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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljena sodobna oblika podjetništva, imenovana online 

podjetništvo. Podjetništvo v osnovi obstaja že čez celotno zgodovino človeštva. S prihodom 

interneta kot nove tehnologije so se pojavile nove možnosti podjetništva. Ustvarile so se 

priložnosti, ki jih pred nastankom interneta še ni bilo. V diplomskem delu je pojasnjeno, kaj je 

online podjetništvo, predstavljenih je nekaj osnovnih možnosti podjetništva, ki so 

najpogostejše na internetu, opisana so orodja, ki se pri tem uporabljajo, ter razlike med 

klasičnim in online podjetništvom, prav tako je raziskano, kako je internet vplival na celotno 

podjetništvo. Izveden je tudi intervju z osebo, ki se ukvarja z online podjetništvom, s čimer je 

bil pridobljen vpogled v to, kako takšna oblika podjetništva poteka v praksi in na kaj je treba 

biti pozoren. 

Ključne besede: podjetništvo, online podjetništvo, internet, spletna trgovina, influencer, 

tehnologija, splet, socialna omrežja. 

SUMMARY 

This thesis deals with the contemporary form of entrepreneurship – online entrepreneurship. 

Entrepreneurship has been present throughout the history of mankind. With the advent of the 

Internet as a new technology, new opportunities for entrepreneurship emerged. These 

opportunities did not exist prior the advent of the Internet. We looked at the definition of 

online entrepreneurship, some of the basic business opportunities that are most common on 

the Internet, the tools that are used, the differences between classical and online 

entrepreneurship, and how the internet has affected the entire business. We also conducted an 

interview with a person involved in online entrepreneurship and got an insight into how this 

kind of entrepreneurship is taking place in practice and what needs to be kept in mind. 

Key words: entrepreneurship, online entrepreneurship, internet, online store, influencer, 

technology, Internet, social networks. 
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1 UVOD 

Dejstvo je, da se svet v današnjem času spreminja veliko hitreje, kot se je deset, dvajset ali še 

več let nazaj. Ena izmed zadnjih večjih sprememb v svetu je bila, ko je internet začel postajati 

dostopen širši množici ljudi. Danes si skoraj ne moremo več predstavljati sveta brez interneta. 

S pomočjo interneta danes delamo mnogo stvari: iščemo informacije, komuniciramo med 

seboj, celo nakupujemo, plačujemo itd. Premalo ljudi vidi potencial, da si lahko ustvari svoj 

lastni posel na internetu. Je pa dejstvo, da je vsak dan več ljudi, ki iščejo priložnost za 

ustvarjanje lastnega posla na internetu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Globalno je internet ena izmed največjih in najhitreje rastočih panog. Glede na statistiko 

(Internet live stats 2018) je trenutno internetnih uporabnikov malo več kot 4,2 milijarde, to 

število pa še raste. Že zdaj to prestavlja več kot polovico svetovnega prebivalstva. Nedvomno 

je tukaj velik potencialni trg in posledično veliko prostora za online podjetništvo. 

Ljudje vedno bolj zaupajo internetu in z večjim zaupanjem opravijo nakup prek spleta – 

bodisi v primeru fizičnih ali digitalnih izdelkov. Če pogledamo svetovno statistiko, koliko 

prodaje je bilo leta 2017 opravljene prek spleta, je ta številka kar 2,3 trilijona ameriških 

dolarjev (USD) (Statista 2018d). Trend nakupovanja prek spleta vseskozi narašča. V letu 

2018 se bo številka gibala približno okoli 2,84 trilijona USD. Do leta 2021 pa glede na 

izračune predvidevajo, da bo ta številka dosegla kar 4,89 trilijona USD.  

V svetu podjetništva je pravilo, da je denar vedno tam, kjer so ljudje. Danes ljudje veliko časa 

v dnevu preživijo na internetu in prav tukaj je priložnost za ljudi ki se želijo podati v svet 

podjetništva. Kot že samo ime pove, gre pri online podjetništvu za podjetništvo, kjer potekajo 

poslovni procesi online oziroma prek interneta. Obravnavali bomo različne primere online 

podjetništva. Nekateri bodo imeli vse poslovne procese online, pri nekaterih pa bodo procesi 

potekali online samo delno.  

Raziskovali bomo partnerske programe – kaj sploh so in kako izgleda sam proces. 

Obravnavali bomo tudi prodajo fizičnih izdelkov prek Amazona in eBaya ter prodajo izdelkov 

po modelu dropshipping. Pogledali si bomo tudi, kako izgledajo procesi, kadar imamo lastno 

spletno trgovino in prodajamo lastne izdelke. Dotaknili se bomo področja agencijskega dela v 

trženju z vidika online podjetništva in digitalnih izdelkov ter preverili, kako poteka proces 

njihove prodaje.     

S pojavom družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram in YouTube, pa se je začela 

razvijati nova oblika online podjetništva. Ti ljudje, tako imenovani influencerji ali po 

slovensko vplivneži, skozi svoje vsebine, največkrat vloge in slike, izobražujejo, zabavajo ali 
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kako drugače pritegnejo ljudi na družbenih omrežjih, da jim sledijo. Tisti dobri influencerji, ki 

imajo veliko število sledilcev, lahko zelo močno vplivajo na odločitve posameznika in jih 

prepričajo celo v nakup. Seveda ne neposredno, temveč skozi njihovo vsebino. Tako v svojih 

objavah, največkrat skozi vloge na YouTubu ali slike in zgodbe na Instagramu, promovirajo 

izdelke podjetij. Podjetja plačajo influencerju za promocijo, podjetje pa s tem pridobi nove 

stranke. Ena izmed največjih slovenskih influencerjev je Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa 

Afna, ki skozi svoje vloge izobražuje na področju lepote in istočasno promovira izdelke, ki jih  

sama uporablja. 

V diplomskem delu bomo izvedli tudi intervju z uspešnim online podjetnikom Urošem 

Novakom. Povedal nam bo, kaj njemu pomeni online podjetništvo in na kakšen način dela ter 

kje so razlike primerjavi s klasičnim podjetništvom. Med drugim bomo tudi omenili, da ta 

generacija, tako imenovana generacija Z (rojeni 1995–2010), sedaj počasi prihaja na trg dela 

in ima zelo dobro podlago za vstop v online podjetništvo, saj veliko bolj razumejo to 

tehnologijo in njeno uporabo. Že zelo zgodaj so bili prisotni na družbenih omrežjih in jih tudi 

izkoriščajo za grajenje osebne blagovne znamke. So izredno kreativna generacija, ki zlahka 

najde rešitve okoli sebe, kar pa je ključ v podjetništvu nasploh.      

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je predstaviti online podjetništvo kot obliko podjetništva, ki ima 

velik potencial, in sicer na podlagi obstoječe literature, statističnih podatkov o uporabi 

interneta in na primeru intervjuja z uspešnim slovenskim podjetnikom, ki se ukvarja z online 

podjetništvom. Opredelili bomo pojem online podjetništvo in pojasnili, kje so njegovi začetki 

v svetu in Sloveniji. Pogledali bomo nekaj bistvenih razlik med klasičnim in online 

podjetništvom ter predstavili nekaj najpogostejših poslovnih modelov v online podjetništvu. 

Prav tako bomo predstavili tudi prednosti in slabosti online podjetništva ter orodja, ki se v tej 

vrsti podjetništva uporabljajo. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu bomo obravnavali teorijo na podlagi izbrane literature, statističnih 

podatkov in strokovnih člankov uspešnih online podjetnikov. 

V praktičnem delu bomo izvedli intervju s slovenskim online podjetnikom, v katerem ga 

bomo vprašali, kako je sploh začel z online podjetništvom, kaj sploh dela, zakaj ravno online 

podjetništvo, kakšni so njegovi začetki in izzivi, s katerimi se srečuje. V intervjuju bo govora 

tudi o tem, kdo je primeren za online podjetništvo in kakšen potencial ima v tej vrsti 

podjetništva zdajšnja generacija, ki prihaja na trg dela 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bomo med intervjujem dobili zanesljive in podrobne informacije, prav 

tako iz strokovnih člankov in druge literature.  

Pri izbiri literature bomo morali biti pozorni, da bomo izbirali literaturo, ki je aktualna v tem 

času. Trendi v online podjetništvu se zelo hitro spreminjajo. Za neko priložnost, ki je bila na 

primer aktualna pet let nazaj, se danes lahko zgodi, da ni več prostora zanjo. 

Ker je online podjetništvo zelo široko področje, ga ne moremo posploševati na podlagi enega 

intervjuja. Vsak uspešen online podjetnik je po navadi usmerjen v eno področje. Ima določena 

znanja, ki jih je skozi izobraževanja in izkušnje pridobil. Ni nujno, da bo lahko z istim 

znanjem enako uspešen na drugem področju znotraj online podjetništva, saj so strategije in 

načini dela lahko zelo različni.  

Dober primer je podjetniško partnerstvo z največjo spletno trgovino Amazon (Amazon 

podjetništvo) v primerjavi z modelom dropshippinga spletne trgovine. V obeh primerih gre za 

prodajo fizičnih izdelkov na internetu, vendar pa so način dela, strategije in poslovni model 

popolnoma različni.  
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2 VPLIV INTERNETA NA NAČIN POSLOVANJA V PODJETNIŠTVU 

V svetovni ekonomiji se je začela dogajati velika sprememba nekje okoli leta 1980, ko so se 

začeli pojavljati prvi računalniki za domačo uporabo. Potem pa so preko razvoja programskih 

oprem in vse večjega nabora naprav prišli v čas, ko je digitalizacija prisotna vsepovsod. Vmes so 

se zgodila tudi socialna omrežja, računalniki pa ne le, da so prišli v vsak dom, temveč jih 

praktično nosimo v žepu vedno in povsod (Svete 2017, 20). 

Našteli bomo, kakšen vpliv je imel internet na način poslovanja v podjetništvu in kako se je 

kupec s prihodom interneta začel obnašati drugače (Gospodarska zbornica Slovenije 2002, 

10): 

 kupci lahko enostavneje in z nižjimi stroški primerjajo cene in storitve, ki jih nudijo 

dobavitelji po celem svetu; 

 internet omogoča, da podjetja vzpostavijo individualni stik z neomejenim številom 

kupcev. Informacije o posameznem kupcu se lahko uporabijo pri vsakem stiku, ki ga ima 

podjetje s to stranko, denimo pri spletnem trženju, prodaji in računovodstvu. Taka raven 

storitev je postala pri spletnem trženju nekaj povsem običajnega; 

 na internetu se lahko opravi raziskava na področju cen, kakovosti, dobavnih rokov in 

vsebine izdelkov ali njihovih komponent; 

 stranke lahko na internetu enostavneje predstavijo svoje specifične zahteve in s tem 

omogočajo individualno prilagoditev izdelkov, kot so denimo avtomobili, nakit itd.; 

 zaradi nizkih stroškov iskanja so kupci, ki se le občasno pojavljajo na določenih trgih, 

prav tako dobro obveščeni o cenah in ponudbi kot njihovi redni uporabniki; 

 marketinške aktivnosti se lahko učinkoviteje usmerijo k posameznikom kot pri klasičnih 

tržnih medijih (televizija, radio, katalogi in časopisno oglaševanje); 

 kupci lahko izbirajo iz ogromnega števila ponudb blaga in storitev; 

 pojavile so se spletne strani z dražbami izdelkov in licitacijske spletne strani; 

 kupci se združujejo/povezujejo (skupnosti) in zahtevajo količinske popuste; 

 navidezna podjetja pridejo hitreje do kupcev, stroški fizičnega skladišča in prodajalca pa 

so minimalizirani; 

 internetni posredniki, na primer posredniki informacij, vertikalni portali (internetne 

strani, ki ponujajo informacije, storitve in izdelke, značilne za določeno industrijsko 

panogo) ali e-tržnice, lahko nudijo kupcu več prednosti (ne glede na to, ali je kupec 

posameznik ali podjetje) kot tradicionalni posredniki. 

Prihod e-poslovanja je najbolj spremenil naslednjih šest panog: računalništvo in elektrotehnika, 

telekomunikacije, finančne storitve, maloprodaja, energetika in turizem (Gospodarska zbornica 

Slovenije 2002, 16) 
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3 KAJ JE ONLINE PODJETNIŠTVO 

Kot že samo ime pove, gre pri online podjetništvu za podjetništvo, kjer se prodaja izdelka ali 

storitve izvede prek interneta. Lahko so vsi poslovni procesi online ali pa delno. Bistvo je, da 

se prodaja zgodi na internetu. (Wikipedija, 2018) Če pogledamo svetovno statistiko, lahko 

ugotovimo, da je na svetu približno 4,2 milijarde uporabnikov interneta (Internet Live Stats 

2018). To je kar 55,1 % svetovnega prebivalstva (Internet World Stats 2018). 

Preglednica 1: Pregled uporabe interneta in prebivalstva dne 30. junija 2018 

Regija Število prebivalcev 

(v letu 2018) 

Število internetnih 

uporabnikov 

Rast internetnih 

uporabnikov v 

obdobju 2000–2018 

Afrika 1.287.914.329 464.923.169 10.199 % 

Azija 4.207.588.157 2.062.197.366 1.704 % 

Evropa 827.650.849 705.064.923 570 % 

Južna Amerika 652.047.996 438.248.446 2.325 % 

Bližnji vzhod 254.438.981 164.037.259 4.894 % 

Severna Amerika 363.844.662 345.660.847 219 % 

Avstralija /Oceanija 41.273.454 28.439.277 273 % 

Celotni svet 7.634.758.428 4.208.571.287 1.066 % 

Vir: Internet World Stats 2018. 

3.1 Razvoj online podjetništva 

Na razvoj online podjetništva so v večji meri vplivali vzporedni razvoj interneta ter vsa 

tehnologija in orodja, ki so se posledično razvila. V prvi vrsti je za online podjetništvo pogoj 

to, da ljudje uporabljajo internet, ker če ga ne bi, online podjetništvo sploh ne bi obstajalo. Če 

pogledamo statistiko števila uporabnikov interneta samo od leta 2005 naprej, lahko vidimo, da 

je trend naraščajoč. Leta 2015 je bilo na svetu približno 1,024 milijarde uporabnikov. (Statista 

2018b) Do leta 2017 se je ta številka povečala za skoraj 3,5-krat. V letu 2018 je ta številka 

presegla 4 milijarde uporabnikov po vsem svetu, število uporabnikov pa še vedno 

vsakodnevno narašča.  

Oblike online podjetništva in kanali, po katerih je online podjetništvo potekalo, so se razvijali 

kot posledica razvoja ter strojne in programske tehnologije. V zgodovini so se prvi internetni 



 

6 

 

uporabniki pojavili proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja – z nastankom 

računalnikov za domačo uporabo. (Digital marketing institute 2018) 

Resnično velik porast pa je uporabnost interneta po svetu dosegla takrat, ko je bil leta 1994 

ustanovljen prvi uspešni spletni brskalnik, imenovan Netscape. V dveh letih se je število 

internetnih uporabnikov povečalo iz 16 milijonov na 70 milijonov. Ker se je število 

uporabnikov povečevalo, se je razvila tehnologija, ki je omogočala pošiljanje sporočil (e-

pošta). Eno izmed prvih, ki so to omogočili, je bilo podjetje Yahoo. V tem času so se razvila 

tudi podjetja, ki so danes glavni igralci, kar zadeva delovanje na spletu. (Digital marketing 

institute 2018) To so bili: 

 Amazon – danes vodilni na področju spletne trgovine ( ustanovljen leta 1994);  

 eBay – danes največja spletna platforma za prodajo izdelkov med ljudmi – C2C 

(ustanovljen leta 1995); 

 Google – največji spletni brskalnik in eno izmed vodilnih tehnoloških podjetij na svetu 

(ustanovljen leta 1997). 

V tistem času so podjetja oziroma podjetniki, ki so bili prisotni na internetu (tukaj govorimo o 

tistih, ki so imeli svoje spletne strani – takrat jih ni bilo veliko), konkurirali med seboj na 

način, kateri bo v spletnem brskalniku postavljen najvišje. Cilj spletnih strani je bil, da od 

uporabnika dobijo e-naslov. Takrat je bila to edina možnost, da so lahko temu uporabniku kaj 

prodali. Prav s tem in ta način se je začelo online podjetništvo (Digital marketing institute, 

2018). 

Še večji porast števila uporabnikov interneta je bil dosežen s pojavom družbenih omrežij. To 

je jasno razvidno iz grafa. Na začetku drugega tisočletja so se razvila socialna omrežja, ki so 

danes vodilna: Linkedin (ustanovljen leta 2002), Facebook ( ustanovljen leta 2004), Twitter 

(ustanovljen leta 2007) in druga. Ljudje niso več samo iskali informacij na spletnih 

brskalnikih, kot so to počeli prej, temveč so se začeli povezovati med seboj. To je privedlo do 

tega, da so ljudje začeli več svojih podatkov shranjevati na internetu oziroma na socialnih 

omrežjih. S tem ne mislimo samo osebnih podatkov, temveč tudi vse o interesih in 

zanimanjih. Te platforme so vedno bolj napredovale in beležile podatke, kaj njihovi 

uporabniki delajo na njih. Prav to je bila ključna prelomnica v online podjetništvu. Če smo 

prej govorili, da edina možnost doseči uporabnika s spletno stranjo in e-naslovom, so se tukaj 

možnosti bistveno povečale. Ker so se ljudje vedno bolj zadrževali na socialnih omrežjih, so 

začeli to podjetniki, ki se ukvarjajo s klasičnim ali online poslom, to izkoriščati. Ker so na teh 

platformah dobili več podatkov, so lažje in ceneje delali promocije za svoje izdelke ali 

storitve (Digital marketing institute 2018). 
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Slika 1: Graf svetovne uporabe interneta od leta 2005 do leta 2017 v milijonih 

Vir: Statista 2018b. 

Korak naprej v online podjetništvu so naredili pametni telefoni. Ti telefoni niso bili več samo 

namenjeni klicanju in pošiljanju SMS-ov. Postali so računalnik v telefonu. To pomeni, da se 

lahko vse tisto, kar so ljudje delali prek računalnika, od pošiljanja elektronske pošte do 

brskanja po internetu itd., zdaj dela na telefonu. Z množično uporabo pametnih telefonov pa 

se je znatno povečala uporaba socialnih omrežij. Ljudje so vedno manj začeli uporabljati 

računalnik in vedno bolj pametni telefon. Prav tako so ljudje vedno več začeli kupovati prek 

spleta kar prek svojega telefona. Danes je to, kar pred petnajstimi leti sploh ni bilo mogoče, 

nekaj čisto običajnega (Digital marketing institute 2018). 

Z vzponom družbenih omrežij pa se je pojavila nova oblika online podjetništva. Ljudje, ki 

delujejo na tem področju, se imenujejo influencerji oziroma po slovensko vplivneži. Kaj 

oziroma kdo so influencerji, bomo obravnavali v prav posebnem poglavju znotraj poglavja o 

osnovnih oblikah online podjetništva. Ti influencerji sodelujejo s podjetji, ki prek njih 

promovirajo svoje izdelke ali storitve (Digital marketing institute 2018). 

3.2 Online podjetništvo v Sloveniji  

Ljudje v Sloveniji se vsekakor ukvarjajo z online podjetništvom. Vedno več je influencerjev z 

različnih področij – od lepote, kuhanja, avtomobilizma, starševstva, potovanj itd. Po podatkih 

iz leta 2017 jih je bilo v Sloveniji 143 (Futura 2017). Predvidevamo, da je danes ta številka 

večja. 
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Tudi število spletnih trgovin v Sloveniji je v porastu. Med srednjimi podjetji je skoraj četrtina 

spletnih prodajalcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). 

V letu 2017 je del svojega prihodka ustvarilo s prodajo izdelkov ali storitev prek spleta ali je prek 

spletnih strani prejemalo naročila ali rezervacije 21 % podjetij od vseh z vsaj 10 zaposlenimi (v 

2016: 20 %). V zadnjih desetih letih se je število podjetij s spletno prodajo med vsemi podjetji z 

vsaj 10 zaposlenimi povečalo za 164 % (Statistični urad Republike Slovenije 2018). 

Med malimi podjetji (glede na število zaposlenih oseb) je bilo takih, ki so se ukvarjala s spletno 

prodajo, 20 % (prav toliko jih je bilo tudi v letu 2016), med srednje velikimi 23 % (v 2016: 18 %) 

in med velikimi 31 % (v 2016: 30 % (Statistični urad Republike Slovenije 2018). 
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4 RAZLIKA MED KLASIČNIM IN ONLINE PODJETNIŠTVOM  

V tem poglavju bomo opredelili štiri bistvene razlike med klasičnim in online podjetništvom, 

ki jih opisuje Tadej Bevc, ki ima dve podjetji. Eno se ukvarja s klasičnim podjetništvom, 

drugo pa z online podjetništvom (Svete 2017, 79 ). 

4.1 Nižja začetna investicija 

Pri nizki začetni investiciji ne mislimo samo na denarni vložek, temveč na čas, delo in trud, ki 

jih mora oseba vložiti v to, da lahko zažene nek spletni posel. Za večino klasičnih poslov 

velja, da za njihov zagon potrebno nekaj tisoč ali celo nekaj deset tisoč evrov investicije. Pri 

vzpostavljanju posla na internetu je ta začetni vložek v primerjavi s klasičnim poslom 

zanemarljivo majhen (Svete 2017, 80). 

Projekt, ki nam je v šestih mesecih začel prinašati tudi nekaj tisoč evrov mesečnih prihodkov, smo 

zagnali s 380 € začetne investicije. Sicer smo vložili veliko lastnega dela, a vseeno so razlike med 

spletnim in klasičnim poslom ogromne! Če nam projekt ne bi uspel, bi bila finančna izguba 

zanemarljiva (Svete 2017, 80). 

4.2 Vzvod v poslu in avtomatizacija 

Če je oseba plačana na enoto opravljenega dela, ki jo morate opraviti sami (najpogosteje je to 

na uro ali po opravljeni storitvi), in vedno znova zahteva našo neposredno prisotnost pri 

opravljenem delu, bo prihodek osebe vedno omejen. Dan ima samo 24 ur, zato v enem dnevu 

lahko naredimo samo določeno število aktivnosti. Vzvod v poslu pa pomeni, da se neka 

aktivnost naredi enkrat, nato pa se jo avtomatizira in sistematizira tako, da z izvajanjem te 

aktivnosti prisotnost ni več potrebna (Svete 2017, 81). 

V našem arhitekturnem biroju ne moremo avtomatizirati ničesar. Vedno, ko pride nova stranka, 

gre za nov projekt, kateremu se moramo posvetiti osebno in ročno opraviti popolnoma vse 

aktivnosti, ki so za pripravo projektne dokumentacije potrebne. Noben načrt se ne nariše 

avtomatizirano, noben dokument se ne napiše sam. To pomeni, da lahko na mesec naredimo 

omejeno število projektov, kar pomeni omejen zaslužek. Na drugi strani pa je v mojem spletnem 

poslu zgodba popolnoma drugačna. Enkrat posnamemo določen prodajni video, ga objavimo na 

spletu, plačujemo za oglaševanje avtomatiziramo, sistematiziramo prodajni proces in zaženemo 

sistem. Naše delo je tukaj končano, sistem pa bo poskrbel, da bo vsaka stranka videla 

predstavitev in šla čez celoten promocijski in prodajni proces – avtomatizirano in brez našega 

dodatnega dela. Na način naš zaslužek ni omejen; delamo enkrat, zaslužimo večkratno! (Svete 

2017, 81–82). 
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4.3 Na spletu ni recesije 

Splošno je znano, da je veliko podjetji v času krize zabredlo ali celo propadlo zaradi recesije 

in gospodarske krize. Problem so imela tista podjetja, ki so bila vezana na točno določen 

izdelek ali storitev z nekega področja (gradbeništvo, izdelava avtodelov za avtoindustrijo itd.). 

V taki situaciji podjetja težko preusmerijo svojo dejavnost, če jo že, pa jih to stane veliko 

denarja. Na spletu je situacija popolnoma drugačna. Če v določenem časovnem obdobju 

prodaja neke storitve ali izdelka ni uspešna, se lahko takšni situaciji nemudoma prilagodimo 

in začnemo ponujati stvari, ki se prodajajo in so v trendu (Svete 2017, 82 ). 

V našem arhitekturnem biroju lahko hitro pride do težav s poslovanjem, če pride do krize v 

gradbeništvu, napreč odvisni smo od strank, ki pridejo naročit projektno dokumentacijo za 

gradnjo hiš. Če ni gradnje, ni posla in ni prihodkov, kakršne koli hitre prilagoditve kriznim 

razmeram pa so praktično nemogoče. V našem spletnem poslu pa je spet vse drugače. Če vidimo, 

da ni naročil za izdelavo spletnih strani, lahko hitro organiziramo na primer seminar na 

določeno tematiko, ki je trenutno aktualna. Če določena spletna trgovina nima dovolj naročil, 

lahko hitro naredimo novo, s produkti, za katere vidimo, da se v določenem trenutku zanesljivo 

prodajajo. Prilagoditve so možne zelo hitro, z malo časovne in finančne investicije. Če delate na 

spletu in delate dobro, boste vedno imeli dovolj dela (Svete 2017, 83). 

4.4 Lokacijska neomejenost pri ciljnih strankah 

Ena izmed velikih razlik med klasičnim in online podjetništvom je ta, da imamo v online 

podjetništvu »na voljo celi svet«. To pomeni, da nekdo, ki ponuja svoje izdelke ali storitve na 

internetu, lahko te proda kateri koli osebi na svetu. Poenostavljeno zapisano, trg pri online 

podjetništvu ni omejen samo znotraj nekega območja ali države, temveč tudi globalno. To pri 

klasičnem podjetništvu ni mogoče (Svete 2017, 83). 
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5 OSNOVNI PRIMERI/NAČINI ONLINE PODJETNIŠTVA 

V tem poglavju bomo opredelili nekaj poslovnih modelov v online podjetništvu, ki se 

najpogosteje uporabljajo. Razvidno bo, da imajo nekateri modeli vse poslovne procese 

organizirane, da potekajo prek interneta, nekateri pa samo delno. Zelo velik poudarek bomo 

dali spletnim trgovinam in se posvetili podrobnostim. Prav tako bomo obrazložili, kdo so 

influencerji, ki so v zadnjih petih letih preplavili online svet. Omenili bomo najbolj znano 

influencerko Leo Filipovič, bolj znano pod vzdevkom Lepa Afna. Razložili bomo, kaj so to 

partnerski programi in kako ljudje z njimi delajo posel. Obrazložili bomo tudi poslovni model 

mrežnega trženja, ki je ena izmed pogostih oblik dela na internetu. Na koncu pa bomo še 

pojasnili, kaj so sploh digitalni izdelki in kako se z njimi dela posel na internetu. 

5.1 Partnerski programi 

Na internetu obstajata dve vrsti prodaje izdelkov ali storitev: ali ljudem ponujate lastne 

izdelke ali storitve ali pa promovirate in prodajate izdelke ali storitve drugih. Partnerski 

programi so namenjeni prav tistim, ki nimajo lastnih izdelkov ali storitev in želijo vseeno 

delati posel prek interneta. Prodaja prek partnerskih programov izgleda tako, da nekdo, ki ima 

svoj izdelek ali storitev, da možnost znotraj partnerskega programa drugim, da njegovo stvar 

promovirajo. Za vsako prodajo, za katero je nekdo zaslužen, dobi ta nekdo provizijo, ki je že 

vnaprej dogovorjena. Tukaj se ustvari »win-win« situacija. Tisti, ki ponuja izdelek ali storitev, 

je dobil novo stranko brez lastne aktivnosti pri njenem iskanju (oglaševanje promocija), ta, ki 

ga je priporočil, pa dobi provizijo. S tem, kar zadeva tehnične, logistične in druge aktivnosti, 

ki jih izdelek ali storitev zahteva, ta, ki ga je priporočil, nima nič. Večina teh izdelkov ali 

storitev v partnerskih programih temelji samo na online podjetništvu. Na sliki 2 lahko to jasno 

vidimo. Oseba, ki promovira nek izdelek ali storitev prek partnerskega programa, je 

»Publisher«. Oseba, ki kupi prek njega, je »Customer«. Ta kupi od »Merchanta«. Ta pa plača 

provizijo nazaj tistemu, ki je bil zaslužen, da se je izvedla prodaja. Običajno gre tukaj bolj za 

digitalne izdelke in ne toliko za fizične izdelke. To pomeni, da ko neka stranka plača, dobi 

izdelek takoj, v tistem trenutku pa dobi oseba, ki je promovirala izdelek, določeno provizijo 

(Svete 2017, 99). 
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Slika 2: Ponazoritev poslovnega modela partnerskih programov 

Vir: eBay 2018. 

5.2 Spletne trgovine 

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

sprogramirani obliki v internetu (Štrancar 2001, 10).  

Kadar govorimo o spletnih trgovinah, po navadi govorimo o prodaji fizičnih izdelkov prek 

spleta. Ne smemo pa zanemariti tega, da se lahko v tovrstnih trgovinah prodajajo tudi digitalni 

izdelki.   

V tem poglavju bomo pisali izključno o prodaji fizičnih izdelkov prek spleta in o njihovih 

poslovnih modelih. Kot je razvidno iz grafa, je nakupovanje prek spleta v porastu, zato je 

pomembno, da podrobneje proučimo to obliko online podjetništva. Leta 2014 je bilo prek 

spleta narejeno 10.336 milijard USD prometa, v letu 2018 to naraslo na 2.842 milijard USD, 

za leto 2021 pa se ocenjuje, da bo prodaja prek spleta narasla na 4.878 milijard USD (Statista 

2018d). 
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Slika 3: Prikaz spletne prodaje od leta 2014 in predviden trend nakupovanja prek spleta 

do leta 2021 

Vir: Statista 2018d. 

5.2.1 Dropshipping 

Spletna trgovina po poslovnem modelu dropshippinga je najbolj priljubljena oblika spletne 

trgovine med ljudmi, ki se ukvarjajo s prodajo fizičnih izdelkov prek spleta. V osnovi je 

potrebne zelo malo začetne investicije. Prav zato se s takim modelom spletne trgovine 

ukvarjajo predvsem običajni posamezniki. Pri tem poslovnem modelu lastnik spletne trgovine 

ne skrbi za proizvodnjo izdelkov, njihovo skladiščenje in dostavo končnim kupcem. Za vse to 

poskrbi dobavitelj. Lastnik spletne trgovine skrbi samo za oglaševanje in prepoznavnost svoje 

spletne trgovine ter za komunikacijo s strankami. Proces poteka tako, da pride kupec v spletno 

trgovino, kupi izdelek in ga plača lastniku spletne trgovine. Nato lastnik spletne trgovine na 

podlagi tega, kar želi kupec imeti, odda naročilo dobavitelju, dobavitelj pa dostavi kupcu 

izdelek, ki ga je naročil v spletni trgovini. Na spodnji sliki je to jasno prikazano (Ecommerce 

CEO 2018). 
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Slika 4: Slikovna ponazoritev poslovnega modela dropshipping 

Vir: Ecommerce CEO 2018. 

5.2.2 Veleprodaja in skladiščenje 

Za vzpostavitev tega poslovnega modela spletne trgovine je potrebnega veliko več začetnega 

kapitala kot pri drugih poslovnih modelih spletnih trgovin. Lastnik spletne trgovine dobavlja 

izdelke in jih shranjuje v lastna skladišča, kar prinese določen strošek. Prav tako mora imeti 

organizirano dostavo do končnih kupcev. To izgleda tako, da stranka naroči izdelek v spletni 

trgovini, ki vzame ta izdelek iz skladišča in ga dostavi stranki. Te stranke so po navadi 

trgovine, kjer prodajajo na drobno. Pomembno pa je, da je v skladišču dovolj zalog in da je 

vzpostavljena dobra logistična organizacija z dobaviteljem (Ecommerce CEO 2018). 

 

Slika 5: Slikovna ponazoritev poslovnega modela veleprodaje in skladiščenje 

Vir: Ecommerce CEO 2018. 
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5.2.3 Zasebno označevanje in proizvodnja 

Ta poslovni model se pojavlja, če ima nekdo idejo za popoln izdelek, nima pa denarja ali 

želje, da bi zgradil svojo tovarno in sam proizvajal ta izdelek. Podjetja, ki proizvajajo izdelke 

zunaj prodajaln, pošiljajo načrte ali prototipe pogodbenim izdelovalcem, ki proizvajajo 

izdelek in s tem izpolnjujejo zahteve kupca. Klasični primer poslovnega modela spletne 

trgovine zasebnega označevanja in proizvodnje je Amazon podjetništvo. Amazonu bomo 

posvetili posebno poglavje in ga podrobneje proučili v nadaljevanju (Ecommerce CEO 2018). 

 

Slika 6: Slikovna ponazoritev zasebnega označevanja in proizvodnje 

Vir: Ecommerce CEO 2018. 

5.2.4 Belo označevanje 

Model belega označevanja je podoben kot pri zasebnem označevanju, a s to razliko, da gre 

tukaj za izdelek, ki ga že uspešno prodaja drugo podjetje. Vendar pa to podjetje ponuja 

možnost bele nalepke, oblikovanje paketa in oznake. To pomeni, da lahko isti izdelek 

prodajajo pod drugo blagovno znamko. Ta model spletne trgovine se običajno uporablja v 

lepotni in velnes industriji. Težje pa ga je srečati v drugih industrijah (Ecommerce CEO 

2018). 
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Slika 7: Slikovna ponazoritev poslovnega modela belega označevanja 

Vir: Ecommerce CEO 2018. 

5.2.5 Naročniška spletna trgovina 

Pri naročniški spletni trgovini gre za naročniški model, kjer končni kupec dobiva izdelke v 

rednih časovnih intervalih. Običajno gre za izdelke iz potrošnega materiala. Kupec se naroči v 

spletni trgovini, ki mu v dogovorjenem časovnem intervalu pošilja izdelke, ki jih kupec sproti 

plačuje. Tisti, ki ima spletno trgovino, pa sodeluje z dobaviteljem in od njega naroča izdelke 

(Ecommerce CEO 2018). 

 

Slika 8: Slikovna ponazoritev poslovnega modela naročniške spletne trgovine 

Vir: Ecommerce CEO 2018. 

5.2.6 Amazon podjetništvo 

Pri Amazon podjetništvu gre za spletno prodajo fizičnih izdelkov. Za razliko od spletnih 

trgovin, ki smo jih obravnavali v prejšnji točki, se ti izdelki prodajajo prek podjetja Amazon. 
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To podjetje ima lastno spletno trgovino, ki je trenutno največja in vodilna spletna trgovina na 

svetu. Podjetje poskrbi za skladiščenje in dostavo kupcem, prodajalci izdelkov pa poskrbijo, 

da ti izdelki pridejo do Amazona. Običajno podjetniki, ki prodajajo na platformi podjetja 

Amazon, dobavljajo izdelke iz kitajskih tovarn. Z njimi se dogovarjajo o količini dobave, 

tehničnih in drugih podrobnostih, na koncu pa izdelke dostavijo v skladišča podjetja Amazon, 

kar je razvidno iz spodnje slike (Amazon 2018). 

 

Slika 9: Skladišče spletne trgovine Amazon 

Vir: The Daily Dot 2015. 

5.2.7  Prodaja prek eBaya 

eBay je spletna platforma za prodajo večinoma rabljenih izdelkov prek spleta. Kupci in 

prodajalci so združeni na enem spletnem mestu, kjer lahko bodisi kupujejo bodisi prodajajo 

izdelke. Kot smo že omenili, so ti izdelki večinoma rabljeni – ljudje jih več ne potrebujejo, so 

pa še vedno uporabni. Dober primer so plišaste igrače za otroke. Ko je otrok odrasel in ne čuti 

več potrebe po tej igrači, jo njegovi starši prodajo prek eBaya nekomu, ki ima otroka in bi rad 

zanj kupil igračo. Običajno so cene izdelkov na eBayu nekoliko nižje, kot so v navadnih 

trgovinah, kjer se prodajajo novi izdelki. Nekateri pa na tej platformi delajo dobičkonosen 

posel. Nekje kupijo izdelek po izredno nizki ceni in ga na koncu prodajo na platformi eBay po 

višji ceni. Z razliko si ustvarjajo dobiček. Veliko ljudi si je že na tak način ustvarilo tako 

imenovano garažno trgovino. 

Proces prodaje na eBayu poteka tako: nekdo želi prodati neko stvar, se registrira na tej 

platformi (če seveda še ni registriran), slika predmet, ki ga želi prodati, naloži sliko, naredi 
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opis izdelka, določi ceno in uvrsti izdelek v ustrezno kategorijo, torej tja, kamor ta predmet 

spada. 

Ko pride do prodaje, se izvede plačilo prek plačilnega sistema PayPal. Prodajalec dobi 

obvestilo, da se je njegov izdelek prodal, njegova dolžnost pa je, da ta izdelek varno dostavi 

do osebe, ki ga je prek eBaya kupila (eBay 2018). 

 

Slika 10: Proces prodaje v poslovnem modelu eBay 

Vir: Team Caffeine 2012. 

5.3 Influencerji oziroma vplivneži na socialnih omrežjih 

Influencer oziroma vplivnež je oseba, ki jo širša množica ljudi tako ali drugače spremlja na 

družbenih omrežjih. Po navadi tako imenovani influencerji prodajajo/objavljajo prek svojega 

bloga ali še pogosteje prek socialnih omrežij določeno vrsto vsebine. Ta vsebina pritegne ljudi 

s podobnimi interesi in jih posledično začnejo spremljati. Vsebina je lahko s področja lepote, 

kulinarike, avtomobilizma itd. – praktično kar koli. Tisti influencerji, ki imajo zares dobro 

vsebino, lahko s svojimi navadami in razmišljanjem zelo močno vplivajo na ljudi, ki jih 

spremljajo na socialnih omrežjih ali na njihovem blogu. Ker imajo vpliv na ljudi, lahko imajo 

tudi vpliv na njihove odločitve, da jih lahko prek svojih vsebin prepričajo v nakup nekega 

izdelka. Vedno več je podjetij, ki danes že sodelujejo z influencerji. Veliko lažje se oseba 

odloči za nakup nekega izdelka, če ga priporoča nekdo, ki ima v očeh tega posameznika 

avtoriteto na določenem področju. Enostavno zapisano, lažje kupi nek izdelek, če se 

poistoveti z influencerjem, kot če vidi oglas. V osnovi to poteka tako, da podjetje sklene 
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dogovor z influencerjem. Ta svojim sledilcem, ki so potencialne stranke za nek izdelek, ki ga 

prodaja podjetje, ta izdelek skozi svoje vsebine priporoči.  

Cene, ki jih influencerji zaračunavajo podjetjem za promoviranje njihovih izdelkov, so zelo 

različne. Odvisne so od več dejavnikov: od števila sledilcev, ki jih influencer ima, od tega, na 

kakšnem področju dela (moda, avtomobilizem, zabava, zdravje itd.), od števila ogledov ali 

prikazov objave, od vpliva na svoje sledilce in kakovostne vsebine (Digital Marketing 2017). 

Pogledali si bomo, koliko influencerji zaslužijo na posamezno promovirano objavo na 

platformah Instagram, YouTube, Snapchat in prek blogov.  

Objave na Instagramu (Digital Marketing 2017): 

 2.000–10.000 sledilcev: 75–250 USD na objavo; 

 10.000–50.000 sledilcev: 250–500 USD na objavo;  

 50.000–100.000 sledilcev: 500–1.000 USD na objavo;  

 100.000–500.000 sledilcev: 1.000–3.000 USD na objavo;  

 500.000 in več sledilcev: 3.000 USD na objavo.  

Objave na YouTubu (Digital Marketing 2017): 

 50.000–100.000 naročnikov na kanalu: 500–1.000 USD na videoposnetek; 

 100.000–500.000 naročnikov na kanalu: 1.000–3.000 USD na videoposnetek; 

 500.000 in več naročnikov na kanalu: 3.000–5.000 in več na videoposnetek. 

Objave na Snapchatu (Digital Marketing 2017). 

Pri Snapchatu se cena za objavo giblje okoli 500–10.000 USD za 24 ur. Tukaj je največji 

dejavnik, kako aktivni so sledilci. To pomeni, koliko sledilcev v povprečju pogleda objavo. 

Objave na blogu (Digital Marketing 2017): 

 10.000–50.000 mesečnega obiska na blogu: 175–250 USD na objavo; 

 50.000–100.000 mesečnega obiska na blogu: 250–500 USD na objavo; 

 100.000–500.000 mesečnega obiska na blogu: 500–1.000 USD na objavo; 

 500.000 in več mesečnega obiska na blogu: 1.000–5.000 USD na objavo.  

Lea Filipovič, bolj znana pod vzdevkom Lepa Afna, je slovenska influencerka. V svojih 

videovsebinah na platformi YouTube izobražuje, kako skrbeti za lepoto. Ker njene vsebine 

gleda veliko ljudi, podjetja, ki prodajajo lepotne pripomočke, želijo to izkoristiti za njihovo 

oglaševanje. Podjetja ji namreč plačajo, da v svojih vsebinah uporabi njihove izdelke, saj tako 
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določen odstotek ljudi kupi ta izdelek. Lea Filipovič je naredila tudi svojo kolekcijo šolskih 

izdelkov pod blagovno znamko Afneguncam, ki so na sliki 11. 

 

Slika 11: Lepa Afna in njena blagovna znamka šolskih izdelkov Afneguncam 

Vir: Ženska.si 2018. 

5.4 Lasten digitalni izdelek 

Digitalni izdelki so običajno infoizdelki. To pomeni, da vsebujejo neke informacije, ki so za 

nekoga lahko koristne. To so razni spletni programi ali portali, kjer se zbira neko znanje, ki 

običajno rešuje nek problem, ki ga ima določena skupina ljudi. Če vzamemo primer s 

področja oglaševanja na Facebooku. Nekdo, ki je strokovnjak na področju tovrstnega 

oglaševanja, naredi spletni program in v njem natančno razloži, kako se oglašuje na 

Facebooku. Na drugi strani pa nekdo, ki nima znanja o tovrstnem oglaševanju, a ga želi 

pridobiti, kupi tak spletni program, saj je v njem znanje, ki si ga on želi (Brunson 2017, 29). 
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5.5 Mrežno trženje – neposredna prodaja 

Mrežno trženje ali pogovorno mrežni marketing je poslovni model, ki poteka na več nivojih. 

Oseba z nekim začetnim vložkom (nekaj 100 evrov) postane distributer pri nekem podjetju, ki 

ima takšen poslovni model – v osnovi neposredno prodajo izdelkov, ki so lahko digitalni ali 

fizični. Tukaj pa oseba ne zasluži samo od lastne prodaje, temveč tudi od nekega vnaprej 

dogovorjenega odstotka prodaje njenih sodelavcev, ki jih povabi, da se ji pridružijo v sistemu 

mrežnega trženja (glej sliko spodaj). Na prvi pogled mrežno trženje nima neposredne 

povezave z online podjetništvom, saj je ta oblika poslovnega modela obstajala že pred 

internetom. A v zadnjih desetih letih se je mrežno trženje prestavilo na internet. Vedno več je 

podjetij, ki ponujajo digitalne izdelke, ki se prodajajo po principu mrežnega trženja prek 

svojih distributerjev. Prav zato smo ta poslovni model omenili v tem poglavju (Svete 2017, 

103). 

Moramo poudariti, da je lahko zelo tanka meja med poslovnim modelom mrežnega trženja in 

piramido ali tako imenovano Ponzijevo shemo. Razlika je v tem, da se v piramidni shemi 

zasluži izključno od novačenja novih oseb v sistem, medtem ko pri mrežnem trženju podjetje 

in njegovi distributerji služijo denar z lastno prodajo izdelkov ali s prodajo sodelavcev, s 

katerimi tvorijo poslovno mrežo. (Svete 2017, 104) 

 

Slika 12: Poslovni model mrežnega trženja 

Vir: Ben Butler, 2015. 
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5.6 Agencija za digitalno trženje 

Dejstvo je, da veliko oglaševanja danes poteka prek interneta, saj ljudje vedno manj časa 

preživijo pred televizijo in radijem. Podjetja so se temu prilagodila, zato so začela iskati 

rešitve. Ker večina podjetji nima usposobljenih ljudi, ki bi obvladali online oglaševanje, se je 

na trgu pojavila potreba po znanju digitalnega oglaševanja. Kot posledica tega so nastale 

agencije za digitalno trženje. Agencije za digitalno trženje v osnovi pomagajo podjetjem, da 

so prepoznavnejša na internetu in da posledično prodajo več svojih izdelkov oziroma storitev. 

Večina agencij za digitalno trženje deluje na področju oglaševanja na družbenih omrežjih, kot 

so Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn in druga (Aum 2018). Nekatere pa 

delujejo tudi na področju optimizacije spletnih strani na največjem spletnem iskalniku 

Google, ki po zadnjih statističnih podatkih pokriva 86,02-odstotni tržni delež (Statista 2018e). 
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6 PREDNOSTI IN IZZIVI ONLINE PODJETNIŠTVA IN E-POSLOVANJA 

V tem poglavju bomo s pomočjo preglednice prikazali, kakšne prednosti in spremembe ter 

kakšne izzive je prinesel internet na področje podjetništva. 

Preglednica 2: Prednosti in izzivi, ki jih je internet prinesel v podjetništvo 

PREDNOSTI IZZIVI 

Eksponentna rast e-poslovanja je povečala 

celotni obseg svetovne trgovine 

Največ je pridobil razvit in povezan del sveta 

Približno 80 % e-poslovanja se odvija med 

podjetji – B2B. 

Možnost razpada obstoječih preskrbovalnih 

verig, s čimer se poveča odvisnost od velikih 

mednarodnih družb 

E-poslovanje je povzročilo hitrejši prenos 

tehnologij in večanje ponudbe 

informacijske tehnologije 

Če je domača industrija šibka, lahko imajo od 

tega dobiček le multinacionalke, ki se 

ukvarjajo z informacijsko tehnologijo 

Izboljšal se je dostop do informacij o trgih, 

poslovnih priložnosti in preskrbovalnih 

verig 

Tisti, ki nimajo dostopa, ne morejo izkoriščati 

prednosti, povezanih z e-poslovanjem 

Mala in srednja podjetja lahko veliko ceneje 

postavijo virtualno kot resnično trgovino 

Treba je zagotoviti varnost, plačilni 

mehanizem in dobavo 

Mala in srednja podjetja niso več tako 

odvisna od posrednikov, preprodajalcev in 

agentov 

Ponudniki internetnih storitev in portalov se 

lahko predstavijo kot novi strokovni posredniki 

Mala in srednja podjetja lahko s širitvijo na 

internet odpirajo nove posle 

Veliko malih in srednjih podjetij nima dovolj 

strokovnega znanja 

E-poslovanje omogoča novim dobaviteljem 

vstop na tuje trge in spajanje z globalnimi 

preskrbovalnimi verigami 

Nevarnost, da se zanemari obstoječe 

dobavitelje iz manj razvitih držav 

Potrošniki lahko kupujejo določeno blago 

po nižji ceni 

Domači proizvajalci izgubljajo obstoječe 

stranke 

Proizvajalci bodo lahko globalno nabavljali 

komponente po nižjih cenah 

Domače dobavitelje se potisne v kot 

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije 2002, 178. 
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7 ORODJA, KI JIH POTREBUJEMO PRI ONLINE PODJETNIŠTVU 

Kot potrebuje kmet za obdelovanje zemlje orodje, kot so vile in lopata, se v online 

podjetništvu uporabljajo orodja, da lahko posel sploh funkcionira. V tem poglavju bomo 

predstavili nekaj osnovnih orodij, ki jih vsak uspešen online podjetnik uporablja vsakodnevno 

pri svojem delu. 

7.1 Spletna stran 

Spletna stran je glavno orodje za internetni posel oziroma online podjetništvo. S spletno 

stranjo si ustvarimo tako imenovani dom na internetu. Če želimo delati kakršen koli spletni 

posel in nimamo spletne strani, smo v online žargonu »brezdomci na internetu«, kar pomeni, 

da v resnici noben uporabnik na internetu ne more priti do nas, kar po domače pomeni, da ne 

obstajamo na internetu. Na spletni strani pokažemo tisto, kar delamo, s čim se ukvarjamo in 

kaj ponujamo oziroma prodajamo. (Svete 2017, 127) 

 

Slika 13: Primer, kako izgleda spletna stran na napravah, s katerimi dostopamo do 

interneta 

Vir: Belizeim 2018. 
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7.2 Pristajalne strani za gradnjo liste potencialnih strank 

Pri gradnji posla na internetu se uporablja izraz »money is in the list«. To pomeni, da si mora 

tisti, ki dela prek interneta, ustvariti listo potencialnih strank, ki jih zanima nek izdelek ali 

storitev. Takšna lista potencialnih strank se običajno naredi s pomočjo tako imenovanih 

pristajalnih strani (angl. landing page). Na teh pristajalnih straneh se poberejo stiki 

(največkrat sta to ime in e-naslov) za neko protivrednost. Najpogosteje je to kakšna 

brezplačna e-knjiga, e-priročnik, videoserija, kupon, popust ali povabilo na brezplačen 

»webinar« – torej nekaj, kar bo potencialno stranko pritegnilo in vzbudilo njeno zanimanje. 

Te pristajalne strani po navadi vodijo do tako imenovanih zahvalnih strani, kjer se že nekaj 

prodaja, bodisi izdelek ali storitev (Svete, 2017, 134). 

 

 

Slika 14: Primer pristajalne strani, kjer mora oseba v zameno za brezplačno e-knjigo 

vnesti svoje podatke 

Vir: Wishpond 2013. 

7.3 Avtomatski odzivnik 

V prejšnjem poglavju smo pisali o pristajalnih straneh in omenili, da je njihovo bistvo 

pridobiti stik od potencialne stranke za grajenje liste. Da se lahko tej listi stikov pošiljajo 

sporočila o novostih in ponudbah, pa potrebujemo orodje, ki se imenuje avtomatski odzivnik. 

Ta nam omogoča, da se lahko sporočilo napiše le enkrat in nato z enim klikom pošlje celotni 

listi stikov. Lahko pa se tudi avtomatizira in točno nastavi zaporedje teh sporočil, in sicer za 

kolikor časa vnaprej želimo. Tukaj pride do izraza tako imenovani vzvod v poslu. Naredi se 

enkrat in dela naprej brez naše prisotnosti (Svete 2017, 135). 
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Slika 15: Sekvenca elektronskih sporočil v e-poštni kampanji 

Vir: I&I travel media 2014. 

7.4 Poslovni profil na enem ali več socialnih omrežjih 

Socialna omrežja postajajo vse boj priljubljena in njihovih uporabnikov je vsak dan več. Iz 

statistike aktivnih mesečnih uporabnikov na vseh socialnih omrežjih skupaj izhaja, da je teh 

približno 2,62 milijarde (Statista, 2018c). Iz spodnjega grafa je razvidno, da se leta 2021 

pričakuje rast uporabe socialnih omrežij na 3,02 milijarde uporabnikov (Statista, 2018c). 

Facebook, ki je trenutno vodilno socialno omrežje na svetu, predstavlja kar 2,234 milijarde 

aktivnih uporabnikov (Statista, 2018a) ter je največje promocijsko in oglaševalsko orodje, ki 

ga online podjetniki in drugi podjetniki uporabljajo, da širijo svojo prepoznavnost. Tam 

predstavljajo svoje podjetje in izdelka ali storitve potencialnim strankam ter jih privabljajo na 

svoje spletne ali pristajalne strani, s čimer poskušajo pretvoriti potencialne stranke v dejanske 

stranke (Svete 2017, 131). 
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Slika 16: Prikaz števila uporabnikov socialnih omrežij po vsem svetu in trendi uporabe 

Vir: Statista 2018c. 
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8 INTERVJU Z ONLINE PODJETNIKOM  

V praktičnem delu diplomskega dela smo izvedli intervju z Urošem Novakom, ki se že deset 

let ukvarja z online podjetništvom. Ima svojo agencijo URON marketing (Bizi.si 2017), ki se 

ukvarja z digitalnim trženjem. Zelo iskreno je govoril o svojih začetkih, izzivih, o tem, kaj 

njemu predstavlja online svet, dotaknili pa smo se tudi generacije Z v povezavi z online 

podjetništvom. Dal je tudi nekaj življenjskih napotkov za vse tiste, ki se odločajo za online 

podjetništvo.  

 

Intervju smo izvedli prek Skypa, 15. 11. 2018 – trajal je 1 uro 

Kaj je bil vzrok/povod, da si se podal v online svet oziroma v online podjetništvo? 

Po končani fakulteti sem se takoj zaposlil. Lahko rečem, da sem imel dobro službo. V tistem 

podjetju sem delal kot računalničar, ampak sem imel pa enega šefa, ki ni spoštoval mojega 

dela. Pri njem nisem bil dobrodošel, in ko sem videl, kakšno energijo je imel do mene, sem 

prišel do točke, ko sem spoznal, da tam ne želim več delati. Po drugi strani pa sem se bal, da 

bi izgubil službo. Takrat nisem bil več študent in je bil ta strah še toliko bolj prisoten. Potem 

pa je prišel en ponedeljek, ko so nas petindvajset zaposlenih, ki smo delali v tem podjetju, 

enostavno odpustili. Mene, ki sem bil edini računalničar v podjetju, so sicer še zaposlili za 

polovični delovni čas. Takrat sem spoznal, da se v ozadju nekaj dogaja. Predvideval sem, da 

so me zaposlili za polovični delovni čas z namenom, da koga izobrazim in da predam to 

znanje naprej, da bo se me na koncu znebili. V tistem času, ko sem bil zaposlen za polovični 

delovni čas, sem začel počasi iskati rešitve, ker sem vedel, da bom kmalu ostal brez službe. 

Nisem si želel iskati nove službe, ker sem si rekel, da nikoli v življenju ne želim več imeti  
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takega šefa, ki ne bi spoštoval mojega dela. Tako se je začela moja pot v online svet. Enkrat 

po službi sem prišel domov, se usedel za računalnik in začel iskati po internetu »how to make 

money online«. Preprosto sem tako začel. 

Zakaj si se odločil, da se podaš v online svet? 

Jaz sem takrat vedel, da se vse stvari odvijajo na internetu in da je internet v popolnem 

porastu in velikem razvoju. Nisem pa želel delati na področju izdelovanja spletnih strani, ker 

če bi to začel delati, bi moral cele dni posvetiti izdelovanju in programiranju. To bi praktično 

moral delati ves čas. Ni bilo vzvoda v poslu, da bi lahko posel potekal brez moje prisotnosti. 

Lahko bi naredil tako, da bi zaposlil ljudi, ampak se nisem videl v tej smeri. Enostavno sem 

začel iskati rešitve. Če nisem želel iti v službo, to ne pomeni, da nisem želel delati. Samo s 

svojim časom nisem želel trgovati za denar. Vedel sem, da obstajajo drugačne rešitve. Ko sem 

začel vse skupaj raziskovati, sem videl, kako veliko ljudi živi s pomočjo interneta in da delajo 

od kjer koli. Prav to me je potegnilo v svet interneta, saj sem želel delati od kjer koli, brez 

fiksne pisarne, od doma ali na dopustu. Iskal sem takšne rešitve, da moj posel ne bi bil 

odvisen od lokacije mojega dela. Predvsem me je gnalo naprej to, da dosežem časovno 

svobodo, za čimer še danes stremim. Enkrat sem jo že dosegel, zdaj sem jo sicer začasno 

izgubil, ampak v prihodnosti verjamem, da jo bom spet doživel. 

Kje si videl takrat razliko med online in klasičnim podjetništvom? 

Že takrat sem videl zelo velike razlike. Videl sem, kako poteka klasično podjetništvo. Vedel 

sem, da je konkurenca na trgu izredno velika. To sem opazil že v službi, v katero sem hodil. 

Videl sem, kako se borijo na trgu in kako se borijo v Sloveniji. Takrat sem si rekel, da ne 

smem biti odvisen samo od Slovenije. Trg je majhen in konkurenca velika. Prav zato sem si 

sam pri sebi rekel, da se bom podal v online svet, kjer imam možnost imeti celi svet. Tako 

sem iskal rešitve, kjer moj posel ne bi temeljil samo na Sloveniji, temveč na celem svetu. 

Preden si se podal v online podjetništvo, torej ko si še bil v službi in delal podjetju, kako si 

videl online svet? Si ga videl kot zabavo oziroma neko osebno uporabo ali si že takrat videl, 

da se tukaj skriva priložnost, da se ustvari nek posel? 

Zelo hitro sem ugotovil, kaj »skriva online svet«. V nekaj videoposnetkih na YouTubu sem 

videl ljudi iste starosti, ki živijo, potujejo po svetu in delajo prek interneta. Takrat sem se 

takoj poistovetil z njimi. Rekel sem si, da če lahko oni, lahko tudi jaz. Potem sem jih začel 

spremljati, kaj sploh počnejo in kako to počnejo. Takrat sem kupil tudi nekaj izobraževalnih 

programov, ker me je močno zanimalo, kako to počnejo. Hitro pa sem ugotovil, da je v online 

svetu zelo velika zmeda in da zadeva ni tako preprosta, kot sem mislil na začetku. 
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Delno si že odgovoril na to vprašanje, pa vseeno: ali si že na začetku, ko si se podal v online 

svet, videl potencial, ki se skriva v tem, ali si kasneje odkril, kaj vse omogoča delo prek 

interneta? 

Kot sem že rekel pri prejšnjem vprašanju, sem hitro spoznal, kakšen potencial omogoča, 

ampak sem mislil, da bom hitreje dosegel to, kar sem si zadal na začetku. Začelo se je odvijati 

tako, da sem padel v neko »brezno znanja«. Imel sem polno znanja, za implementacijo pa je 

zmanjkalo časa. Prišlo je do tega, da je začelo zmanjkovati denarja, ker nisem imel več 

rednega prihodka, saj nisem bil v službi. Videl sem, kakšen potencial je bil, ampak tega brez 

denarja nisem mogel doseči. Moramo vedeti, da tudi v online svetu, če hočemo uspeti, 

moramo na to gledati kot na posel in za vsak posel je potreben denar, da lahko začneš. Jaz 

sem to gledal kot posel in jemal to stvar izredno resno in odgovorno. A kot sem že rekel, na 

koncu nisem imel dovolj denarja, da bi zagnal takšen posel. 

Ali se danes ukvarjaš z isto stvarjo z online področja, s katero si se na začetku?  

Na začetku sem se začel ukvarjati z drugimi stvarmi, kot jih danes počnem. Začel sem se 

ukvarjati z optimizacijo spletnih strani in sem imel kar dobre rezultate. Takrat sem imel že v 

načrtu, da odprem svojo agencijo v Sloveniji, kjer bi optimiziral strani, saj sem imel že dve 

stranki, za kateri sem optimiziral spletno stran. Je bila pa stvar taka, da se nisem videl 

dolgoročno v tem delu, ker je bilo to zame preveč počasno delo. Veliko je bilo počasnega 

dela, veliko je bilo treba pisati članke. Predvsem se nisem videl v tem, da bi vsak dan tipkal te 

članke za optimizacijo na Googlu, saj se mi je to po eni strani zdelo malo »bedno«. Našel se si 

takrat tudi enega mentorja v Sloveniji in se pri njem izobraževal. Delal sem zanj, v zameno pa 

sem dobival brezplačno znanje. Nato sem to začel zelo resno delati in kmalu začel delati tudi 

na angleško govorečem trgu. Takrat me je prešinilo, zakaj bi za druge delal optimizacijo 

spletnih strani, če pa lahko naredim svojo spletno stran, jo optimiziram in z njo nekaj 

zaslužim. Podal sem se na področje Google Adsense, a sem ugotovil, da Google ne odobri 

oddajanja oglasnega prostora, če ni v ozadju podjetja. Ker takrat še nisem imel denarja, da bi 

odprl podjetje, je ta možnost odpadla. Nato sem začel iskati alternative in sem zasledil 

platformo Clickbank. Tako sem začel graditi spletne strani in na njih promovirati Clickbank 

izdelke. Za te strani sem sam delal optimizacijo in tako sem kmalu prišel do enega mentorja iz 

Indije. Prek njega sem imel prve resne rezultate. Še danes se spominjam, da sem imel takrat 

eno stran tako optimizirano, da mi je prinašala 300–500 EUR na teden. To pa je trajalo 

mogoče nekaj mesecev. Ker je Google spremenil algoritem, so moje spletne strani padle s 

prve strani na Googlu na tretjo stran ali še bolj nazaj. Posledica tega je bila, da sem s tisto 

stranjo, s katero sem prej zaslužil 300–500 evrov na teden, prišel na 10 evrov na mesec. 

Približno deset mesecev dela, ki sem ga vložil v to stvar, je dobesedno čez noč izpuhtelo. 
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Takrat sem si rekel, da tega ne bom več počel, ker ne morem biti odvisen od teh stvari, nad 

katerimi enostavno nimam popolnega nadzora. 

Kaj si pa potem počel? 

Začel sem se ukvarjati s prodajo prek eBaya. Nato pa sem naredil nekaj lastnih spletnih 

portalov in se promoviral kot osebni »brand« oziroma »personal coach«. Ko sem gradil svojo 

znamko, sem imel v ozadju ene določene izdelke, ki so jih ljudje kupovali. Na teh portalih 

sem naredil sistem, ki so ga lahko ljudje uporabljali in so imeli od tega tudi finančno korist. 

Kasneje sem ugotovil, da ljudje ne znajo izvajati iste stvari kot jaz, ker nimajo istega znanja. 

A res sem si zelo želel, da bi ljudje multiplicirali to, kar počnem. Vse, kar sem počel, je v 

končni fazi delovalo zame in za peščico ljudi, ki so imeli podobna znanja in podobne 

izkušnje. Tisti, ki teh stvari niso izvajali in se niso počutili dobro v teh strategijah, o katerih 

sem jih jaz učil na teh portalih, enostavno niso imeli rezultatov. Če se vrnem nazaj in 

pogledam to z drugačne perspektive, sem se tudi jaz izobraževal od ljudi, ki so učili določene 

strategije. Nekdo, ki je mene učil neko strategijo, je zanj to delovalo. Ker pa jaz nisem imel 

takšnega znanja, kot ga ima on, in ker se nisem počutil dobro v tej strategiji, meni to ni 

prinašalo rezultatov. Isto se je dogajalo, ko sem jaz naredil svoj lastni portal, imenovan Map 

Univerza. Jaz sem namreč naredil enormne rezultate, o katerih sem sanjal od vsega začetka, 

ko sem se podal v online svet. Čez nekaj časa se je zgodilo to, da ljudje niso mogli početi 

tega, kar sem jaz počel. Posledično sem bil malo razočaran, ker mi ni bilo jasno, kako drugi 

tega ne zmorejo, če jaz lahko. Ljudem sem povedal vse, kaj morajo narediti. Ničesar nisem 

skrival. Razložil sem jim korak za korakom vse podrobnosti o tem, kaj morajo storiti, da bodo 

dosegli rezultate. To je bilo videti tako, kot če bi nekomu, ki hoče shujšati, točno govoril, kaj 

more jesti za zajtrk, kaj za kosilo, kako mora telovaditi itd. Ljudem se dajal vse orodje. a niso 

delali tistega, kar sem jim predlagal, zato niso imeli rezultatov. Zaradi tega se je začela 

ustvarjati slaba energija in sledili so očitki, da je vse, kar jaz učim, »bullshit«, da to ne deluje, 

da je to »scam«. Ampak zame so stvari delovale in prav tako za peščico ljudi, ki so izvajali 

tisto, kar sem jaz predlagal oziroma počel. Ker ostali tega niso počeli, niso imeli rezultatov. 

Kmalu sem se jaz umaknil od teh zadev, saj so določeni ljudje izgubili nekaj denarja. Takrat 

sem si rekel, da je čas, da se malo ustavim in se umaknem. Nisem več dajal poudarka na 

izobraževanje ljudi, temveč sem se poglobil vase in se vprašal, kaj si pravzaprav želim. Šel 

sem nazaj na osnove in spet začel graditi stvari na trdnih temeljih. 

Ali misliš, da imajo Američani prednost v online svetu pred drugimi? Glede na to, da se je 

online podjetništvo začelo najprej razvijati v ZDA … 

Mislim, da ni čisto tako. V osnovi nam internet omogoča, da imamo vsi enake možnosti. 

Mislim, da imajo Američani prednost samo v jeziku. V vsem drugem, kot so iznajdljivost, 

znanje itd., pa nimajo nobene prednosti. 
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Na začetku si se začel ukvarjati z drugimi stvarmi, kaj pa počneš danes? 

Da, danes imam svojo trženjsko agencijo. Ponudila se mi je možnost, da sem se zaposlil v 

podjetju, s katerim sem prišel v stik kot trženjska agencija. Prek svoje agencije sem delal za to 

podjetje približno tri mesece. Potem sem pa videl, da mene to podjetje potrebuje »full time«, 

zato smo se dogovorili, da me začasno zaposlijo. Meni je to odgovarjalo, ker sem lahko svoje 

stvari dal malo na stran in se nisem predstavljal kot svoj »brand«. Tako sem bil »behind the 

scene« mož iz ozadja in gradil blagovno znamko nekoga drugega. Šel sem v popolnoma 

drugo industrijo. Delam celotno trženje za podjetje, ki prodaja kozmetično delavnico, v kateri 

izobražujejo kozmetičarke, ki imajo svoje lastne salone. Njih izobrazimo, kako lahko dodatno 

terapijo oziroma storitev ponudijo svojim strankam in zaslužijo mnogo več. Ta terapija se 

veliko lažje izvaja, potrebujejo samo eno napravo, ki jo to podjetje tudi prodaja. Zraven pa 

seveda dobijo tudi vse znanje, kako se ta naprava uporablja. 

Kje so po tvojem mnenju največje pasti oziroma izzivi za nekoga, ki se poda v online 

podjetništvo? 

Pasti je v online svetu ogromno. Če se podaš v to nišo, je zelo težko, če nimaš mentorja. 

Mislim, da je ključnega pomena, da imaš pravega mentorja od začetka in da te pravilno 

usmerja. Je pa zelo pomembno, da ima ta mentor po eni strani tisto, kar si ti želiš imeti. Če 

pogledamo z druge perspektive in splošnega primera: nekdo, ki ima 150 kg, te ne more 

naučiti, kako shujšati 20 kg oziroma kako postati fit. Isto je v online svetu. Če pogledamo 

področje, na katerem sem jaz deloval, torej »how to make money online«, sem dostikrat imel 

mentorje, ki so me učili, kako zaslužiti na internetu, a so zaslužili denar samo na ta način, da 

so meni določeno storitev prodali. Ti ljudje posledično tega mene niso mogli naučiti in te 

stvari zame niso mogle delovati, ker takega izdelka nisem imel. Stvar je čisto preprosta. Če 

hočeš na internetu ali kjer koli drugje nekaj zaslužiti, potem moreš nekaj prodati – ali prodaš 

storitev, sam sebe, svoj čas ali pa kar koli drugega. Dokler prodaja ni izvedena na eni strani, 

ni zaslužka na drugi strani. Kolikor online svet omogoča, da se lahko enostavno doseže 

ogromno ljudi, je na drugi strani tudi past, ker obstajajo tudi ljudje, ki to izkoristijo za nepravi 

namen. Ti ljudje izvedejo razne prevare na internetu, te stvari pa seveda dosežejo ogromno 

ljudi. Nato se ljudje neštetokrat opečejo, kot sem se opekel sam. Poznam ogromno ljudi, ki so 

izgubili veliko denarja zaradi vseh teh prevar. Na koncu se zgodi, da ljudje odnehajo in vržejo 

vse v isti koš. Dejstvo je, da se vse stvari ne morejo vreči v isti koš. So tudi dobre stvari, 

vrhunske stvari na internetu. Lahko pa rečem, da je na internetu približno 95 % prevar. 
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Kakšni so bili tvoji izzivi na poti online podjetništva? Prej si že omenil izziv, ko je Google 

spremenil algoritem in ko ljudje niso mogli modelirati tega, kar si jih učil. Lahko dodaš še 

kaj? 

Največji izziv, ki ga vidim pri sebi, je bil ta, da ko sem se učil in izobraževal od nekoga prek 

spletnega programa, sem mislil, da to ni dovolj, da to ne deluje. Enostavno nisem zaupal v 

proces. Dejansko nisem izvajal samo tistega, kar mi je bilo naročeno. Mislil sem, da 

potrebujem še kakšno znanje. Sicer sem izvajal tisto, kar sem moral, ampak ne 100-odstotno. 

Lahko dam primerjavo: nekdo ti rečem, da delaj sklece in počepe ter da jej točno določeno 

vrsto hrane, pa boš shujšal. Jaz sem delal sklece in počepe ter jedel določeno vrsto hrane, a 

sem ob tem razmišljal, da bi še delal trebušnjake in druge stvari, namesto da bi delal samo 

tisto, kar mi je bilo naročeno. Tukaj je bila največja past, ki se mi je zgodila, saj nisem izvajal 

tiste tehnike, ki mi jo je mentor naročil. Kot sem že rekel, sem to, kar mi je mentor rekel, 

naredil, a tega nisem ponavljal dovolj časa. Kot pravi sam Bruce Lee: »Jaz se ne bojim 

tistega, ki je 10.000 udarcev treniral enkrat, jaz se bojim tistega ki je en udarec treniral 10.000 

krat.« V poslu je enako. Če hočeš postati dober podjetnik, moraš v prvi fazi biti dober 

prodajalec, če se greš nekega posla. V drugi fazi pa moreš imeti dobro ekipo. Kakršen koli 

posel imaš, moreš znati prodajati – bodisi v poslu prodajaš sam ali imaš nekoga, ki tvojo 

storitev ali izdelek proda. Jaz sem bil sam in sem vse stvari moral narediti sam, kar je bilo 

zelo težko. Vse znanje sem moral dobiti sam, vse, kar je bilo treba narediti, sem moral 

narediti sam. Spomnim sem, da ko je bilo treba narediti spletno stran, da sem se moral takrat 

tega naučiti sam in sem za to porabil tri dni. Če bi imel nekoga, da mi bi naredil spletno stran, 

bi se lahko med tem časom posvetil naslednjim korakom in bi posledično hitreje prišel do 

rezultatov. Ta postopek bi nato samo ponavljal. Nekdo bi naredil spletno stran, jaz pa naprej 

ostalo.  

Če bi imel to možnost, kaj bi spremenil takrat, ko si začel svojo podjetniško pot? 

Prva stvar bi vsekakor bila, da bi si vzel več časa in skušal ozavestiti, kaj si želim. O tem bi 

najprej razmislil. Potem pa bi si na podlagi tistega, kar si želim, našel mentorja, ki bi mi to 

omogočal, kar si jaz želim doseči. Našel bi ga po temeljiti raziskavi. Niti slučajno ne bi izbral 

tistega, ki bi mi prišel nasproti v prvi minuti. Raziskal bi njegovo delo, pogledal, ali ima 

učence, ki imajo rezultate, in ali ima veliko učencev, ki so dosegli to, kar bi si jaz želel doseči. 

Ko bi ga našel, bi mu slepo zaupal in delal samo tisto, kar bi mi rekel – nič drugega. Deloval 

bi tako kot tisti konj, ki ima senčnike, da lahko vidi samo naprej. Tako bi jaz deloval. Slepo bi 

zaupal in delal, dokler ne bi imel rezultatov. 
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Kakšni so v tvojih očeh izzivi, s katerimi se ljudje danes srečujejo v online podjetništvu? 

Lahko rečem, da je podjetništvo danes zelo kruto. Vse skupaj se hitro spreminja in razvija. Ni 

tiste prave srčnosti, iskrenosti in večina ljudi v podjetništvu sploh ne gradi več na pristnih 

odnosih. Veliko stvari je zlaganih. Dogaja se, da se na eni strani določena skupina ljudi baha, 

kaj vse so dosegli, medtem ko se na drugi strani velika večina ljudi v podjetništvu bori iz 

meseca v mesec za preživetje. Če gre nekdo danes v svet podjetništva sam, brez nekega 

znanja, je velika možnost, da ga trg takoj povozi. Izziv v podjetništvu, tako online kot 

klasičnem, je, če si za vse sam. Velika verjetnost je, da uspeš, če imaš ekipo. Mora pa ta ekipa 

imeti jasno vizijo in vsak točno določeno nalogo, kaj mora delati. Če tega ni, lahko takemu 

poslu grozi propad. Naslednji izziv je, da ta, ki se poda v podjetništvo, mora biti pripravljen 

na 5–10 let porazov in padcev. Jaz delam že 10 let. Je bilo nekaj konkretnih uspehov, a sem 

moral spoznati in doživeti čisto vse. Tudi tiste slabe stvari. 

Ali je danes težje ali lažje uspeti v online podjetništvu kot takrat, ko si začel ti? 

Mislim, da je danes več priložnosti. Določene tehnologije so se tako razvile, da ne potrebuješ 

več toliko denarja. Danes je eno spletno stran čisto preprosto narediti, potrebuješ samo neka 

orodja, ki so danes zelo poceni. Online me je tudi zato prepričal, ker nisem potreboval veliko 

začetnega kapitala, da sem začel svoj posel. Moral sem zakupiti gostovanje za spletno stran in 

domeno. To je bilo približno 200 evrov. Če oseba začne navaden posel, je začetna investicija 

veliko večja. Danes je ogromno možnosti in čedalje več ljudi začenja svoj posel prek 

interneta. Online svet se je že tako razvil, da danes praktično potrebuješ že samo telefon. 

Mislim, da ni bilo nikoli takšne priložnosti za začenjati z online podjetništvom, kot je danes. 

Menim, da je danes lažje začenjati posel, je pa po drugi strani problem, ker je danes 100-krat 

več informacij kot takrat, ko sem začel jaz. Posledično je tudi 10-krat več zmede, kot je je bilo 

pred 10 leti. Če oseba, ki se odloči za online posel, ne ve točno, kaj si želi, bo lahko hitro 

zaplavala v neprave vode. Danes je lahko takšna oseba še hitrejše izgubljena kot pred 10 leti, 

ko sem jaz začel svoj posel, čeprav je več priložnosti in boljša tehnologija. Če imaš znanje na 

tem področju, kot ga imam v tej fazi jaz, je sigurno lažje. Če pa znanja nimaš, lahko, kot sem 

že rekel, še hitrejše zaplavaš in se dlje časa vrtiš kot hrček na tistem kolesu. 

Koliko je po tvojem mnenju še potenciala za online podjetništvo? 

Čedalje več. Vse bo počasi šlo na online. Stvari se popolnoma spreminjajo. Običajni posli se 

spreminjajo. V naslednjih petih letih bo 90 % ljudi delalo na daljavo. Nekatere službe, kot jih 

sedaj poznamo, kmalu ne bodo več obstajale. Naši otroci bodo v roku 20 let hodili v službe, ki 

danes sploh še ne obstajajo. Stvar se zelo hitro spreminjajo. Menim, da ko enkrat osvojiš 

stvari, je posel zelo enostaven. A da jih osvojiš, pa je kar trnova pot, da prideš do tega. Seveda 

v primeru, če greš po samostojni poti. 
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Kaj bi ti predlagal nekomu, ki se podaja v svet online podjetništva? 

Jaz bi nekomu, ki je čisti začetnik in se podaja v online svet, predlagal, naj se zaposli v 

podjetju, kjer izvajajo točno to, kar on želi doseči, naj dela brez čustev. Naj se ne sekira, ali 

bo naredil toliko prodaj ali ne, ker je to utečen posel, kjer znotraj vse funkcionira. Naj dela to, 

kar mora delati, oziroma to, kar mu naročijo. Naj požre tisto, kar mora požreti, in če ima 

srečo, naj pride v dober tim. Danes so delodajalci tudi bolj ozaveščeni, kjer imajo vizijo in 

razumejo, kako danes stvari potekajo. Ta generacija delodajalcev iz socialističnih časov, ki 

svoje zaposlene pritiska do konca, zmerom bolj odhaja s trga. Ko ta oseba v takem podjetju 

dela, naj samo absorbira. Naj naštudira čisto vsak korak v podjetju. Z online podjetništvom pa 

naj obvezno začne ob službi, da bo imela konstanten pritok denarja. Jaz sem zelo tvegal in 

sem službo pustil ter se potem podal v online podjetništvo.  

Za koga je po tvojem mnenju primerno online podjetništvo? 

Primerno je za tistega, ki ima vizijo. Mora imeti malo višje cilje v življenju in trdo kožo. Za 

neko labilno osebo to absolutno ni, ker se bo takoj sesula. Na tem področju se sreča z različni 

tipi ljudi in se spopada z raznoraznimi odnosi. Če s tem oseba ne zna ravnati, jo bo to sesulo 

in posel bo zelo trpel. Podjetništvo ni za vsakega – online ali klasično podjetništvo. Za 

podjetništvo moraš biti zelo močna oseba. Po navadi so te podjetniške lastnosti prisotne pri 

ljudeh, ki so imeli starše podjetnike in so jim oni dali trdne temelje že v otroštvu. Nekdo, ki je 

živel ob starših, ki so celo življenje hodili v službo, teh izkušenj in napotkov načeloma ne 

dobi. Po vsej verjetnosti tudi ti starši niso finančno pismeni in tudi njihov otrok se tega ne 

nauči. Okvirna statistika kaže, da ima 95 % ljudi probleme s financami. Ti ljudje imajo slab 

potencial, da postanejo uspešni podjetniki. 

Katere so po tvojem mnenju začetniške napake ljudi, ki se podajo v online podjetništvo?  

Po navadi ljudje, ki se podajo v online podjetništvo, ne vedo čisto točno, kaj si res želijo. 

Želijo si samo, da bi več zaslužili in imeli več časa. Ker pa ne definirajo točno, kaj si želijo 

početi, se podajo v posel brezglavo in se utapljajo v informacijah. Naslednja napaka je ta, da 

ljudje vzamejo online podjetništvo kot hobi. To ni hobi, ampak je posel in zahteva                          

100-odstotnega človeka in 100 odstotkov časa. Treba je ves čas razmišljati o tem. Ko se 

nekdo poda v podjetništvo, ni več tisto, da bo razmišljal o poslu od osmih do štirih – v 

podjetništvu se razmišlja od takrat, ko se vstane, do takrat, ko se gre spat. Tretja napaka je, 

ker ljudje ne znajo prodajati in nimajo znanja o prodaji na splošno in prek spleta. Ker prodaje 

ni, ni posla in tako pride do frustracij. Ali pa se oseba zaposli z neproduktivnimi stvarmi in 

rezultatov prav tako ni. 
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Kakšne lastnosti mora imeti oseba, da je lahko uspešen online podjetnik? 

Ključen je fokus – da veš, kam potuješ, kaj si želiš doseči. Naslednja stvar je, da si to 

natančno planiraš in da si narediš okvirne cilje, ki jih želiš doseči in jim slediš. Ključna stvar 

pa je vztrajnost. Lahko je neka oseba še tak genij, ampak če ne bo vztrajala, ne bo dosegla 

rezultatov. 

Koliko ima ta generacija Z, ki počasi prihaja na trg dela, potenciala v online podjetništvu? 

Glede na to, da so se oni že rodili z vso to tehnologijo, ki se v online podjetništvu uporablja … 

Ta generacija ima zelo velike prednosti. Ob tej tehnologiji so odraščali. Velika prednost je 

tudi v tem, ker ta generacija zelo dobro obvlada jezik. Jaz osebno sem imel na začetku velike 

težave, ker nisem znal dobro jezika. Seveda tukaj mislim na angleščino. Danes je večina 

informaciji v angleškem jeziku, in če znaš angleščino, si v veliki prednosti. Ta generacija pa 

ima eno slabost. Nimajo potrpljenja in ne vztrajajo dovolj časa, da bi jim neka stvar prinašala 

rezultate. Govorim seveda na splošno. Je pa vedno tako, da so tudi izjeme. Te izjeme običajno 

hitro naredijo preboj. Danes je čedalje več uspešnih mladostnikov v online svetu, ki še niso 

dopolnili 18 let. 

Kaj sploh prodajati oziroma ponujati na internetu? 

Danes internet ponuja nešteto možnosti za zaslužek. Praktično kar koli se da spremeniti v 

posel. Kjer obstaja problem, obstaja rešitev, in kjer je problem, tam je posel. Vsak posel 

rešuje nek problem. Treba je raziskati problem – bolj ko bo nekdo poznal in razumel ta 

problem, lažje in hitreje bo s tega lahko ustvaril posel. Če se v problem oseba zelo dobro 

poglobi in čuti vsako bolečino, ki jo ta problem povzroča, lahko najde zelo dobro rešitev in jo 

potem proda ljudem ali podjetjem. 

Ali je po tvojem mnenju smiselno, da starši otroke spodbujajo k online podjetništvu? Glede na 

to, da jim je ta tehnologija poznana … 

Mislim, da je to izredno pomembno in zelo velika prednost, če bi starejši to naredili svojim 

otrokom. Jaz mislim, da bo to v prihodnosti pogoj, ko bodo otroci enkrat prišli iz šole. Danes 

pridejo otroci iz šole z neznanjem, ker jih v šoli učijo staro znanje, ki v večini primerov danes 

ni uporabno. Trend gre v tako smer, da nekdo, ki bo zaposloval, ne bo več gledal kandidatov 

za zaposlitev po izobrazbi. Oni bodo samo vprašali, kaj si v življenju naredil, kakšno znanje 

imaš in kaj lahko delodajalcu doprineseš v podjetju. Delodajalci se zavedajo, da nekdo, ki 

pride k njim iz šole, nima konkretnega znana. Če bodo starši svoje otroke izobraževali v smeri 

online podjetništva, bodo imeli že pred 18. letom stabilen posel. Ne bodo potrebovali nobene 

srednje šole ali fakultete – samo če bo otrok želel postati zdravnik, odvetnik ali kaj 
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podobnega. Ker zdravnik ali odvetnik ne more biti samouk. O podjetništvu se vsak največ 

nauči na terenu, saj v knjigah piše eno, na terenu pa je čisto drugače. 
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9 ZAKLJUČEK 

Po narejeni raziskavi teoretičnega in praktičnega dela tega diplomskega dela lahko 

povzamemo več stvari. Opazili smo, da je večina literature v obliki knjig starejša od deset let, 

zato smo morali večji del informacij pridobiti na spletu. To je pomenilo velik izziv, saj smo 

morali natančno presoditi, katere informacije so pravilne. Veliko informacij smo podprli s 

statističnimi podatki preverjenih organizacij, ki te podatke obdelujejo. Ugotovili smo, da 

internetna industrija in vse, kar je povezano z njo, konstantno raste. Iz literature smo lahko 

razbrali, kako je internet vplival na samo podjetništvo ter kakšne prednosti in izzive je 

prinesel tudi za podjetja. 

V praktičnem delu smo v intervjuju izvedli uporabne informacije, ki jih po navadi v literaturi, 

bodisi v knjigah ali na spletu, ne najdemo. Spoznali smo vse plati online podjetništva, tako 

dobre kot slabe. Dotaknili smo se generacije Z in kako lahko ta generacija, ki odrašča v 

digitalnem okolju, vso to tehnologijo pozitivno izkoristi v svojo prid. 

Čeprav ima online podjetništvo res veliko prednosti, pa je še vedno potrebno znanje, da lahko 

zares govorimo o uspehu. Podjetništva se je treba lotiti s srcem, šele tako lahko uspešno 

rešujemo probleme, ki so na trgu. Hkrati pa moramo biti pogumni, da sploh kaj takega 

naredimo. V online podjetništvu je zares pomembno, da se predstavimo takšni, kakršni v 

resnici smo. Ljudje slej ko prej začutijo, kdo jih zavaja in kdo resnično želi s svojimi dejanji 

pomagati drugim. Ne glede na to, da večina poslovnih procesov ne poteka iz oči v oči, se 

vseeno začuti pozitivna ali negativna energija. To pa na koncu odloči, ali se bo neka prodaja 

izvedla ali ne.  
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Priloga 1 

 

Vprašanja za intervju 

1. Kaj je bil vzrok/povod, da si se podal v online svet oziroma v online podjetništvo? 

2. Zakaj si se odločil, da se podaš v online svet 

3. Kje si takrat videl razliko med online in klasičnim podjetništvom? 

4. Preden si se podal v online podjetništvo, torej ko si še bil v službi in delal v podjetju, 

kako si videl online svet? Si ga videl kot zabavo oziroma neko osebno uporabo ali si 

že takrat videl, da se tukaj skriva priložnost, da se ustvari nek posel? 

5. Delno si že odgovoril na to vprašanje, pa vseeno: ali si že na začetku, ko si se podal v 

online svet, videl potencial, ki se skriva v tem, ali si kasneje odkril, kaj vse omogoča 

delo prek interneta? 

6. Ali se danes ukvarjaš z isto stvarjo z online področja kot na začetku?  

7. Kaj pa si potem počel? 

8. Ali misliš, da imajo Američani prednost v online svetu pred drugimi? Glede na to, da 

se je online podjetništvo začelo najprej razvijati v ZDA … 

9. Na začetku si se začel ukvarjati z drugimi stvarmi, kaj pa danes počneš? 

10. Kje so po tvojem mnenju največje pasti oziroma izzivi za nekoga, ki se poda v online 

podjetništvo? 

11. Kakšni so bili tvoji izzivi na poti online podjetništva? Prej si že omenil izziv, ko je 

Google spremenil algoritem in ko ljudje niso mogli modelirati, kar si jih učil. Lahko 

dodaš še kaj? 

12. Če bi imel to možnost, kaj bi spremenil takrat, ko si začel svojo podjetniško pot? 

13. Kakšni so v tvojih očeh danes izzivi, s katerimi se ljudje srečujejo v online 

podjetništvu? 

14. Ali je danes težje ali lažje uspeti v online podjetništvu kot takrat, ko si ti začel? 

15. Koliko je po tvojem mnenju še potenciala za online podjetništvo? 

16. Kaj bi ti predlagal nekomu, ki se poda v svet online podjetništva? 

17. Za koga je po tvojem mnenju primerno online podjetništvo? 

18. Katere so po tvojem mnenju začetniške napake ljudi, ki se podajo v online 

podjetništvo? 

19. Kakšne lastnosti mora imeti oseba, da je lahko uspešen online podjetnik? 

20. Koliko ima ta generacija Z, ki počasi prihaja na trg dela, potenciala v online 

podjetništvu? Glede na to, da so se oni že rodili z vso to tehnologijo ki se v online 

podjetništvu uporablja … 

21. Kaj sploh prodajati oziroma ponujati na internetu? 

22. Ali je po tvojem mnenju smiselno, da starši otroke spodbujajo k online podjetništvu? 

Glede na to, da jim je ta tehnologija poznana … 


