 do 50 let 
D. Nad 50 let 

 

3. IZOBRAZBA  (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Osnovnošolska 
B. Srednja/poklicna/gimnazija 
C. Visoka/univerzitetna 
D. Magisterij/doktorat 

 

4. KAKO POGOSTO UPORABLJATE INTERNET? (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Več ur na dan 
B. Uro na dan 
C. Nekajkrat na teden 
D. Nekajkrat na mesec 

 

5. KJE SE NAJPOGOSTEJE POVEZUJETE Z INTERNETOM? (Izberite en ustrezen 
odgovor) 

A. V baru ali ostalih javnih mogočih točkah 
B. V knjižnici 



Priloga 1 

2 

C. Doma 
D. Pri prijatelju 
E. V šoli ali na delu 

 
6. KAJ NAJRAJE POČENJATE NA INTERNETU? (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Uporabljanje socialnih omrežij (Facebook, Instagram itd.) 
B. Igranje video iger 
C. Iskanje informacij  
D. Spremljanje novic 
E. Spletno nakupovanje 
F. Poslušanje glasbe 
G. Gledanje videoposnetkov 

 
7. NEKATERE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO REGISTRACIJO IN 

POVPRAŠUJEJO PO OSEBNIH   INFORMACIJAH. KAKO UDOBNO SE 
POČUTITE PRI ZAUPANJU OSEBNIH INFORMACIJ? (Izberite en ustrezen 
odgovor) 

A. Zelo udobno 
B. Nekoliko udobno 
C. Niti udobno in niti neudobno 
D. Nekoliko neudobno 
E. Zelo neudobno  
F. Odvisno je od spletne strani/organizacije 

 

8. ALI STE ŽE NAKUPOVALI PREKO SPLETA? (Izberite en ustrezen odgovor) 
A. Da, enkrat 
B. Da, večkrat 
C. Ne, nisem kupoval/a 

 

9. KAJ VAS NAJBOLJ PREPRIČA ZA NAKUP PREKO SPLETA? (Izberite en 
ustrezen odgovor) 

A. Prepoznavnost spletne trgovine 
B. Natančnost informacij na spletni strani 
C. Ugodne cene 
D. Dobro upravljanje vračil artiklov in garancij 
E. Hitrost dobave 
F. Določeni artikel, ki je dobavljiv le v izbrani trgovini 
G. Različne možnosti plačila 
H. Varnost spletne strani in varovanja osebnih podatkov 

 

10. KAKŠNO VRSTO PLAČILA BI IZBRALI PRI SPLETNEM NAKUPOVANJU? 
(Izberite en ustrezen odgovor) 

A. Z gotovino ob prevzetju 
B. Preko spleta s kreditno kartico MasterCard ali Visa 
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C. Preko spleta s kreditno kartico Diners club, American Express ali Activa 
D. Z obroki preko spleta s kreditno kartico American Express 
E. Z obroki preko spleta s kreditno kartico Diners club 
F. Preko spletne banke oziroma s predračunom (nakazilo na TRR) 
G. S Paypalom 

 
11. ALI STE NAROČENI NA E-NOVICE KAKŠNE SPLETNE TRGOVINE, TAKO 

DA VAM TRGOVINA POŠILJA NA ELEKTRONSKI NASLOV NOVE 
UGODNOSTI IN NOVE RAZPOLOŽLJIVE ARTIKLE? (Izberite en ustrezen 
odgovor) 

A. Sem 
B. Nisem 
C. Ne vem  

 

12. KAKŠEN NAČIN OGLAŠEVANJA SE VAM ZDI NAJUSTREZNEJŠI ZA 
PRIMER SPLETNE TRGOVINE? (Izberite en ustrezen odgovor) 

A. Oglasi na lastni spletni strani 
B. Oglasi preko e-mail sporočil 
C. Oglasi na TV in radiu 
D. Oglaševanje od ust do ust 
E. Oglaševanje in priporočila na raznih forumih 
F. Oglasi na socialnih omrežjih 
G. Oglasi, ki so na ostalih spletnih straneh 
H. Sponzorstvo določenega primernega dogodka 

 

13. ALI SPREMLJATE KAKŠNO SPLETNO TRGOVINO NA SOCIALNIH 
OMREŽJIH? (Izberite en ustrezen odgovor) 

A. Da, na Facebooku 
B. Da, na Facebooku in Twitterju 
C. Da, na Facebooku, Twitterju in Instagramu 
D. Da, na mnogih različnih socialnih omrežjih 
E. Ne, ne spremljam nobene trgovine na socialnih omrežjih 

 

14. ALI STE ŽE NAKUPOVALI V SLOVENSKI SPLETNI TRGOVINI 
MIMOVRSTE.COM? (Izberite en ustrezen odgovor) 

A. Enkrat 
B. Dvakrat 
C. Trikrat ali več 
D. Nisem nakupoval/a 

 

15. ČE STE NAKUPOVALI NA MIMOVRSTE.COM, V KATERI KATEGORIJI STE 
NAKUPOVALI? (Izberete lahko več ustreznih odgovorov) 

A. Odprodaja z vseh oddelkov 
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B. Gospodinjski aparati 
C. Računalništvo in telefonija 
D. Avdio-video in foto 
E. Dom, živali, vrt in orodje 
F. Zdravje in osebna nega 
G. Igrače in otroška oprema 
H. Oblačila in obutev 
I. Šport in prosti čas 
J. Avto-moto 
K. Pisarna, šola in knjige 

 

16. KAKŠNO ZAUPANJE IMATE V SPLETNO TRGOVINO MIMOVRSTE? (Izberite 
en ustrezen odgovor) 

1 2 3 4 5 

NE 
ZAUPAM 

   ZAUPAM 

 

17. KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA VAŠO ODLOČITEV O NAKUPU V 
SPLETNI TRGOVINI MIMOVRSTE.COM? (Izberite en ustrezen odgovor za vsak 
dejavnik) 

DEJAVNIK NE 
VPLIVA 

   ZELO 
VPLIVA 

UGODNE CENE 1 2 3 4 5 

PREPOZNAVNOST 
TRGOVINE 

1 2 3 4 5 

NATANČNOST 
INFORMACIJ NA 
SPLETNI STRANI 

1 2 3 4 5 

RAVEN 
KAKOVOSTI 
CELOTNE 
ORGANIZACIJE 

1 2 3 4 5 

BLAGOVNA 
ZNAMKA 

1 2 3 4 5 

DOBAVLJIVOST 
IZDELKOV 

1 2 3 4 5 
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HITROST 
DOSTAVE 

1 2 3 4 5 

PRIPOROČILO 
PRIJATELJEV 

1 2 3 4 5 

DOBRO 
UPRAVLJANJE 
GARANCIJ IN 
VRAČIL 
ARTIKLOV 

1 2 3 4 5 

VARNOST 
SPLETNE STRANI 

1 2 3 4 5 

HITRA 
ODZIVNOST NA 
VPRAŠANJA 

1 2 3 4 5 

VIP KLUB Z 
UGODNOSTMI 

1 2 3 4 5 

ARTIKLI Z 
DODANIMI 
DARILI 

1 2 3 4 5 

 

18. KATERI ELEMENTI SO VAM NAJPOMEMBNEJŠI PRI SPLETNI STRANI 
TRGOVINE? (Izberite en ustrezen odgovor za vsak dejavnik) 

DEJAVNIK NE 
VPLIVA 

   ZELO 
VPLIVA 

ENOSTAVNA 
NAVIGACIJA 
SPLETNE 
STRANI 

1 2 3 4 5 

HITROST 
NALAGANJA 
SPLETNE 
STRANI 

1 2 3 4 5 

TOČNOST 
INFORMACIJ 

1 2 3 4 5 

GRAFIČNI 
IZGLED 

1 2 3 4 5 
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PREGLEDNOST 
SPLETNE 
STRANI 

1 2 3 4 5 

 

19. ALI SE STRINJATE S TRDITVIJO O SPLETNI STRANI TRGOVINE 
MIMOVRSTE.COM? (Izberite en ustrezen odgovor za vsak dejavnik) 

DEJAVNIK SE NE 
STRINJAM 

   SE 
STRINJAM 

DOVOLJ 
PREGLEDNA 

1 2 3 4 5 

ZAŽELENI 
ARTIKEL SE 
HITRO NAJDE 

1 2 3 4 5 

LEPO 
GRAFIČNO 
PRIKAZANA 

1 2 3 4 5 

ENOSTAVNI 
POSTOPEK 
NAKUPA 

1 2 3 4 5 

INFORMACIJE 
SO DOVOLJ 
TOČNE 

1 2 3 4 5 

OSEBJE ZA 
POMOČ JE 
HITRO 
ODZIVNO 

1 2 3 4 5 
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Zgradba in opis spletne strani Mimovrste.com 

Uvodna stran spletne strani Mimovrste je urejena, zato se z lahkoto potuje po njej. Na levi strani 

so prikazane kategorije artiklov, pod kategorijami pa je telefonska številka za pomoč, status 

kupčevega naročila, darilni boni in število sedanjih obiskovalcev na spletni strani ter 

razpoložljivih artiklov, ki so trenutno na zalogi. Na desni strani logotipa je opcija domače strani, 

da se lahko kadarkoli vrnemo na uvodno stran. Takoj zraven na desni so prevzemna mesta, 

seznam pooblaščenih serviserjev in kontakt organizacije. Pod omenjenimi navedbami lahko 

vidimo iskalni predal, ki glede na vneseno besedo išče artikle z isto vsebino. V centru spletne 

strani lahko vidimo najprej aktualne ponudbe in ugodnosti. Pod tem pa so najbolj priljubljene 

kategorije glede na nakupe, nazadnje ogledani izdelki (le, če smo prijavljeni s svojim računom), 

najboljša ponudba dneva, izbrani artikli, podatki o VIP klubu, novosti med artikli, informacije 

glede nakupa za ostala podjetja, povezave socialnih omrežij in ostale informacije o organizaciji, 

nakupovanju, pomoči ter skupnosti odjemalcev. 

Na spodnjih slikah lahko vidimo, kako je sestavljena osrednja spletna stran, informacij je 

veliko, vendar so urejene in pregledne. Če hočemo iskati artikle, imamo izbiro iskanja po 

kategorijah in podkategorijah, ali pa kar preko iskalnega predala. Kadar pridemo do želene 

kategorije, imamo različne možnosti razvrstitve izdelkov po ceni, priljubljenosti, zalogi, 

novostih, priporočenemu, odprti embalaži, vrsti izdelka, znamkah in mnogih ostalih parametrih. 

Odvisno je tudi, o kakšnih artiklih se govori, saj imajo nekateri podrobnejše opise, drugi pa 

enostavnejše, vendar lahko pohvalimo razvrstitve artiklov na spletni strani, saj so opisani zelo 

natančno. Slika 21 prikazuje uvodno spletno stran spletne trgovine Mimovrste.com. 
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Slika 21: Uvodna spletna stran Mimovrste.com 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Slika 22 prikazuje spodnji del uvodne spletne strani Mimovrste.com. 

 

Slika 22: Spodnji del uvodne spletne strani Mimovrste.com 
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Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Slika 23 prikazuje eno izmed mnogih možnosti razvrščanja artiklov na spletni strani. 

 

Slika 23: Primer možnosti razvrščanja artiklov (primer tiskalnikov) 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Za opravljanje nakupov je v desnem zgornjem kotu spletne strani prijava v moj račun in 

košarico nakupov. Kot novi kupec moramo na spletni strani opraviti registracijo, saj tako lahko 

pridobimo svoj račun, s katerim bomo nakupovali. Pri registraciji je treba navesti nekaj osebnih 

podatkov in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko začnemo z nakupovanjem. 

Slika 24 nam prikazuje, kako se lahko prijavimo na spletno stran Mimovrste.com, vidimo lahko 

tudi košarico, ki je namenjena kupcu. 
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Slika 24: Račun in košarica, namenjena odjemalcu 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 
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Potek nakupovanja na spletni strani Mimovrste.com 

Po opravljeni prijavi se nam v desnem zgornjem kotu spletne strani odprejo dodatne možnosti. 

Pri računu dodamo lastno ime in dodaten element seznam želja artiklov. Slika 25 prikazuje 

elemente izbire pri odjemalčevem računu. 

 

Slika 25: Elementi izbire pri odjemalčevem računu 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Kadar si izberemo določeni artikel in na njem kliknemo opcijo v košarico, se nam prikaže 

vsebina, kot jo vidimo na spodnji sliki. Tu lahko dodajamo, ali odvzemamo artikle v košarici 

po lastni želji. Slika 26 prikazuje, kako je videti košarica, kadar izberemo nekaj artiklov za 

nakup. 
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Slika 26: Vsebina košarice 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Nato kliknemo opcijo na blagajno, ki je obarvana z rdečo barvo, in premeščeni smo na 

naslednjo stran. Slika 27 prikazuje prvi korak pri poteku nakupa in postopek naslednjih 

korakov.  

 

Slika 27: Potek nakupa in mogoče izbire 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Ko smo prepričani, da imamo vse artikle, ki jih hočemo naročiti, stisnemo opcijo v rdečem, 

nadaljuj na naslednji korak. Nato se nam prikaže opcija o izbiri naslova dostave, oziroma če 

hočemo, lahko tudi sami prevzamemo artikel v eni izmed trgovin. Po zaželeni izbiri naslova 

lahko nadaljujemo naslednji korak, kjer poteka odločanje o načinu dostave in o načinu plačila.  

Na naslednji sliki je vidno, da lahko izbiramo med načinom dostave in osebnim prevzemom. 

Lahko izbiramo posrednika dostave glede na lastno izbiro, omogočene pa so tudi druge opcije, 

kot dopoldanska dostava, popoldanska dostava ali prevzem na pošti. Obstaja tudi možnost, da 

nam posrednik odvozi star aparat bele tehnike, kar je lahko koristno za nekatere odjemalce. 

Naslednja odločitev je vezana na plačilo naročila. Možnosti plačila so z gotovino ob prevzemu, 

plačilo s kreditnimi karticami, plačilo na obroke s kreditnimi karticami American Express in 

Diners Club ter z nakazilom direktno na TRR organizacije. Slika 28 prikazuje možne izbire 

dostave in izbire plačila. 
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Slika 28: Izbira dostave in načina plačila 
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Vir: (“Mimovrste” 2016) 

Sledi zadnji korak, pri katerem pregledamo celoten spisek odločitev za naročilo, in kadar so vse 

odločitve pravilno izbrane, lahko kliknemo rdečo opcijo, oddaj naročilo. S tem korakom je 

naročilo sklenjeno in ga ni mogoče več zavrniti, le če pride do morebitnega daljšega roka 

dostave. Lahko pa se vsak odjemalec v 14 dneh odloči za vračilo izdelka in vračilo dane 

kupnine, vendar mora biti artikel nerabljen in kot nov. 

Na spletni strani je razvidno, kako poteka celoten postopek nakupa, ki ga lahko vidimo na sliki 

29. 

 

Slika 29: Potek celotnega nakupa 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 
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Prikaz nedobavljivih izdelkov 

 

Slika 30: Prikaz nedobavljivih izdelkov 

Vir: (“Mimovrste” 2016). 

Na sliki 30 lahko vidimo, da večina izdelkov ni dobavljivih. Dobavljivi so le izdelki, ki imajo 

rdeče obarvan gumb za dodajanje izdelka v odjemalčevo košarico. 


