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POVZETEK 

Zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije, ki ponuja vedno boljše, zanesljivejše in 

finančno zmogljivejše možnosti za razvoj podjetja, je v diplomski nalogi prikazana uvedba 

spletne trgovine v trgovskem podjetju, kjer velik del poslovanja sloni na tradicionalnem 

delovanju. Pri uvajanju novih vložkov v podjetje se je treba dobro pripraviti, seznaniti, 

poiskati najboljše in za podjetje najpomembnejše dejavnike, ki bodo prinesli želene rezultate 

in podjetje obdržali v nivoju sedanjega oziroma privedli do boljšega stanja. V diplomski 

nalogi so predstavljeni postopni koraki uvedbe spletne trgovine, ki pa kljub dovršenosti, ne bo 

imela velikega uspeha, če ne bo podprta z dobrim marketinških pristopom. 

Ključne besede: internet, odprta koda, e-poslovanje, spletna trgovina, osnove, izgradnja, 

prednosti, slabosti  

SUMMARY 

As a result of rapid development of information technology, which offer still better, more 

reliable and financial more powerful options for development enterprises, bachelor thesis 

contains the introduction of the web shop in the commercial company where a large part of 

the business it is on the traditional operation. In introducing new inputs in the enterprise, it is 

necessary to prepare well, learn, find the best and most important factors for the company, 

which will bring the desired results, and the company kept at the level of the current or lead to 

a better situation. In the bachelor thesis are presented the progressive steps of the web shop, 

but despite the sophistication, will not have a big success, if not will be supported with a good 

marketing approach. 

Keyword: internet, open code, online business, web shop, basics, establishing, advantages, 

disadvantages 

UDK: 658.8:004.738.5(043.2) 
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1 UVOD 

Obdobje elektronskega poslovanja (e-poslovanja) je s stališča prenove poslovanja za podjetje 

izziv. Elektronsko poslovanje zahteva od podjetja, ki se želi kot e-podjetje vključiti v sodobno 

obliko poslovanja, temeljit premik in razmislek o poslovni doktrini (Kovačič, Groznik in 

Ribič 2004, 9). 

Dejanski namen in obstoj podjetja je, da se izpolni in doseže postavljeno vizijo, poslanstvo in 

cilje, zaradi katerih je bilo ustanovljeno. Kot dober gospodar lastnega podjetja se zavedamo, 

da je podjetje v veliki meri odvisno od našega dela, vlaganja in potrpežljivosti do okolice, in 

obratno. Kako in kakšno bo naše podjetje, je odvisno od vodenja politike organizacije in 

njenega uresničevanja z odločanjem in delovanjem, ki sta praktični dejavnosti upravljanja in 

menedžmenta (povzeto po Kralj 2003, 35). 

Ali se bomo zadovoljili s povprečnim podjetjem ali s podjetjem, ki komaj sledi svojim 

vzornikom, ali pa bomo poskušali še nekaj več. In ravno slednje je tisto, kar nas loči od 

povprečja in tisto, od česar je v veliki meri odvisen obstoj našega podjetja. 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Tehnologija se v današnjem času zelo hitro razvija in nam ponuja nove možnosti poslovanja. 

Zaradi hitrega razvoja postaja svet vse manjši, razne informacije in stvari ter kontakti so nam 

hitro na voljo in skoraj zastonj. Napredka seveda ni mogoče zaustaviti, temveč mu je treba 

slediti in uporabiti vse njegove dobre možnosti za razvoj podjetja, kajti le tako smo lahko 

konkurenčni in prisotni na neizprosnem tržišču, kjer so spremembe njegova stalnica.  

V diplomski nalogi bom predstavila osnove spletne prodaje in njeno uvedbo v podjetju 

Eventus, ki deluje na področju prodaje elektromateriala in je v Sloveniji na trgu prisotno že 

dvajset let. Pri premagovanju raznih ovir, hude konkurence, zakonskih sprememb, sledenju 

trendom in novostim, ter istočasno biti prilagodljiv zahtevnemu kupcu, je treba vložiti 

ogromno energije, saj želijo ostati zvesti svoji viziji in poslanstvu. Spremembe, s katerimi se 

v podjetju srečujejo, jih spodbujajo k doseganju zastavljenih ciljev in jih ob doseženih 

pričakovanih in prejetih rezultatih stimulativno motivirajo za nadaljnje delo, s čimer potrdijo, 

da vodijo svoje podjetje po pravi, začrtani poti.  

Pri tem jim je v veliko pomoč uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. 

elektronskega poslovanja, ki se izvaja brez fizičnega stika med podjetjem in strankami, ki     

so v večji meri časovno omejene, zato pa imajo na razpolago nove, hitre in dostopnejše       

poti do želenih končnih izdelkov. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pa       

je za podjetje Eventus ključnega pomena, saj lahko z njo na tržišču uspešno konkurirajo, 

olajša oz. poenostavi jim aktivnosti in procese v samem podjetju in izven njega. Z ustreznim 

informacijsko-komunikacijskim sistemom jim je takoj dostopna optimalna količina poslovnih 
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podatkov, ki so ključnega pomena za nadaljnjo strategijo in vodenje podjetja, ustrezno 

razporeditev virov, planiranje nabave in prodaje, komuniciranje z okoljem, istočasno se jim 

prikažejo negativni ali pozitivni mehanizmi, ki lahko proces oz. razvoj podjetja zavirajo ali   

ga pospešijo. Na tak način pridobljeni podatki seveda niso pomembni le za Eventus, ampak so 

pomembni tudi za njihove poslovne partnerje (dobavitelje), saj imajo možnost uskladitve 

proizvodnje glede na povpraševanje. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je preučiti možnosti za uvedbo spletne trgovine v podjetju Eventus. 

Cilji v teoretičnem delu so: 

- predstaviti podjetje Eventus, 

- na osnovi preučene dostopne literature predstaviti teoretične osnove uvedbe in delovanja 

elektronskega poslovanja in trgovanja, 

- prikazati prednosti in slabosti, ki jih prinaša spletna trgovina, 

- predstaviti možnosti zaščite in varnost spletnega trgovanja. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

- analizirati učinke morebitne uvedbe spletne trgovine v podjetju Eventus, 

- predstaviti tržne priložnosti in ustrezne strategije pri obstoječih in novih kupcih, 

- predstaviti možne načine uvedbe spletne trgovine. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri teoretičnem delu diplomske naloge sem uporabila metodo analize vsebine splošne in 

strokovne literature s področja elektronskega poslovanja, menedžmenta, pristopov pri 

reorganiziranju podjetij.  

Pri pisanju empiričnega dela je izvedena SWOT analiza poslovanja izbranega podjetja, 

uporabljena je deskriptivna metoda za opisovanje strategije uvedbe spletne trgovine v 

podjetju Eventus. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Eventus pri svojem poslovanju že uporablja program Pantheon, ki spada med odprtokodne 

sisteme, zato predpostavljam, da ga je mogoče nadgraditi s popolnoma novim kompatibilnim   

in samostojnim programom spletne trgovine. To bi hkrati zmanjšalo stroške izgradnje            

in skrajšalo čas dolgotrajnega uvajanja tako novega sistema v dejanski proces kot tudi 

zaposlenih. 
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V okviru izdelave diplomske naloge se bom omejila na opazovanje in analiziranje le enega, 

izbranega podjetja, ki ga bom analizirala z vidika trenutnega poslovanja in njegovih 

priložnosti na omejenem trgu. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

2.1 Osebna izkaznica Eventus 

Podjetje Eventus ima sedež v Novem mestu in deluje kot družba z omejeno odgovornostjo. 

Podajam podatke iz njegove osebne izkaznice (Eventus 2006): 

- Ime: Eventus, podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve, uvoz in izvoz, Novo mesto, 

d. o. o. 

- Sedež: Povhova ulica 1, 8000 Novo mesto. 

- Krajši naziv: Eventus, Novo mesto, d. o. o. 

- Matična številka: 5430038. 

- Davčna številka: 43739890. 

- Osnovna dejavnost: veleprodaja in maloprodaja elektromateriala. 

- Šifra dejavnosti: 51.870. 

- Telefonska štev.:07-393-28-00. 

- Številka telefaksa: 07-393-28-20. 

- Spletna stran: info@eventus-nm.si. 

2.1.1 Kratek opis podjetja 

Podjetje Eventus je trgovsko podjetje, ki je na tržišču dejavno že dvajset let. Njegovi ključni 

dejavnosti sta veleprodaja in maloprodaja elektromateriala po Sloveniji, kjer ima poleg    

sedeža podjetja v Novem mestu še tri poslovne enote, in sicer v Celju, Ljubljani in Mariboru, 

prisotno pa je tudi na območju nekdanje jugoslovanske republike – v Bosni in Hercegovini. 

Gre za podjetje, ki si je utrdilo prepoznaven položaj na področju prodaje elektromateriala in je 

danes kot srednje veliko podjetje v skupini vodilnih podjetij po prodaji elektromateriala v 

Sloveniji. Osnovni prodajni program podjetja vsebuje prodajo kablov in žic, kandelabrov za 

javno razsvetljavo, industrijsko in dekorativno razsvetljavo, elektro-instalacijski material za 

industrijo, poslovne proste in dom. V podjetju je trenutno zaposlenih povprečno šestdeset 

ljudi (Eventus 2007). 

Leta 1992, ko je bilo podjetje ustanovljeno, so pričeli s poslovanjem v najeti garaži s priročno 

pisarno v zasebni hiši. Zaradi vedno večjega obsega poslovanja, so morali poiskati večje 

poslovne prostore. Tako so leta 1994 najeli večje poslovne prostore v naselju Bršljin v Novem 

mestu, kjer so imeli poleg skladiščnih in pisarniških prostorih še manjšo maloprodajno 

trgovino z elektromaterialom. Takrat je bilo v podjetju zaposlenih že šest ljudi. Velik preobrat 

podjetja se je zgodil leta 2000, ko so se preselili v lastne sodobne poslovne prostore, kjer so še 

danes, in obsegajo povprečno 1600 m
2
 površine, od tega je v pritličju stavbe 800 m

2 

skladiščnih prostorov veleprodajnega materiala, zgornja etaža pa se deli na razstavni salon 
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skupaj s prostori skladiščenja elektromateriala in dekorativne razsvetljave, ki meri 450 m2
, in 

pisarniške prostore v izmeri 350 m
2
.  

Glede na vizijo in cilje, ki so si jih v podjetju Eventus zastavili, pa se niso omejeni le na ožjo 

dolenjsko regijo, ampak so svojo veleprodajo razširili še v druge slovenske regije, in sicer na 

območje Celja, Ljubljane in Maribora V vseh treh enotah gre za 1100 m
2
 skladiščnih 

prostorov. Prav tako so razširili svoje poslovanje v Bosno in Hercegovino. Kasneje so 

nameravali vstopiti še na ostale trge nekdanjih jugoslovanskih republik – v Srbijo, Črno goro 

ter Kosovo, vendar se je razvoj in širitev poslovanja na navedenih trgih zaustavil zaradi 

pojava svetovne in domače ekonomske in finančne krize.  

Ker sledijo trendom in vedno bolj zahtevnim zapovedim sodobnega tržišča, so v letu 2004 

začeli z uvedbo sistema kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda        

ISO 9001:2000, kar jim omogoča razpoznavnost po kakovosti opravljenih storitev, ki so 

naravnane v skladu z zahtevami, potrebami in pričakovanji kupcev. 

Podjetje veliko vlaga v razvoj in izobraževanje osebja, tako na tehničnem kot komercialnem 

področju, zlasti veliko pozornost posvečajo profesionalnemu pristopu pri servisiranju kupcev. 

Svoje poslovne partnerje oskrbuje iz centralnega skladišča v Novem mestu ter iz enot v Celju, 

Ljubljani in Mariboru. Leta 2008 je podjetje razširilo poslovanje maloprodaje v Novem 

mestu, in sicer s ponudbo gospodinjskih aparatov, zabavne elektronike in računalništva. 

2.1.2 Organigram podjetja Eventus 

Organizacijska struktura v podjetju Eventus je enostavna, kar zagotavlja dobro razumevanje       

med zaposlenimi v podjetju. Za vsako delovno mesto v podjetju so natančno določeni tako 

pristojnost kot področje delovanja, vsebina dela in odgovornost. Da ne bi prišlo do velikih 

razhajanj pri prejemanju informacij in navodilih glede doseganja ciljev in strategije podjetja, 

v podjetju Eventus glede na delovno področje izvajajo redne dnevne in tedenske sestanke ter 

vodstvene preglede, na katerih sprejemajo pomembne odločitve. Enkrat mesečno na 

poslovnih kolegijih direktorja analizirajo tekoče poslovanje za preteklo obdobje (Eventus 

2007).  

Organizacijska struktura v podjetju Eventus je tako v Sloveniji kot v BIH tristopenjska (slika 

1).  

Iz prve stopnje je razvidno, da ima Eventus hčerinsko podjetje Eventus Livno, d. o. o. 

Sodelovanje z zunanjimi službami, kot sta kadrovska služba in varstvo pri delu, ter 

predstavnikom vodstva za ISO, poteka neposredno z direktorjem. V enakem poslovnem 

sodelovanju je tudi namestnik direktorja, ki izvaja in prevzema odgovornosti za delo v 

dogovoru z direktorjem, ki mu je tudi neposredno odgovoren. 
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Na drugi stopnji so prikazane strokovne službe, kot so računovodsko-finančna služba (RFS) 

in komercialna služba (KS). Komercialna služba se je zaradi hitre rasti podjetja, ustanavljanja 

samostojnih enot in hčerinskega podjetja ter narave prodajnega programa razdelila na oddelek 

domačih in oddelek tujih dobaviteljev. 

Na tretji stopnji so prikazane vse enote in zastopniki podjetja Eventus v Sloveniji, kjer gre za 

medsebojno sodelovanje in sodelovanje z vsemi strokovnimi sodelavci na prvih dveh 

stopnjah.  

Direktorju hčerinskega podjetja v BIH so zaradi majhnega obsega in lažje preglednosti v 

Eventus BIH neposredno odgovorni vsi podrejeni, npr. vodja nabave za BIH, oddelki v BIH.  

 

 

 

Slika 1: Organigram 

Vir: Eventus 2007. 

Glavni procesi v podjetju so proces vodenja, proces nabave in proces prodaje. Sledijo jim še 

podporni procesi, ki zajemajo računovodsko-finančno službo, vodenje kakovosti in logistiko. 

Pri zunanjih izvajalcih pa imajo v izvajanju utečene procese, kot so varstvo pri delu in 

DIREKTOR 

Kadrovska služba 

Varstvo pri delu 

Služba kakovosti 

Namestnik 

direktorja 
BIH 

filiala 

RFS 

KS 

Enota CE Enota LJ Enota MB Enota NM 

VP MPR 
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požarna varnost, vzdrževanje informacijskega sistema, čiščenje, varovanje in kadrovska 

služba (dokumentacija). 

2.2 Namen in strateški cilji podjetja 

Podjetje Eventus se zaveda, da se morajo nenehno prilagajati in razvijati ter v proces svojega 

delovanja vključevati vedno več novih aktivnostih oz. oblikovati nove vire in projekte, s 

katerimi bi še dodatno dvignili kakovost in pestrost ponudbe ter prodaje, da bodo doseženi 

cilji, ki pripomorejo h konstantni rasti in trdnosti podjetja. S tem namenom veliko vlagajo      

v dolgoročne odnose na prodajni in nabavni strani poslovanja. Zavedajo se, da jim pri 

poslovanju dobro načrtovana in ustrezna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 

prinese konkurenčno prednost.  

V podjetju so glavni cilji (Eventus 2007): 

- povečevati tržni delež in prepoznavnost v Sloveniji in BIH,  

- zagotoviti ugodne vhodne cene prodajnih artiklov, s katerimi bodo konkurenčni,  

- povečati prodajo izdelkov, ki prinašajo višjo maržo, 

- tekoče in enostavno informirati obstoječe in nove kupce o novostih ter o novih izdelkih 

in prodajnega programa, 

- zagotoviti ustrezno svetovanje kupcem, 

- kupcem zagotoviti fizično oskrbo v skladu z dogovorjenimi pogoji in pričakovanji, 

- pridobivati in povečati delež vrednosti realiziranih ponudb, 

- zagotavljati ustrezno dokumentacijo, 

- zagotavljati ustrezno strokovno izobraževanje in motiviranje zaposlenih za izboljšanje 

konkurenčnosti in doseganje poslovnih ciljev z zadovoljstvom poslovnih partnerjev in 

obratno. 

2.3 Strategija in model za dosego ciljev 

Podjetje si za prihodnost postavlja vizijo, da bi možnost, ki jih nudi informacijsko-

komunikacijska tehnologija, izkoristilo in s tem povečalo svojo prodajo in ugled podjetja, 

zmanjšalo stroške poslovanja na najmanjšo možno mero, doseglo večjo ekološko naravnanost 

(energetsko področje, varovanje okolja itd). Hkrati pa to pomeni neizprosno tekmovanje in 

prilagajanje okolici ter občutljivost podjetja na nepredvidene nevarnosti, istočasno pa 

pridobijo potencialne oz. koristne informacije in znanje, ki jih lahko kasneje uporabijo za 

nadgradnjo elektronskega poslovanja in poslovanja podjetja v celoti. Zato so se zaenkrat 

odločili, da bi poskusili s spletno trgovino svojih prodajnih programov, za kar potrebujejo 

dober načrt. Zaradi hude konkurence sta izbira in delno preoblikovanje poslovnega modela 

zelo pomemben poslovni korak, saj je treba pridobiti veliko izčrpnih informacij z različnih 

področij in visoko specializirano znanje za dejansko izvajanje. 
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Svojih obstoječih strank seveda ne bodo zanemarili, saj so bile pri razvoju Eventusa vedno 

prisotne in so s svojimi vložki prispevale, da je Eventus iz majhnega podjetja zrasel v uspešno 

podjetje, ki se zaveda, da v globalnem svetu nima privilegiranega položaja, mora pa biti 

konkurenčno.  

Pri izdelavi diplomske naloge in izbiri modela poslovanja podjetja Eventus sem preučila 

splošno teorijo, dostopno v relevantni strokovni literaturi ter obstoječe stanje trgovskega 

podjetja Eventus. Na podlagi pridobljenih podatkov sem predlagala rešitev, kako povečati oz. 

uspešno tržiti s pomočjo elektronskega poslovanja, in sicer z uvedbo spletne trgovine.  

Zaenkrat so na internetu glede Eventusa dosegljive le splošne informacije oz. splošna 

predstavitev podjetja, zato se morajo v podjetju odločiti, ali bodo sedanjo spletno stran 

dopolnili, ali pa jo v celoti preoblikovali v bolj prijazno in enostavnejšo obliko, ter s tem 

dosegli večjo učinkovitost, konkurenčnost in pridobilo nove priložnosti. Nova spletna stran 

mora biti za obiskovalce interneta že na pogled zanimiva in vabljiva.  

V dopolnjeno spletno stran mora podjetje vključiti tudi spletno trgovino, s katero si mora 

podjetje pridobiti še dodatno zaupanje širše okolice, in sicer preko pestrejše ponudbe in 

prodaje izdelkov.  
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

V današnjem svetu si življenja brez računalnikov in računalniških storitev ne predstavljamo 

več, saj gre za izrazito hiter razvoja in rast na področju informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Elektronsko poslovanje je spremenilo življenje tako v zasebnem kot v poslovnem 

svetu. 

Elektronsko poslovanje pomeni »poslovati elektronsko«, ki je pomembno predvsem na štirih 

področjih, in sicer pri (povzeto po Jerman-Blažič in ostali 2001, 13): 

- povezovanju med potrošniki in organizacijami, 

- notranjem poslovanju organizacije, 

- poslovanju med organizacijami in 

- poslovanju državne administracije med seboj in z občani. 

V poslovnem svetu prinaša nove izzive, podjetja sili v reorganizacijo, omogoča hitro in točno 

prenašanje informacij na vseh ravneh, od zgoraj navzdol in obratno; gre za uporabo 

informacij, ki podjetju služijo pri vsakodnevnem delu, za boljši izkoristek surovin in 

materialov ter za racionalno zalogo končnih izdelkov, zniževanje števila zaposlenih, 

skrajševanje časa izdelave in distribucije končnih izdelkov, storitve medmrežja. Razvijajo se 

nova znanja in sposobnosti pri načrtovanju novih in tudi unikatnih izdelkov in storitev, ki se 

po izdelavi vedno bolj približujejo željam posameznika.  

V zasebnem svetu pa gre za storitve, ki jih odpravimo kar doma, kot so npr. nakupovanje, 

bančne storitve, pridobivanje novih znancev in prijateljev, informacije z dogajanjem v svetu 

in o potovanjih. Vse to nam je dosegljivo takoj oz. v zelo kratkem času. Z razvojem 

računalništva je svet postal majhen, se združil ter postal dosegljiv večini ljudem.  

Kjerkoli se danes nahajamo, nam sodobna tehnologija (osebni računalnik, mobilni telefon, 

čitalec črtnih kod, Ipad …) omogoča hitro in dokaj poceni povezavo s svetovnim spletom, 

prav tako omogoča podjetjem delovati na daljavo s svojimi poslovnimi partnerji oz. 

hčerinskimi podjetji, saj lahko potekajo razni poslovni stiki preko videokonferenc in s tem 

prihranijo podjetju stroške za draga poslovna potovanja. Skratka, medorganizacijski odnosi v 

podjetjih in med njimi so z uporabo sodobne tehnologije poenostavljeni in ekonomični 

(povzeto po Jerman-Blažič in ostali 2001, 13-16). 

3.1 Vrsta in oblike elektronskega poslovanja 

Beseda internet na splošno pomeni računalniško omrežje, v katerem je povezanih več omrežij, 

kot na primer povezava preko ustreznih protokolov med računalniki, ljudmi in informacijami. 

Beseda izhaja iz angleške besede »inter-network«. Razvoj interneta sega v leto 1969 in v 

osemdeseta leta prejšnjega stoletja. V začetku so ga uporabljali na področjih naprednih 
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raziskav v okviru obrabnega ministrstva ZDA pod kratico ARPAnet (Advanced Research 

Projects Agency Network), v okrilju, katerega se je razvil sklad protokolov – Internet 

Protokol (IP) in Transmission Control Protocol (TCP). Takšen sistem podatkovnega omrežja 

je služil pri povezavah oddaljenih raziskovalnih institucij s superračunalniki. Kasneje je 

omrežje preraslo v akademsko in raziskovalno omrežje, nato pa še v komercialno omrežje in s 

tem postalo dostopno večini ljudem in podjetjem na svetu. Internet, kakršnega poznamo 

danes, je nastal v začetku leta 1983, ko je ARPAnet zamenjal svoje jedro omrežnih 

protokolov iz NCP (Network Control Program) v TCP/IP. Z razvojem in širitvijo omrežja je 

naraslo tudi veliko število aplikacij. Ker se razvoj interneta nenehno širi, prihaja do vedno 

večjih in zahtevnejših potreb, idej in želj posameznikov, korporacij ter ustanov, ki nenehno 

narekujejo njegovo nadgradnjo. Najpogostejše povezave storitev preko interneta so 

elektronska pošta, svetovni splet, prenos datotek, razne informacije in internetni klepet 

(Wikipedia b. l. a). 

Za uporabo interneta obstajajo tudi nepisana pravila lepega vedenja oz. bonton komuniciranja. 

Nekatere navade na omrežju so vsakdanje, na primer ravnanje s tujci je takšno, kakor ga od 

njih pričakujemo zase, druge pa so nekoliko nenavadne, kot na primer uporaba kratic namesto 

daljših besednih zvez. Vse, kar se napiše, prebere več ljudi hkrati (npr. na spletnih 

klepetalnicah), zato je za vse napisano treba prevzeti tudi odgovornost, hkrati pa je treba o 

kakšni nenavadnosti oz. žaljivosti v besedilu dobro premisliti, preden se odločimo podati 

»pravi odgovor« (povzeto po Hoffman 1996, 68-69). 

V Evropi je leta 2011 vsaj enkrat na teden uporabljalo internet kar 68 % Evropejcev, leto pred 

tem pa 56 %. Največ je bil internet uporabljen na Danskem, in to kar 91 %, najmanj pa  v 

Romuniji, in sicer 37 %. V Sloveniji je internet enkrat na teden uporabljalo 64 % ljudi, kar 

nas uvršča pod Evropsko povprečje. Pri približno 80 % uporabnikov so bile najbolj obiskane 

strani interneta s podatki o izdelkih in storitvah, o novicah na spletu, uporaba spletne strani v 

zvezi s potovanji in namestitvami, informacije o zdravju, o izobraževanju, usposabljanjih in 

tečajih. Prav tako se je v letu 2011 povečal nakup ali naročilo izdelka oz. storitve za 1 % 

glede na predhodno leto, ko je delež znašal 57 %, leto prej pa 54 % (RIS 2012a).  
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Slika 2: Delež posameznikov, ki so internet uporabljali vsaj enkrat na teden glede na spol, 

starost in izobrazbo 

Vir: RIS 2012a. 

Poznamo več vrst in oblik elektronskega poslovanja, kar je odvisno od uporabnikov oz. 

udeležencev, in sicer (Gradišar in ostali 2005, 140): 

- med podjetji (angl. Business to Business, B2B), 

- med podjetji in potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C), 

- med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C), 

- med javno oz. državno upravo in podjetji (angl. Government to Business, G2B), 

- med javno oz. državno upravo in državljani (angl. Government to Consumer, G2C), 

- znotraj javne oz. državne uprave (angl. Government to Government, G2G). 

Pri elektronskem poslovanju B2B gre za različne oblike poslovanja med pravnimi osebami, 

med podjetji in njihovimi dobavitelji in kupci, kjer je večji del poslovnih aktivnostih 

organiziranih po elektronskih poteh. Gre za zelo praktično, hitro in ekonomično 

komuniciranja (npr. naročilo, izdaja dobavnice in računa, plačevanje preko elektronskega 

bančništva …). Najbolj razvita oblika elektronskega poslovanja med podjetji so e-tržnice, kjer 

potekajo poslovne aktivnosti med ponudniki in povpraševalci (povzeto po Gradišar in ostali 

2005, 141).  

Pri B2C elektronskem poslovanju poteka komunikacija med podjetji in potrošniki.  

Najpogostejše aktivnosti, ki se pri takem elektronskem poslovanju izvajajo, so elektronsko 

bančništvo za fizične osebe, elektronsko trgovanje oz. e-trgovine in e-blagovnice, e-oglasniki 

in izobraževanje na daljavo (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 143-144).  
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Pri C2C pa potekajo interakcije med samimi potrošniki, npr. preko e-klepetalnic, e-tržnic (v 

Sloveniji je najbolj znana Bolha.com), e-oglasnikih (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 145). 

Pri sklopu G2B, B2C in G2G gre za sodelovanje javnih ali državnih ustanov s podjetji, 

potrošniki in znotraj javne oz. državne uprave. Najpogosteje se jih uporablja pri izvajanju 

javnih razpisov, izdaji izpiskov iz matične knjige ali oddaji napovedi za odmero DDV in 

drugo  (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 145-146).  

 

Slika 3: Vrste elektronskega poslovanja 

Vir: Gradišar in ostali 2005, 141. 

3.2 Spletna stran 

Najcenejša, najenostavnejša in najbolj dostopna promocija podjetja je seveda z uporabo 

spletnih strani, preko katerih je podjetje dosegljivo svojemu ciljnemu občinstvu. S spletno 

stranjo na hiter in celovit način dosežemo prepoznavnost, povečamo povpraševanje in 

prodajo, pridobimo nove priložnosti, ki so nam na klasični način promoviranja neznane in 

nedostopne oziroma zelo drage. Spletna stran ponuja informacije o podjetjih, ki so dostopne 

tudi konkurenci, in obratno (povzeto po Rolih 2000, 14-18).  

Spletna stran je konstruirana z uporabo HTML (Hypertext Markup Language). Gre za 

tehniko, s katero je kodiran tekst na spletni strani. Kodiran tekst zagotavlja navodila 

spletnemu brskalniku, programu, ki bere kode in oznake, zapisane v HTML, in tako omogoča 

uporabnikom interneta, da surfajo po spletu. Vrsta oznake HTML je tudi hiperpovezava 

(hyperlink). S klikom na hiperpovezavo se odpre vsebina druge spletne strani, tista, na katero 

hiperpovezava usmerja. Sposobnost skakanja znotraj ene spletne strani in pa tudi z ene na 

drugo spletno stran je bistvo spleta (Bogataj Jančič  in ostali 2007, 189). 
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Spletno oglaševanje iz leta v leto narašča. Leta 2010 je predstavljajo 14,4 % globalnih 

oglaševalskih izdatkov, leta 2015 pa bodo spletni oglasi zavzemali skoraj 22 % 

oglaševalskega kolača (RIS 2012b). 

Preglednica 1: Spletni oglaševalski izdatki med leti 2010 in 2015 (svet) 

Leto Izdatki 

(milijard USD) 

Rast 

(%) 

Delež oglaševalskega kolača  

(v %) 

2010 68,4 16,2 14,4 

2011 80,1 17,2 16,1 

2012 94,2 17,5 17,8 

2013 106,1 12,7 19,2 

2014 119,8 12,9 20,7 

2015 132,1 10,2 21,9 

Vir: RIS 2012b. 

3.3 Spletna trgovina 

Spletna trgovina je nadaljevanje kataloške prodaje, kjer trgovec in kupec veliko pridobita. 

Trgovec ponudi blago preko interneta, svoje stroške minimizira, saj privarčuje, ker ne izdaja 

katalogov v tiskani obliki, ne potrebuje velikega poslovnega prostora, skladišč in zaposlenih. 

Prav tako kupec vsak dan, ob vsakem trenutku preko interneta pridobi informacije o izdelku, 

ki si ga želi, in to iz več spletnih trgovin skoraj istočasno, ostale kasnejše aktivnosti, kot je 

npr. plačevanje in prevzemanje, pa je v večji meri ostalo enako kot pri kataloški prodaji. 

Pri pripravi spletne trgovine so začetni stroški zelo visoki, saj gre za zahteven in velik projekt, 

ki obsega veliko strokovnega znanja z različnih področjih. Tu ne gre samo za postavitev 

spletne strani, ki je dostopna širšemu občinstvu, temveč gre za natančno načrtovanje, 

preglednost ter oblikovanje spletne trgovine (od vstopa kupca do prodaje, dostave blaga na 

dom oz. kamor kupec želi), ustrezno tehnološko podporo in popoln nadzor, redno vzdrževanje 

in hitro uvajanje novosti na tem področju (Degriz b. l.).  

Spletna trgovina mora biti enostavna in mora kupca privabiti že na prvi pogled. Zaradi vedno 

večjih želja in zahtevnosti kupca, mora vsebovati elemente enostavnega nakupa, ob izvedbi 

nakupa poslovati enostavno, s čim manj koraki od začetka in do konca nakupa, kupcu mora 

omogočiti enostavno brskanje po katalogu, po izbiri izdelka mora biti jasno vidna 

nakupovalna košarica, navedene možnosti plačila in dostava. 
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3.4 Prodaja preko spletne trgovine v Republiki Sloveniji in v Evropi 

Prodaja in nakup preko spletne trgovine dosega v Evropi le 54 % vseh nakupov, medtem ko 

se v ZDA število giblje okrog 75 %. Vzrok nižje prodaje na evropskih tleh je neenotno 

evropsko digitalno tržišče, saj države članice nimajo enakega oz. enotnega pristopa na 

digitalnem trgu in se razvoj interneta močno razlikuje. Slednje pa posledično ovira oziroma 

preprečuje hitro rast malih in srednje velikih podjetij na evropskem trgu, hkrati pa je ponudba 

po konkurenčnih cenah potrošnikom manjša (RIS 2012c). 

 

Slika 4: Spletni nakupi doma in v tujini (v % uporabnikov interneta 2009) 

Vir: RIS 2012c.  

Slovenski uporabniki interneta so pri nakupu preko spletne trgovine v Sloveniji daleč pod 

evropskim povprečjem, se pa del slovenskih uporabnikov odloča tudi za nakup v tujini. Pred 

nakupom se o izdelku dobro informirajo, izvedejo primerjavo s konkurenco, istočasno jih 

zanimajo izkušnje oz. mnenja ostalih udeležencev, in drugo. Nakupujejo predvsem dobrine 

široke potrošnje (prehrana, kozmetika, oblačila ...). Glavno vodilo pri nakupu preko spleta je 

prihranek časa, enostavnost, dobre in kvalitetne ponudbe (RIS 2012d).  

3.5 Informacijska tehnologija 

Da lahko sploh delujemo in sodelujemo pri elektronskem poslovanju, moramo biti opremljeni 

z ustrezno informacijsko tehnologijo (IT), kjer gre za tehnologijo, ki omogoča uporabo, 

zajemanje, shranjevanje, prenašanje in obdelovanje podatkov ter informacij (povzeto po 

Gradišar in ostali 2005, 41-42): 

- računalniško strojno opremo, 
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- računalniško programska oprema,  

- baze podatkov, 

- komunikacijsko tehnologijo. oz. računalniške komunikacije.  

3.5.1 Računalniška strojna oprema 

Računalniška strojna oprema ali računalniške naprave so materialni del računalniškega 

sistema, ki ga vidimo in otipamo. Tehnološka implementacija na področju računalniške 

strojne opreme je v nenehni dinamiki spreminjanja, saj nanjo vplivajo trije pomembni 

dejavniki, in sicer zmanjševanje cene in povečevanje procesne moči, večja prenosljivost 

elektronskih naprav in lažja uporaba. Zaradi navedenega je računalnik prisoten povsod, v 

raziskovalnih institucijah, državnih upravah, podjetjih ter trgovinah, v domovih in še kje. 

(povzeto po Gradišar in ostali 2005, 64–67) 

3.5.2 Računalniška programska oprema 

Računalniška programska oprema je sestavljena iz treh vrst programov, in sicer (povzeto po 

Gradišar in ostali 2005, 79-81): 

- namenski ali uporabniški program, ki je lahko istočasno v pomoč enemu ali večini 

uporabnikov; ti programi zadovoljujejo splošne potrebe, zato se vedno bolj 

standardizirajo, podjetje z njihovo uporabo ne izgubljajo konkurenčnosti, vendar pa je 

zelo pomembno, da jih hitro in spretno uporabljajo v svojo korist; enako velja tudi za 

druge udeležence pri e-poslovanju; 

- programska orodja za gradnjo namenskih programov, kjer gre za obsežnejše programske 

rešitve, za kar potrebujemo specializirano znanje informatike; 

- sistemski programi, brez katerih ne deluje noben računalnik. Ti programi krmilijo, 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje računalniškega sistema tako, da ga uporabnik lahko 

uporablja. Sem sodijo programi operacijskega in servisnega sistema (npr. Windows, 

Linux, Unix …). 

3.5.3 Zgodovina odprtokodne programske opreme in  prostega programja 

V šestdesetih letih preteklega stoletja so pri sistemskih programih prevladovale zasebne oz. 

licenčne programske opreme, katerih najvidnejši predstavnik je bil operacijski sistem Unix. V 

tem času se je pojavila ideja o odprti kodi, ki pa se je uveljavila šele v letu 1998 (Wikipedia  

b. l. b).  

Prosto programje je nastalo leta 1983 z gibanjem za svobodno programsko opremo (angl. Free 

Software Movement – FSM), ki ga je pričel Richard Matthew Stallman, ki je med drugim tudi 

ustanovitelj Free Software Foundation (FSF) in projekta GNU. Gibanje si je v tistem času 
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prizadevalo, da bi razvilo računalniški operacijski sistem, ki ohranja temeljno človekovo 

pravico – pravico do svobode. V tem duhu je Stallman z gibanjem za svobodno programsko 

opremo leta 1983 pričel projekt GNU (okrajšava GNU pomeni GNU is not Unix) in razvil 

GNU operacijski sistem, ki je danes večkrat napačno opredeljen kot Linux operacijski sistem, 

saj ta predstavlja le jedro operacijskega sistema. Linux jedro operacijskega sistema je razvil 

finski študent Linus Torvalds. Pri GNU projektu so Linux uporabili oz. implementirali le zato, 

ker v tistem času niso imeli svojega jedra operacijskega sistema. Pri prostem programju gre za 

računalniške programe, ki uporabniku dovoljujejo uporabo, razmnoževanje, razširjanje, 

razumevanje, spreminjanje in izboljševanje programa, ne da bi za to prosil za dovoljenje FSF 

(Free Software Foundation). Med letoma 1997 in 1998 pa se nekateri posamezniki v gibanju 

za svobodno programsko opremo niso strinjali s filozofijo in ideologijo FSF, zato so ustvarili 

marketinško kampanjo za prosto programiranje z imenom »odprtokodna programska 

oprema«, za katero skrbi neprofitna organizacija pod imenom Open Source Initiative – OSI 

(Wikipedia b. l. b).  

 Gre za programsko opremo, ki pri distribuciji oz. licenciranju obsega deset meril, zapisanih v 

definiciji odprte kode, in sicer (COKS 2011): 

- odprtokodno programsko opremo je mogoče svobodno redistribuirati. Lahko jo 

redistribuira kdorkoli brezplačno ali proti plačilu;  

- izvorna programska koda je dostopna uporabniku. Licenca mora dovoljevati distribucijo 

v prevedeni kakor tudi v izvorni obliki;  

- licenca mora dovoljevati spremembe osnovne kode in izvedene oblike nove kode;  

- kljub temu, da mora biti izvorna koda dostopna, lahko izvorni avtorji zahtevajo, da se 

morebitne spremembe jasno ločijo od originalne kode in tako ohranijo ločnico med 

prvotno in modificirano kodo (npr. v obliki popravkov ali različnih verzij);  

- licenca ne sme omejevati katerekoli osebe ali skupine;  

- licenca ne sme biti omejevalna glede na področje dela, v okviru katerega se programska 

koda uporablja;  

- distribucija licenc mora biti enakovredna za vse uporabnike, brez dodatnih omejitev;  

- licenca za isto programsko kodo se ne sme razlikovati, če se jo uporablja v kombinaciji 

z drugo programsko opremo;  

- licenca ne sme omejevati uporabe druge programske opreme;  

- licenca mora biti tehnološko nevtralna.  

Iniciativa za odprto kodo in GNU projekt sta izbrala širok seznam licenc, med katerimi so 

najbolj znane (Wikipedia b. l. c): 

- GNU Public License GPL, 

- Lesser GPL – LGPL, 

- Berkley Software Distribution BSD, 

- Mozilla Public License MPL. 
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3.5.4 Baze podatkov 

Poleg ustrezne informacijske tehnologije je za podjetje najpomembnejša in hkrati 

najzahtevnejša izdelava baze podatkov, kjer gre za hranjenje in varovanje podatkov, ki 

podjetju služijo za uspešno delovanje spletne trgovine in ključnih vsebin, s katerimi podjetje 

upravlja, analizira in uspešno konkurira na trgu. 

Pri uvajanju ustreznega sistema podatkovnih baz je treba predhodno opredeliti in analizirati, 

katere podatke vključiti v informacijski sistem. Pravilno strukturirana podatkovna baza sloni 

na skladnosti njene empirične priprave in realnih potreb in želja oz. razvoja podjetja in 

okolice. 

Zato se uporabnike podatkovnih baz deli na (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 93, 94): 

- operativne uporabnike (kupci, poslovni partnerji, dobavitelji itd.), ki se ukvarjajo s 

trenutnimi in zelo neposrednimi odločitvami (koliko pošiljk morajo pripraviti danes, kje 

je ta trenutek pošiljka, kakšen je skupni znesek računa in ostale pridružene aktivnosti 

samega spletnega nakupa), 

- analitične uporabnike oz. uporabnike podatkov za podporo pri odločanju v podjetju 

(menedžerska in strateška raven v podjetju), saj jim podatki, ki jih tekoče pridobijo, 

služijo pri pomembnih odločitvah v podjetju. 

Bazo podatkov je treba nenehno urejati in obnavljati, nadgrajevati, skratka redno vzdrževati, 

kar omogoča pravilno delovanje celotnega sistema. 

3.5.5 Računalniške komunikacije 

Izvajanje računalniške komunikacije med računalniki poteka preko računalniških omrežij, kot 

sta na primer internet in intranet. Pri zunanjem omrežju oz. internetu je pomembna izbira 

domene, t. i. lokacija na internetu, ki mora biti kratka, da si jo lažje zapomnimo, omogočati 

mora enostaven vpis v naslovno vrstico brskalnika, tako da privedejo kupca na našo spletno 

stran tudi z ugibanjem, in je povezana z dejavnostjo podjetja. 
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4 SPLETNA TRGOVINA 

Eden izmed delov elektronskega poslovanja je spletna trgovina oziroma nakupovanje, kjer gre 

za neosebno povezovanje med uporabniki. Na podlagi take povezave kupec in prodajalec 

pridobita veliko brezplačnih koristnih podatkov, kupec pridobi informacije o izdelku in lahko 

izvede nakup, prodajalca pa na tak način pridobljeni podatki usmerjajo k bolj uspešnejši in 

racionalnejši obliki poslovanja (NoviSplet.com. b. l.).  

Pri spletni trgovini gre za virtualno nakupovanje preko interneta, kjer so izdelki istočasno 

predstavljeni s sliko, opisom, podrobnimi oz. z ustreznimi informacijami in maloprodajnimi 

ali prodajnimi cenami.  

Ker so obiskovalci spletnih trgovin navajeni nakupov v klasični trgovini, kjer jim pri nakupu 

pomagajo prodajalci, pričakujejo pomoč tudi na spletni trgovini, le da v tem primeru nimajo 

fizičnega stika z izdelki, ampak jim lahko pomaga dobra predstavitev izdelka.  

Pri načrtovanju in izdelavi strukture spletne trgovine gre za kompleksen projekt, pri katerem 

transakcije nakupa prehajajo oz. potekajo na enostaven, zanimiv in hitro dostopen način, 

hkrati pa morajo imeti moč, da kupca privedejo do zaupanja uporabe spletne trgovine (npr. 

ustrezna kakovost ponujenega blaga, pestrost prodajnega asortimenta, varen način plačevanja, 

hitra in točna dostava, možnost prilagajanja posebnih zahtevam …).  

Projekt uvedbe spletne trgovine je finančno zahteven, saj zajema analiziranje, načrtovanje, 

gradnjo, testiranje, nadgradnjo, vzdrževanje in zamenjavo operacijskega sistema, zato je prav, 

da pri projektu poleg ustreznega informacijskega podjetja sodelujejo tudi dobavitelji in 

partnerji, s katerimi podjetje, ki uvaja spletno poslovanje, redno poslujemo. S tem si skrajša 

čas razvoja projekta, pa tudi lažje natančno definira posamezne faze projekta, kar bistveno 

zmanjša nastanek morebitnih napak, ki jih je v končni fazi projekta težko odpravljati in so 

drage. 

Kljub temu, da se je podjetje odločilo za uvedbo spletne trgovine, ne sme pozabiti na 

oglaševanje v tiskanih medijih, saj vsi ljudje ne uporabljajo interneta vsak dan, s čimer si 

poveča število možnih oz. verjetnih nakupov (povzeto po Rolih 2000, 70-72). 

4.1 Načrtovanje oz. priprava spletne trgovine 

Eno izmed zelo pomembnih orodij pri uvajanju spletne trgovine je tehnološka opremljenost 

podjetja, ki zajema ustreznost računalnikov, vključitev v lokalno in internetno omrežje, 

pomembna je tudi dobra podprtost telekomunikacijskega operaterja.  
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Ker deluje spletna trgovina kot živ organizem, njeno delovanje v podjetju privede do 

korenitih organizacijskih sprememb, saj zahteva stalno prilagajanje in vzdrževanje ključnih 

baz podatkov o izdelkih (baze starih in novih izdelkov, baze zalog).  

Uspešna izvedba, tveganje in kasneje dobro izdelana spletna trgovina je zelo odvisno od 

dobrega načrtovanja in preverjanja projekta, vzdrževanja in zaščite sistema. Zato je treba 

celoten projekt natančno opredeliti, se odločiti, kdaj in kaj ter kako naj se projekt začne in 

končna, določiti, kdo je za kakšno nalogo odgovoren. Opredeliti je treba kakšno 

informacijsko tehnologijo, programe in komunikacijske poti bodo pri tem uporabljene, da bo 

ves proces novega projekta potekal tekoče (povzeto po Vidmar 2011, 226-229). 

Potek organizacije spletne trgovine je treba tekoče dokumentirati in spremljati, uporabiti vse 

vire, da se projekt in vloženo delo ovrednoti (spremljanje, uporaba virov, kontroliranje          

e-ponudbe in prodaje, ovrednotenje rezultatov, poročanje o poteku dela, organizacija rednih 

poročil vseh udeležencev v projektu). S tem bo možnost nepredvidenih tveganj in situacij 

manjša. 

4.2 Organizacija uvedbe spletne trgovine 

Kot pri vsakem projektu tudi pri izvedbi spletne trgovine poskušamo minimizirati finančno- 

administrativne in tehnično-organizacijske aktivnosti ter zagotavljati in spremljati izvedbo 

zastavljenih ciljev.  

Z zastavljenim projektom si želimo uspeti, se izogniti tveganju in negotovosti, zato 

organiziramo delovno skupino oz. projektni sistem, v katerem v glavnem sodelujejo vodstvo 

podjetja, ki je naročnik projekta, notranji in zunanji izvajalci ter skrbništvo projekta (povzeto 

po Hauc 2007, 42). 

Da se bodo aktivnosti v projektu nemoteno odvijale, moramo določiti (Hauc 2007, 231-232) 

- glavnega izvajalca in strokovno odgovorno osebo, 

- planirati obremenitve izvajalskih zmogljivosti v smislu optimalne angažiranosti, 

- planirati stroške projekta,  

- določiti trajanje,  

- ugotoviti enolične rezultate,  

- določiti verjetnost realizacije aktivnosti in verjetnost dosedanja ciljev projekta, 

- določiti programske in kontrolne informacije, 

- določiti strukturne informacije in potrebe materialne podlage za aktivnosti. 
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Slika 5: Proces planiranja projekta 

Vir: Hauc 2007, 255. 
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4.3 Izdelava spletne trgovine 

Pri predstavitvi spletne trgovine imajo zelo pomembno vlogo grafika in barve, ki pri nemi 

komunikaciji izražajo različne občutke. Pomemben je tudi čas nalaganja spletne strani. Prav 

tako morajo biti izdelki predstavljeni tako, da so poudarjene njihove najboljše značilnosti, 

vendar se pri tem ne sme izgubiti občutek  resničnosti (NoviSplet.com. b. l.).  

Glavna vsebina spletne trgovine je elektronski katalog, kjer so izdelki zaradi lažjega iskanja 

združeni v logične skupine. V nastavitve oz. konfiguracije spletne trgovine so vgrajeni še 

drugi elementi, brez katerih se nakup ne more izvesti. Ti so (NoviSplet.com. b. l.):  

- iskalnik artiklov oz. izdelkov, s katerim kupcu pomagamo skrajšati čas za iskanje 

želenega izdelka, ki  ga nato pošlje v elektronsko košarico; 

- postopek nakupa, kjer se mora kupec za izvedbo in dostavo nakupa prijaviti; 

- v prijavi so zavedeni vsi osnovni podatki kupca; pri vsakem naslednjem nakupu kupec 

vpiše samo uporabniško ime in geslo ter nato izvede nakup; 

- svetovanje, kjer kupcu svetujemo nakup izdelkov s še dodatnimi opisi in značilnostmi 

oz. predstavimo izdelek za določen namen, ki bo zadovoljiv njegova pričakovanja; 

- drugi elementi, ki vplivajo na kupca, da se bo ponovno odločil za nakup v naši spletni 

trgovini (cena, kjer se definira, ali je vanjo že vključen DDV ali ne, dostava in njeni 

stroški, reševanje reklamacij in neizpolnjenih obveznosti, dodatne promocijske 

aktivnosti); 

- potrjevanje oz. izvedba plačila (možni načini so plačilo po povzetju, plačilo preko 

spletne banke, plačilo s kreditno kartico, plačilo po predračunu), 

- dostava oz. distribucija kupljenih izdelkov; 

- zahvala za obisk oz. nakup v spletni trgovini; 

- možnost odstopa že sklenjenega spletnega nakupa brez sankcij. 
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Slika 6: Prvi korak – vstop v spletno trgovino Eventus  

Vir: Redox 2012. 

Pri vstopu v spletno trgovino se nam prikaže osnovna stran podjetja, ki mora biti že na prvi 

pogled privlačna in enostavna.  
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Slika 7: Drugi korak – po pregledu e-kataloga izbor želenih izdelkov, vnos v virtualno košarico 

Vir: Redox 2012. 

Nato so preko elektronskega kataloga izdelki z manjšo količino podatkov, vendar s pravilno 

količino podatkov oz. nasvetov, predstavljeni obiskovalcu z namenom, da se odloči za nakup. 

Prikazani oz. ponujeni so zadnji ogledani izdelki, primerjava s sorodnimi izdelki, mnenja 

uporabnikov, količinski ali partnerski popusti, skratka vse ugodnosti, ki jih trgovec ponuja, če 

se kupec odloči za nakup nekega izdelka. 
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Slika 8:Tretji korak – prijava kupca 

Vir: Redox 2012. 

Pri tretjem koraku so prikazani osnovni podatki o obiskovalcu, ki se shranijo tudi takrat, ko se 

nakup ne izvede. 
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Slika 9: Četrti korak – vnos podatkov naročnika za dostavo izbranega blaga 

Vir: Redox 2012. 

Po izvedenem nakupu (vnos izdelkov v košarico) kupec vpiše točen naslov dostave, istočasno 

mu je ponujena izbira drugega naslova za izdajo končnega računa. 
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Slika 10: Peti korak - izbira dostave in načina plačila 

Vir: Redox 2012. 

Pri petem koraku ima kupec možnost izbire načina dostave in plačila. Ponudi se plačilo po 

povzetju ali predračunu, s slednjim se izdelek oz. izdelke rezervira za določen čas (npr. dva 

dni). Če v tem času dokončno plačilo ni izvedeno, se rezervacija prekine. Pri dostavi so 

navedeni vsi stroški dostave glede na težo in lokacijo. 
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Slika 11: Šesti korak - potrditev in zaključek naročila 

Vir: Redox 2012. 

Ko so izvedene vse akcije nakupa, načina dostave in plačila, je nakup zaključen. Kupec 

prejme obvestilo o sprejetju njegovega naročila (nakupa) in istočasno se mu za nakup v naši 

spletni trgovini tudi zahvali. 
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4.4 Testiranje 

Pri testiranju korak za korakom preverimo točnost delovanja spletne strani, ugotovimo napake 

in pomanjkljivosti funkcij projekta. Četudi obstaja samo ena napaka projekta, jo moramo 

takoj odpraviti, saj je uspešnost projekta odvisna prav od brezhibnega delovanja postavljene 

strani. 

Najpogostejše nepravilnosti so (Gradišar in ostali 2005, 272-273): 

- neupoštevanje potreb podjetja, 

- nezadovoljstvo končnega uporabnika, 

- neambiciozno načrtovanje in nepopolnost sistema,  

- težko vzdrževanje sistema. 

Šele po večkratnih testiranjih lahko spletno trgovino ponudimo na spletni strani, da lahko 

deluje aktivno, saj bi brez preverjanja projekta lahko ob minimalnem nepravilnem delovanju, 

prišlo do ogromne poslovne škode. 

4.5 Zagon projekta spletne trgovine 

Z zagonom je naš projekt predstavljen in prične delovati na globalnem spletu, ki pa bo 

uspešen, le če bo sprotno ažuriran in usposobljen za dograditev ali dopolnitev novih zahtev ali 

želja uporabnikov. S povezovanjem spletne trgovine v omrežje pa moramo poskrbeti proti 

raznim nezakonitim računalniškim vdorom. 

4.6 Vzdrževanje spletne trgovine 

Vzdrževanje projekta spletne trgovine mora biti (Degriz. b. l.): 

- enostavno in mora omogočati tekoče delovanje ter ustrezno podporo strukture baz, 

- omogočati mora hitro dograjevanje (nenehno sledenje trendom informacijske 

tehnologije, željam kupcev in podjetij), 

- ustrezna varnost in zaščita.  

Pri vzdrževanju ne gre samo za vzdrževanje instalacij, prilagoditev računalniške strojne in 

programske opreme ali razširitev slednje, gre tudi za nenehno šolanje zaposlenih v podjetju. 

4.7 Varnost in zaščita spletne trgovine 

Pri vsakem uvajanju novih projektov je tudi varnost pri uvajanju spletne trgovine še kako 

pomembna, saj gre za projekt, pri katerem sodeluje oz. ga uporablja veliko vrst uporabnikov, 

tako notranjih kot zunanjih. Ker gre za veliko število ustvarjenih in posredovanih podatkov, ki 

se shranjujejo in uporabljajo v korist podjetja in končnih uporabnikov, bi v primeru njihove 
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izgube oz. kraje to pomenilo v najslabšem primeru razpad podjetja. Zato mora podjetje poleg 

vzpostavljanja in zagotavljanja tekočega delovanja spletne trgovine veliko skrb nameniti 

varnosti in preprečevanju vzrokov za propad spletne trgovine.  

Najbolj pogosti vzroki znotraj podjetja, ki onemogočajo pravilno delovanja informacijskega 

sistema, so (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 294-300): 

- neustrezno ravnanje zaposlenih, 

- okvare računalniške opreme, 

- neodkrite napake računalniškega programa pri testiranju oz. uvajanju novih programskih 

sistemov, 

- občutljivost in mehanske poškodbe računalniške opreme, 

- neenakomerno povečevanje obremenjenosti in komunikacije računalnikov. 

Prav tako je tudi na tem področju prisoten kriminal, ki ga imenujemo računalniški kriminal, 

kjer se v večji meri izvaja kraja in sabotaža z raznimi računalniškimi virusi, ki onemogočijo 

pravilno delovanje informacijskih sistemov (povzeto po Gradišar in ostali 2005, 301).  

Da se izognemo nevarnostim in problemom, se moramo zaščititi, in sicer tako, da v 

računalniške programe vgrajujemo varnostne sisteme, ki varujejo delovanje sistema in 

omogočajo pravilno in varno delovanje celotnega informacijskega sistema. Obstajajo različne 

varnostne tehnologije, ki ščitijo nakup oz. delovanje kupca v naši spletni trgovini, to so npr 

(Skrt 2002): 

- tehnologija SSL (angl. Secure Socket Layer), kjer so podatki zaščiteni z varnostno kodo 

in varnostnimi ukrepi, npr. ko je nakup zaključen, ta protokol ne skrbi več za varnost 

podatkov, temveč so ti prepuščeni varovanju strežnika, 

- protokol SET je protokol, kjer se skrbi za varno transakcijo, skrbi za varno elektronsko 

plačevanje s kreditnimi karticami preko interneta, kjer kupčeva banka posreduje 

avtorizacijo plačila spletni trgovini. 

Poleg varnostne politike in zahtev ter pobud znotraj podjetja ter s strani ožje in širše okolice, 

so uporabniki pri izvajanju in upravljanju z informacijskimi sistemi zavarovani tudi z zakoni 

in predpisi, ki jih pripravijo in sprejmejo državne institucije. 

V Sloveniji imamo več zakonov, ki narekujejo varnost podatkov udeležencev celotnem 

računalniškem procesu. Ti so (povzeto po Gradišar 2005, 310): 

- Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), 

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP – UPB1), 

- Zakon o elektronskih komunikacij (ZEKom-C),  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – UPB-1), 

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP – UPB-3), 

- Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-E). 
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Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) nam pove, da za začetek opravljanja in 

izvajanja dejavnosti storitev informacijske družbe ni treba pridobiti predhodnega dovoljenja, 

vendar pa mora ponudnik storitev pridobiti tista dovoljenja, ki se ne nanašajo posebej in 

izključno na storitev informacijske družbe ali jih je treba pridobiti v skladu z drugimi 

predpisi. 

Po 5. členu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu mora ponudnik storitev na spletni 

strani prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v 

skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati lahek, neposreden in stalen dostop do naslednjih 

podatkov: 

- podatke o podjetju in sedežu ponudnika storitev, 

- veljavni elektronski naslov za hitro in učinkovito komuniciranje, 

- matično številko, 

- davčno številko,  

- podatke o dovoljenjih, ki se ne nanašajo posebej in izključno na storitve informacijske 

družbe ali jih je treba pridobiti skladno z drugimi predpisi, in pristojnih nadzornih 

organov, 

- pri reguliranih poklicih navedbe poklicnega združenja, v katero je ponudnik včlanjen, 

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

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

dostopa do njih, 

- ponudnik storitev mora prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih 

zahtev, v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi jasno in nedvoumno označiti 

ceno storitve ter navesti, ali je v njej vključen davek, stroški dobave in morebitne druge 

dajatve. 

Z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) so predpisana tudi pogodbena določila 

in splošni pogoji pri sklepanju pogodb v elektronski obliki, prejemniku storitve moramo 

omogočiti uporabo ustreznih, učinkovitih in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi lahko 

prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo naročila, prejem naročila v elektronski 

obliki moramo takoj potrditi s potrdilom o prejemu v elektronski obliki. Oba dokumenta v 

elektronski obliki se štejeta za prejeta takrat, ko je strankama, ki sta v medsebojnem odnosu, 

omogočen dostop do njiju.  

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) moramo biti pozorni, saj 

računalniški programi uživajo varstvo, ko gre za individualna dela, ki pomenijo lastno 

intelektualno stvaritev njihovega avtorja. Če ni drugače določeno, je avtorska pravica 

vključena pri reproduciranju, priredbi ali kakšni drugi predelavi ter pri distribuiranju sestavnih 

delov ali celotnega računalniškega programa. 
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Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in 

drugih oblikah trženja in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in 

drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo. Po 43. členu ZVPot se za pogodbe, sklenjene na 

daljavo, štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi 

storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom, na podlagi organiziranega 

programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in, ki za namen 

sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat 

in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Pogodbo sklenjeno na daljavo mora 

potrošnik dobiti v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa preden 

ga zavezuje pogodba ali ponudba, z vsemi ustreznimi podatki, ki jih narekuje Zakon o varstvu 

potrošnikov. 
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5 TRENUTNO STANJE PODJETJA EVENTUS 

Zaradi hitro rastočih svetovnih trgov kot tudi vse večjih potreb in zahtev na lokalnem trgu se 

je treba nenehno prilagajati in usposabljati, zato si Eventus želi oblikovati nove vire oz. 

projekte, s katerimi bi še dodatno dvignili kakovost in pestrost ponudbe in prodaje ter rast 

podjetja. S tem namenom veliko vlagajo v dolgoročne odnose na prodajni in nabavni strani 

poslovanja, katerih temelj so v prvi vrsti strokovni sodelavci, ki s svojo dinamično 

ustvarjalnostjo, znanjem, veščinami in zmožnostmi spodbujajo rast in razvoj podjetja. Da se 

danes uvrščajo v skupini vodilnih na svojem poslovnem področju v Sloveniji je dokaz, da so      

pravilno usmerjeni, da vlagajo v človeške vire na delovnem mestu, kar vključuje tudi učenje o 

predajanju znanja, ki koristi tako enim kot drugim. Izobraženi delavci, ki delajo v odprtem in 

tako dinamičnem delovnem okolju, so tudi bolj motivirani in s tem se poveča produktivnost in 

kakovost storitev. Slednje pripomore k večjemu zadovoljstvu kupcev, dobaviteljev in strank, 

skratka, vsem uporabnikov izdelkov, ki jih nudi Eventus, na drugi strani pa k boljšemu 

gospodarskemu položaju družbe kot tudi posameznikov v njej. 

5.1 Trenutno stanje  

Celotno delovanje podjetja je podprto s programom Pantheon, ki ga dosledno nadgrajujejo v 

sodelovanju in ob pomoči zunanjega izvajalca. Tako ga uporabljajo v računovodstvu, pri 

ponudbi in prodaji, pri skladiščenju oz. ob izvajanju aktivnosti med skladišči, skratka pri vseh 

aktivnostih poslovanja podjetja.  

Pri pripravi spletne trgovine pa gre za povsem samostojen program, ki ga bodo vključili v 

delovanje obstoječega sistema, saj zaradi varnosti in preprečevanja raznih vdorov v bazo 

podatkov podjetja pri delovanju znotraj podjetja in pri izvajanju zunanjih dejavnosti ne 

morejo delovati samo z enim računalniškim programom. 

Aktivnosti od sprejema naročila do prodaje na debelo in drobno 

Povpraševanje in naročilo kupcev sprejmeta oddelka veleprodaje in maloprodaje, pripravita 

ponudbo v medsebojnem sodelovanju med vodji enot, komercialisti ali vodjem maloprodaje. 

Po predhodni preverjenosti sprejemljivosti naročila (npr. pregled bonitetne liste oz. stanja 

odprtih in zapadlih terjatev) in pregleda zalog se izvede vse potrebno za izdajo blaga (izdajni 

dokument). Potrditev dejanskega prevzema blaga mora kupec potrditi s podpisom na 

izdajnem dokumentu. Enaka pravila veljajo, ko blago kupcu dostavijo na dogovorjeno mesto. 

Ker gre za podjetje, katerega delovanje je usmerjeno bolj v veleprodajo, sledi po izdaji blaga 

še fakturiranje, pri maloprodaji pa se izvede prodaja s plačilom blaga in šele nato se izda oz. 

odpremi blago po dogovoru (Eventus 2007). 
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Medskladiščni prenos med centralnim skladiščem in enotami ali obratno 

Veleporodaja in maloprodaja preverjata stanje zalog tudi po ostalih enotah.  
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Slika 12: Prikaz medskladiščnega prenosa med centralnim skladiščem in enotami in obratno 

Vir: Eventus 2007. 
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Če so zaloge v posamezni enoti prevelike, se izvede uskladitev med nosilcem povpraševanja 

ter pošlje naročilo v enoto. Pri predaji blaga se ravno tako preveri količino in ustreznost blaga, 

kar se potrdi s podpisom in datumom na prenosnici oz. ročni dobavnici »Eventus«. Na koncu 

postopka se medskladiščni prenos z ustreznim dokumentom arhivira (Eventus 2007). 

5.2 Opis in namen vlaganja 

Podjetje Eventus je in želi biti prisotno tako na lokalnem kot tudi na globalnem tržišču, ki je 

zaradi razvoja interneta neizprosno, in se mu je treba vedno bolj prilagajati, ga resno 

obravnavati in slediti njegovim trendom ter novim zakonitostim, ki jih določa. Vendar ne za 

vsako ceno! V vsak nov korak oz. razvoj vstopa dobro pripravljeno, podkrepljeno s 

premišljenim in izdelanim načrtom. S tem, ko bo ponudbo in prodajo dopolnilo s ponudbo 

preko spletne trgovine, bo istočasno med Eventusom in stranko potekal dvostranski proces, 

kar bo poenostavilo in olajšalo poslovanje ter povečalo kakovost dela v podjetju, ker mu bo 

istočasno prinašalo hitre povratne informacije končnih kupcev. Podjetje se bo z dinamiko na 

tržišču znalo soočiti oz. prilagoditi, sprotno bo posodabljalo svojo informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, saj bo že obstoječe programe nadgrajevalo, večja bo odprtost ali 

prilagodljivost do strank, prav tako bo kot podjetje vedno bolj privlačno za trg delovne sile. 

Z uvedbo spletne trgovine bo podjetje Eventus bolj pregledno in s svojo dejavnostjo na voljo 

širšemu okolju, kar pa seveda privede tudi do večje ranljivosti podjetja, zato je treba iskati 

vedno nekaj novega, prilagajati se različnim dejavnikom, ki jih pri klasični ponudbi in prodaji 

ni, biti v stiku z glavnimi akterji na svojem področju, dobro poznati zakonodajo v svojem in 

tujem okolju. 

5.3 SWOT analiza 

Pred pripravo in uvedbo novih programov v podjetju se je treba pred načrtovanjem uvedbe 

spletne trgovine ustrezno pripraviti, seznaniti se z raziskavami, ki nudijo točen pregled nad 

samim dejanskim stanjem in potrebami v podjetju in okolici, ter jih analizirati. Postaviti si je 

treba smernice projekta in pripraviti več alternativnih izhodov v primeru skritih oz. ob začetku 

izvedbe še neznanih težav, ki bi se lahko pojavile ob uvedbi projekta, s samo zakonodajo pa je 

podjetje že ves čas poslovanja dobro seznanjeno. Preveriti je treba podporo okolja in hkrati 

biti ekološko usmerjeni.  

Z zelo dobro pripravljenostjo oz. načrtom se bo uspešno reševalo specifične težave, ki se bodo 

morda pojavile pri uvajanju novega projekta in, ki se jih pri dejanski izvedbi projekta ne bo 

prezrlo, temveč se jih bo upoštevalo že ob nastanku in se jih skušalo tudi čim prej razrešiti, da 

ne bi zaradi njih ogrozili izvedbe celotnega projekta. 
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Pri uvedbi novih projektov je podjetje vedno usmerjeno k tržišču, pri tem pa ne pozablja na 

tradicijo podjetja, ki je vpeta v združevanje starih in novih zamisli. Če se bo sledilo viziji in 

principom podjetja, preučilo vse možnosti in trende pri uvajanju novega projekta, ki mora biti 

jasen in pregleden, se lahko pričakuje uspeh in realizacijo ciljev v podjetju. 

Zato sem za Eventus izvedla SWOT analizo, v kateri sem preučila prednosti in priložnosti 

vzpostavitve spletne trgovine ter slabosti in ovire, ki jih bo podjetje moralo upoštevati ali 

odpraviti. Rezultate SWOT analize predstavljam v naslednji preglednici 2. 

Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

- enostaven in hiter pristop do končnega 
kupca, slednji ustrezno izkoristi svoj čas pri 

nakupu, 

- fleksibilnost in boljša izkoriščenost 
delovnega časa v podjetju, 

- znižanje poslovnih stroškov (npr. pri 
maloprodaji manj zaposlenih oz. premestitev 

zaposlenih na druga del. mesta, preprosta in 

poceni dostava blaga), 

- enostavna in hitra pridobitev koristnih 

informacij, 

- zadovoljstvo kupcev in zaposlenih in hkrati 

boljši poslovni rezultati, 

- skrb za varstvo okolja (ekološka 

usmerjenost). 

- pomanjkljiva računalniška pismenost kupca 

in zaposlenih v podjetju, 

- veliki začetni stroški investicije v spletno 

trgovino, 

- pomanjkljiva ponudba, 

- relativno zaostajanje razvoja IKT glede na 

potrebe podjetja, 

- večja zaloga posameznih izdelkov, 

- prenizka zaloga dobro prodajanih izdelkov. 

Priložnosti Ovire 

- s spletno trgovino prisotnost na širšem 

območju, 

- nov pristop pri prodaji in hkrati nov način 
usposabljanja in izobraževanju zaposlenih v 
podjetju, 

- povezovanje z različnimi partnerji. 

- zakonodaja in sprememba fiskalne politike 

(povišanje davkov) na tujem tržišč, 

- kulturne razlike na tujem tržišču, 

- izključenost določenih ranljivih skupin, npr. 

starejših ljudi. 

Pri uvajanju novih projektov, v našem primeru uvedba spletne trgovine, naletimo na zunanje 

in notranje omejitve.  

Notranje omejitve pri uvedbi spletne trgovine so: 

- finančna nezmožnost podjetja, 

- neusposobljenost oz. pomanjkljivo računalniško znanje zaposlenih, 

- napačna razlaga statističnih podatkov uvedbe spletne trgovine,  

- deficit verodostojnih podatkov. 
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Zunanje omejitve pa so: 

- zaloga določenih slabo prodajanih oz. nezanimivih izdelkov, 

- večja prodaja posameznih vrst izdelkov,  

- prodajna in maloprodajna cena izdelkov, ki sta glavni razlog za nakup.  

Pri izvedbi novega projekta je poleg notranjih strokovnih sodelavcev podjetja zelo pomembno 

sodelovanje poslovnih partnerjev in strank ter zunanjih strokovnih institucij, kot so npr. 

odvetniško zastopstvo, banke, računovodsko in računalniško podjetje, saj gre za projekt, ki je 

namenjen delovanju na ožjem in širšem tržišču. 

5.4 Finančna ocena naložbe in življenjska doba spletne trgovine 

Za uresničitev spletne trgovine je odgovorno podjetje Eventus, ki se želi s svojo ponudbo in 

prodajo vključiti v čim širšo okolico in s tem konkurirati, ter se obdržati na zahtevnem tržišču. 

Na splošno si želi s spletno trgovino pospešiti prodajo, zmanjšati notranje stroške poslovanja, 

paziti pa morajo, da pri zasnovi in v končnem združevanju obstoječega programa in progama 

spletne trgovine rezervirajo dovolj sredstev za integracijo računovodsko-skladiščnega sistema 

z interno trgovino (Redox 2012). 

Nakup programa spletne trgovine sam po sebi ni finančno zahteven, pač pa je finančno bolj 

zahtevna pravilna in funkcionalna združitev obstoječega programa podjetja z novim, v našem 

primeru s programi spletne trgovine.  

Preglednica 3: Struktura naložbe 

Struktura naložbe Vrednost (eur) 

Zasnova in svetovanje spletne trgovine 1.200,00 

Tehnologija (najem strežnika/leto) 25.000,00 

Usposabljanje in uvajanje 400,00 

Skupaj 26.600,00 

5.5 Delovni načrt 

Pred pričetkom izvedbe delovnega načrta, ki nam bo zagotovil učinkovito uresničitev spletne 

trgovine, je treba zbrati čim več potrebnih informacij, virov, s čimer bomo dejansko 

predvideli vse dogodke, da bi dosegli načrtovani cilj. Zato si bomo določili kontrolne točke 

razdeljene po stopnjah (preglednica 4). 
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Preglednica 4: Stopnje projekta  

Stopnje projekta Določitev ciljev Metode projekta Čas 

izvedbe 

Osnutek projekta, 

tehnologija in 

svetovanje glede 

spletne trgovine  

Izdelava načrta, 
izpopolnitev v 

računalniškem znanju 

Izdelava natančnega načrta in 
izdelava navodil za uporabo 

tehnologije 

4 mesece 

Oprema Nabava dodatne opreme Nabava opreme in najem 

strežnika 

 takoj 

Strategija izvedbe 

spletne trgovine 

Spremljanje projekta in 

usposabljanje 

zaposlenih 

Spremljanje in koordiniranje, 

marketing ter organizacija 

izvedbe projekta 

1 mesec 

Dobavitelji Ugodne poslovne 

pogodbe 

Dogovarjanje glede udeležbe 
pri projektu in poslovnih 

razmerij (prodajne cene, 

plačila, dostava blaga 

končnemu kupcu) 

3 mesece 

Uvajanje Kontrola ustreznosti 

projekta 

Končna izvedba celotnega 

projekta 

1 mesec 

Pri uvedbi spletne trgovine pa ne gre le za interno preureditev poslovanja, temveč tudi za 

preureditev in uskladitev poslovnih odnosov z dobavitelji. Prestrukturiranje poslovanja v 

podjetju zajema časovno največ štiri mesece, je pa pogajanje s poslovnimi strankami v 

določenih primerih lahko tudi daljše in zahtevnejše, saj gre za kompleksno zadevo in jo je 

treba ustrezno oz. natančno opredeliti, da bo delovanje spletne trgovine steklo tako, kakor 

smo si zamislili. Poleg splošnih nabavnih pogojev si je treba izboriti še pogoje glede 

razpoložljive količine blaga, dobavnih pogojev (določitev dobave, ali dobava v naše skladišče 

ali dobava blaga neposredno kupcu, kritje stroškov dobave itd). Z uspešnim in učinkovitim 

medsebojnim komuniciranjem je mogoče razrešiti oz. zmanjšati tveganja izvedbe novega 

projekta, hkrati pa doseči boljše razumevanje nastalih novih težav, kar privede do hitrih in 

enostavnih rešitev. Trenutno Eventus posluje z 250 dobavitelji, pri nekaterih kupuje samo 

specifične artikle in so namenjeni potrebam končnih kupcev. Pri uvedbi spletne trgovine bo 

treba dobro pretehtati, s kom se bo poslovanje še nadaljevalo oz. s kom ga bo treba prekiniti. 

Odločitve o tem bo treba sprejeti po izvedenih analizah oz. prejetih povratnih informacijah ob 

delovanju novega projekta. 

5.6 Cilji in pričakovani rezultati 

Pri operativnih ciljih uvedbe spletne trgovine v podjetju Eventus gre za: 

- povečanje gospodarskega razvoja in rasti ter razpoznavnost podjetja, 

- hitro in kakovostno poslovanje podjetja, 



 

 38 

- prodajo ustreznih izdelkov glede na kakovost ter ustrezen obseg prodajnih izdelkov, 

- hitro obračanje zalog, 

- ugotavljanje želj in potreb kupcev, 

- ugotavljanje zadovoljstva in nezadovoljstva kupcev, 

- sprotno preprečevanje neskladnosti ponujenih izdelkov, 

- sprotno posodabljanje tehnološke infrastrukture. 

Pričakovani rezultati in učinki uvedbe spletne trgovine so: 

- izboljšanje in učvrstitev partnerskih odnosov s poslovnimi partnerji, kupci, 

- pestrejša ponudba in večji obseg prodaje glede na povpraševanja okolice,  

- sposobnost hitrega odziva glede priložnosti in nevarnosti podjetja, ki mu pretijo,  

- racionalizacija poslovnih stroškov, npr. nižji stroški nabave, prodaje in distribucije,  

- neprestano strokovno izobraževanje oz. inovativnost zaposlenih,  

- večja izkoriščenost delovnega časa, boljša koordinacija zaposlenih, 

- sprotno izboljševanje delovnih procesov,  

- boljša preglednost in analiza uspešnosti prodaje glede na hitro pridobljene podatke, 

- enostavna oz. hitra dostava prodanih izdelkov (krajša pot blaga od proizvajalca do 

kupca), 

- prisotnost in večja konkurenčnost na ožjem in širšem tržišču. 

Analiziranje učinkov spletne trgovine je možno: 

-  z mesečnimi pregledi dostopov na portal, 

- s številom in pregledom zainteresiranih podjetij za ponudbo in prodajo,  

- z analizo odmikov oz. oceno o ustreznosti celotne ponudbe in prodaje. 
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6 PROBLEMI IN TVEGANJA SPLETNE TRGOVINE 

Kot pri vsakem uvajanju novosti gre tudi pri izvedbi spletne trgovine za tveganje, ki 

predstavlja nezaupanje v izvedbo in vzpostavitev novih storitev pri poslovnih partnerjih in 

strankah. Ker gre za že znano storitev, ki je v svetu zelo razširjena in zelo dobro sprejeta, je 

tveganje v tej smeri manjše. Vendar kljub temu obstajajo vzroki, tako notranji in zunanji, ki 

lahko zlasti na začetku vplivajo na določene nepredvidljivosti v podjetju. 

Notranji vzroki tveganja se lahko nanašajo na: 

- neustrezno kadrovsko usposobljenost, kar lahko privede do nezadostnega razumevanja 

oz. počasnega odzivanja in izgub poslovnih priložnostih,  

- pomanjkljivo tehnološko opremljenost,  

- hitro spreminjajoče se področje spletne trgovine,  

- nepravilno vzdrževanje obstoječega informacijsko-tehnološkega sistema podjetja, 

- nezadostno znanje na področju pravnih ureditev, 

- predvidene in nepredvidene poslovne stroške. 

Na zunanje dejavnike pa podjetje nima bistvenega vpliva; ti so: 

- velika konkurenca, 

- poslovni spori med proizvajalci, dobavitelji in trgovinami (proizvajalec proda enake 

izdelke posredniku in končnemu kupcu ali pa enak izdelek fizičnim kot tudi spletnim 

trgovinam, pri katerih je cena bistveno nižja zaradi stroškov poslovanja), 

- velika izbira nadomestnih izdelkov, kar lahko pripelje do nepredvidenih sprememb pri 

že opravljenih naročilih,  

- kupovanje na tujih tržiščih lahko prinaša omejitve ali pomanjkljivosti izbranega oz. 

želenega izdelka po ugodnih cenah, 

- pravočasna oz. prepozna dostava blaga,  

- razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije,  

- oteženo komuniciranje zaradi različnih jezikovnih ovir – dokumenti napisani v različnih 

jezikih. 

Pri spletni trgovini gre za kompleksen projekt, ki »živi« v razmerju s prodajalcem in kupcem. 

Če spletne strani ne urejamo sproti in pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, se pri 

njenem delovanju pojavijo težave, kar zelo škoduje ugledu podjetja, saj bodo kupci vse 

negativnosti povezali s podjetjem samim, tako da se za nakup ne bodo odločali tudi v njihovih 

običajnih trgovinah. Uporabljati je treba tudi čim bolj ustrezno sofisticirano tehnologijo, da 

poteka nakup hitro in enostavno, kupcu je pametno podati pomoč oz. informacije, ki ne bodo 

na preveč strokovni ravni, podani morajo biti točni podatki glede dostave, glede plačil, 

poštnine in po opravljenem nakupu se je treba tudi zahvaliti. Pametno je tudi, da se kupca ob 

naročilu oz. nakupu še dodatno spodbudi k ponovnemu nakupu (promocija, nagrade ali 

nagradne igre, brezplačna publikacija kataloga).  
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7 SKLEP 

Z vlaganjem v spletno trgovino posledično pripomoremo k izobraževanju delavcev, kot tudi k 

usposabljanju in izobraževanju drugih ciljnih skupin, podjetje pa ima neposredne koristi in 

tudi širše družbene učinke. Samo uveljavljanje v današnjem času bistveno pripomore k 

premagovanju družbenih ovir, ki jih danes prinašata hitrost življenja in pomanjkanje časa, saj 

imamo na takšen način večjo dostopnost do virov in premagujemo prostorske ovire, kar 

pripomore k zmanjševanju stroškov in povečanja gospodarske rasti. 

Pri uvedbi spletne trgovine gre za interdisciplinarno delo, zato ni pomembna samo zahtevna 

informacijsko-telekomunikacijska tehnologija ter ustrezen in dovršen program, ampak tudi 

človek in podjetje. Ker se vedno bolj prilagajamo tržnemu gospodarstvu, ki deluje ravno 

zaradi globalizacije, in zaradi vedno boljše osveščenosti ljudi v nenehno spreminjajočih se in 

nestabilnih pogojih, nam rešitve glede pravilne usmerjenosti podjetja prinašajo ljudje, ki vedo, 

kaj pričakovati od projektov in česa ne. Slednji se zavedajo, kako pomembno in težko je biti 

pred konkurenco, se obdržati v samem vrhu, zato so v nenehnem raziskovanju in iskanju 

novih in boljših pristopov pri ponudbi in prodaji, v iskanju novih izdelkov, ki so za potrošnika 

zanimivi; ugotavljajo, kakšen vpliv ima na potrošnika dobro reklamiranje, promoviranje. Tak 

razvoj prinese tudi spremembe v profilih oz. strukturi delovnih mest, saj zahteva vedno bolj 

inovativne in kreativne pristope in seveda informacijsko izobražene in usposobljene 

zaposlene.  

Globalizacija sveta ima svoje dobre in slabe plati. Dobra plat globalizacije je, da so dostopne 

razne možnosti spoznavanja in raziskovanja življenja sveta in ljudi, ustvarjajo se novi stiki in 

povezave, ki nam popestrijo vsakdanjik, zaradi enostavnosti smo o dogajanju v svetu hitro in 

dobro seznanjeni. Slaba plat globalizacije pa je, da nas ravno zaradi vedno večje »bližine« 

dela enake, razlike med ljudmi in kontinenti se zmanjšujejo in v zelo kratkem času imamo na 

voljo vse želeno. Vse te povezave in komuniciranje pa potekajo brez osebnega stika, ki je za 

človeško naravo zelo pomemben, saj smo prikrajšani za tiste drobne stvari, ki nam 

vsakodnevno polepšajo in naredijo dan prijaznejši.  

Ali nas niso ravno te razlike v svetu, med ljudmi in običaji, delale zanimive, iznajdljive in  

prebujale v nas željo po nenehnem raziskovanju in spoznavanju drugačnega, tujega? Ali si res 

želimo biti enaki v vseh pogledih, različni pa le po barvi polti, obleki in (morda) jeziku? 
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