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POVZETEK 

Organizacije imajo na spletu vse večjo konkurenco, zato je za uspešnost pomembna raziskava 

trga in nakupnih navad spletnih kupcev, saj tako organizacije hitreje zaznajo trende na tržišču. 

V diplomski nalogi smo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki smo ga posredovali na različne 

internetne strani in po spletni pošti, preučili sedanjo situacijo nakupnih navad spletnih kupcev 

in spoznali mnenje o spletnem nakupovanju izdelkov in storitev. Obravnavali smo elektronsko 

poslovanje, spletno nakupovanje, potrošniško kulturo in varnost osebnih podatkov. Raziskava 

je pokazala, kakšno je povpraševanje po spletnih nakupih in zakaj se spreminjajo nakupne 

navade kupcev.  

Ključne besede: elektronsko poslovanje, spletno nakupovanje, kultura, potrošnja, varnost 

osebnih podatkov, zakonodaja. 

SUMMARY  

Companies are increasingly experiencing intense rivalry when it comes to consumer’s 

purchasing decisions made online. The key to acknowledging the right trends on the market is 

a proper market research and the analysis of purchasing habits of online shoppers.  

In this thesis we have examined the current situation of consumer’s purchasing habits on the 

internet. We have created an online questionnaire and distributed it on various internet sites 

and potential users of online shopping. 

We have worked through E-commerce, online shopping, consumer culture and the security of 

personal data. The study showed the demand for online purchases and what was the reason 

behind the constant changes of consumer’s purchasing habits. 

Keywords: electronic commerce, online purchases, culture, consumption, personal data 

protection, legislation.  
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1 UVOD  

Diplomska naloga obravnava spletno nakupovanje, ki se nanaša na nakupne navade spletnih 

kupcev. Razdeljena je na šest poglavij. Pri prvem poglavju v uvodnem delu bomo preučili 

probleme in teoretična izhodišča, namene in cilje, metode za doseganje ciljev ter 

predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu. Drugo poglavje bomo namenili 

elektronskemu poslovanju. Tretje poglavje bo vsebovalo spletno nakupovanje, njihove 

procese, zadovoljstvo potrošnikov ter prednosti in slabosti spletnih nakupov. V četrtem 

poglavju bomo preučili, kako kultura vpliva na potrošnjo, in v petem poglavju preverili, 

kakšna je varnost osebnih podatkov na spletu. Šesto poglavje je namenjeno empiričnemu delu 

diplomske naloge, kjer bomo izvedli raziskavo o nakupnih navadah spletnih kupcev, rezultate 

analizirali in interpretirali. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

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

obliki z internetnimi programi (Štrancar 2001, 10).  

Spletno nakupovanje opravljajo kupci na različne načine v spletnih trgovinah. Ti predstavljajo 

mesto za menjavo koristi med udeleženci (dobavitelji, odjemalci), pri katerih obe strani 

pridobita koristi.  

Statistični podatki kažejo, da spletno nakupovanje iz leto v leto narašča in da se nakupne 

navade spletnih kupcev spreminjajo. Za to poznamo različne razloge, kot so spremembe v 

gospodarstvu, ekološko okolje, etika in morala potrošnikov, informacijska tehnologija in še 

mnogi drugi dejavniki. Informacijska tehnologija je spremenila nakupne navade na način, da 

kupci ne kupujejo več samo preko stacionarnih računalnikov, ampak se je tehnologija 

preusmerila na novejšo tehnologijo, kot so prenosni računalniki, tablice in pametni telefoni. 

Morala in etika se kažeta v kulturi potrošnikov, njihovi geografski legi, spolu, izobraženosti, 

poklicu, starosti ipd. Potrošniška kultura ima, kot ugotavlja Luthar (2002, 246), več sestavin: 

»Da bi o kulturi govorili kot o potrošni kulturi, se mora možnost potrošnje razširiti na celotno 

populacijo, proizvodnja pa mora biti v principu organizirana kot proizvodnja velikih serij za 

prodajo splošnemu prebivalstvu.« Potrošniška kultura pa se spreminja tudi na podlagi 

gospodarstva v državi in svetu, njihovega vpliva iz mikro in makro okolja. Tako se 

nakupovalne navade spreminjajo iz leta v leto in zato postaja nakupovanje vedno bolj 

dinamično in priročno. 

Tudi spletni prodajalci in kupci se zavedajo prednosti in koristi, ki jih prinaša spletna 

trgovina. Prednosti za kupca so cenejši izdelki, prihranek pri času, neodvisnost od delovnega 

časa trgovin, možnost nakupovanja 24 ur na dan, primerjava izdelkov z ostalimi podobnimi 

izdelki. Kupujejo pa lahko tudi različne vrste blaga – od tehničnega blaga, avtomobilov, hiš, 
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kozmetike, do raznih storitev, kot so letalske vozovnice, potovanja, telefonske storitve in 

gledališča. Prednosti za prodajalca so, da ima manj zaposlenih, manj stroškov s 

skladiščenjem, obračanjem zalog, manj poslovnih prostorov itd. (Grobelnik idr. 2002). 

Zaradi velike konkurence na tem področju pa se morajo bolje posvetiti marketingu,  

potrebam, željam in nakupnim navadam spletnih kupcev. Spletne trgovine morajo biti 

edinstvene in pregledne, da kupca takoj očarajo in ga z zanimivo ponudbo, izdelki, 

preglednostjo, informacijami, cenami, poslovnimi pogoji privabijo, da opravi nakup. Kupci 

postajajo zaradi velike ponudbe na trgu vedno bolj zahtevni, saj lahko kupujejo globalno.  

Spletni nakupi pa imajo tudi slabe strani, ki jih kupci slabše poznajo, zato se hitro znajdejo v 

nevarnostih, ki prežijo na internetu (Furlan 2012). To je posledica hitre internetne tehnologije 

in spremembe v okolju, v katerem živimo. Zanimivo bo preučiti, kakšna je varnost osebnih 

podatkov na spletu in kako zaupajo kupci svoje osebne podatke spletnim stranem.  

1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Z diplomsko nalogo želimo preučiti sedanjo situacijo nakupnih navad spletnih kupcev, 

ugotoviti njihovo mnenje o spletnem nakupovanju izdelkov in storitev ter analizirati njihove 

nakupne navade. 

Cilj diplomskega dela je preučiti domačo in tujo literaturo s področja elektronskega 

poslovanja, spletnega nakupovanja, potrošniško kulturo in varnost osebnih podatkov. 

Teoretični cilji: 

 teoretično opredeliti elektronsko poslovanje, 

 opredeliti spletno nakupovanje, 

 preučiti vpliv kulture na potrošnjo, 

 opredeliti varnost osebnih podatkov. 

Empirični cilji zajemajo: 

 raziskavo o nakupnih navadah spletnih kupcev, 

 mnenja o spletnem nakupovanju kupcev, ki jih bomo analizirali, dobljeni rezultati pa 

bodo pokazali spremembe za izboljšave.  

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bomo 

uporabili metodo deskripcije, s čimer bomo opredelili osnovne pojme in dejstva. Pri teoriji 

bomo podatke črpali iz strokovne literature naših in tujih avtorjev. Nekaj literature bomo 

zaradi dostopnosti novejših statističnih podatkov poiskali na internetnih straneh.  
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V empiričnem delu bomo uporabili postopek kvalitativne raziskave, pri kateri bomo z metodo 

spletnega anketiranja pridobili primarne podatke in različna stališča o nakupnih navadah 

spletnih kupcev. Anketa bo anonimna in jo bomo izvedli s cca 200 anketiranci. Sestavljena bo 

iz 21 vprašanj, ki jih bomo posredovali v elektronski obliki na različne internetne strani, kot 

so www.medover.net, www.ringaraja.net, www.podsvojostreho.net, www.mtb.si, in različne 

elektronske naslove. Nanjo bodo odgovarjali naključni obiskovalci, ki jih bomo na anketni 

vprašalnik opozorili z novo odprto temo in prošnjo za izpolnitev vprašalnika. Dobljene 

rezultate bomo analizirali, jih opisno in grafično prikazali in na koncu zaokrožili ugotovitve in 

dognanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Predpostavke, ki jih lahko predvidimo, so: 

 za teoretični del diplomskega dela bomo preučili domačo in nekaj tuje literature, 

 z anketnim vprašalnikom bomo pridobili novejše podatke o nakupnih navadah spletnih 

kupcev, 

 anketiranci bodo podali realne podatke. 

Omejitve, ki jih lahko predvidimo, so: 

 da bodo anketirane le tiste osebe, ki bodo obiskale spletne strani, na katerih bo potekala 

anketa, 

 da vsi anketiranci ne bodo v celoti izpolnili vprašalnika ali pa bomo dobili nekorektne 

odgovore, 

 nepripravljenost anketirancev za sodelovanje. 
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http://www.ringaraja.net/
http://www.podsvojostreho.net/
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega izraza »electronic commerce«, danes 

pogosteje uporabljenega izraza »ebusiness« in ne pomeni le izmenjave podatkov med 

računalniki, ampak predstavlja vse, kar delamo danes v sklopu svoje poslovne dejavnosti s 

pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij (Jerman Blažič 2001, 13). 

Elektronsko poslovanje je proces, pri katerem se procesirajo in prenašajo različni podatki 

preko računalniškega omrežja, večinoma preko interneta in intraneta. Da proces deluje, 

potrebujemo računalniško tehnologijo, elektronsko omrežje in modem (Gradišar, Jaklič in 

Turk 2007). 

2.1 Kratka zgodovina elektronskega poslovanja 

Rojstvo elektronskega poslovanja sega v šestdeseta leta, ko so informacijsko tehnologijo in 

računalniška omrežja, kot je internet, začeli uporabljati najprej le znanstveniki in razni 

strokovnjaki, nato pa se je le-ta hitro začela širiti globalno po celem svetu in postala 

nepogrešljiva tudi za ostale uporabnike. Uporabljali so jo za menjavo enostavnejših 

dokumentacij, kot so menjava naročil, faktur, elektronske pošte. Z leti se je razvilo celostno 

elektronsko poslovanje, kot ga poznamo sedaj (Bandyo-padhyay 2002, 3). V svetu je 

povzročilo močne poslovne spremembe in pri organizacijah izboljšalo poslovanje, povečalo 

dobiček, tržni delež, prepoznavnost organizacij z izdelki in storitvami. Organizacije so tako 

vstopile na večmilijonski trg in si znižale stroške komunikacije. Potrebovale so samo 

računalnik, modem in internetno povezavo (Gradišar, Jaklič in Turk 2007). 

2.2 Uporabniki v procesih elektronskega poslovanja 

Prešern (2006, 23) opredeljuje elektronsko poslovanje kot uporabo informacijske in 

komunikacijske tehnologije pri poslovanju. Zajema tri ravni, pri katerih vsaka naslednja raven 

zahteva zmogljivejšo tehnologijo: 

1. raven: notranji poslovni procesi 

To so poslovni procesi znotraj organizacije, za katere potrebujemo ustrezno programsko 

opremo glede na poslovne funkcije, ki jih imamo v organizaciji (računovodstvo, materialno 

poslovanje, blagajna itd.). Pozitivni učinki se vidijo v boljšem, hitrejšem in cenejšem 

izvajanju teh procesov. 
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2. raven: procesi med kupci in organizacijo 

Med kupci in organizacijo nastanejo pomembni procesi, med katerimi so komuniciranje in 

izvajanje naročil preko elektronske pošte, podpora kupcem. Učinkovitost se kaže na področju 

hitre komunikacije, varne distribucije dokumentov, dobre odzivnosti potrošnikov. 

3. raven: trgovanje v spletni trgovini 

Ta raven zahteva tehnologijo prve in druge stopnje in plačila, ki so izvedena preko spleta. 

Celovita storitev je zelo obsežna, saj ta način poslovanja organizacije obsega notranje in 

zunanje poslovanje z dobavitelji in kupci. 

2.3 Modeli elektronskega poslovanja 

V današnjem času vlada med organizacijami močna konkurenca, ki se poslužuje različnih 

načinov elektronskega poslovanja, da obstane. To ne pomeni le vpeljave informacijske in 

komunikacijske tehnologije v podjetje, ampak tudi vrsto sprememb v poslovanju. To vse 

vpliva na procese, spremembe v kulturi, organizacijski strukturi in vodenju. 

Spodaj je nekaj najbolj tipičnih modelov elektronskega poslovanja, ki se jih vsakodnevno 

uporablja (Kovačevič, Groznik in Ribič 2009). 

 Spletna trgovina ima podobo klasične trgovine in je prodajno mesto, kjer se blago ali 

storitve prodaja preko spletnega omrežja. Potrebuje se računalniški program, ki je napisan 

v elektronski obliki. Prodaja pa poteka samostojno ali s posredniki, kot so najbolj znani 

Amazon, Ebay itd. Prednost se kaže v hitrem in enostavnem nakupu z »naslonjača« 

(Bavec in Manzin 2011, 104). 

 

 Virtualno oglaševanje je oglaševanje preko spleta, ki nam omogoča hiter in enostaven 

pregled informacij in storitev, kamor spadajo tudi reklamna sporočila različnih 

organizacij, ponudbe, priporočila, s katerimi želijo prodajalci opozoriti in vzpodbuditi 

odnose s strankami.  

 

 Virtualna skupnost ali spletna skupnost je socialna skupnost, pri kateri se skupine ljudi s 

celega sveta povezuje preko komunikacijskih medijev in komunicira v pogovornih sobah 

in na forumih, kjer si ljudje izmenjavajo informacije.  

 

 Posredniški model združuje prodajalce in kupce in omogoča izmenjavo dobrin, 

transakcij, distribucij na trgu. Finančne prilive pridobi s spletnega oglaševanja. Najbolj 

priljubljeni načini posredniškega modela so blagovne borze in avkcije. Blagovne borze so 

spletna mesta, na katerih se trguje z materialnimi dobrinami. Trgujejo posredniki, ki 

plačajo članarino ali provizijo, da lahko prodajajo ali kupujejo izdelke. Za avkcije pa je 
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značilno, da ponujajo stranke preko spleta kupcem blago za krajše časovno obdobje in za 

določeno ceno. Zanj se bori več potencialnih kupcev, ki želijo ugodno kupiti. Kupci 

lahko primerjajo blago različnih ponudnikov in se nato odločijo za najnižjo ponudbo. 

 

 Informacijski portali so zelo priljubljeni, saj je na enem mestu zbranih veliko informacij 

in novosti, ki so se pred kratkim zgodile in o njih poroča cel svet. To so novice iz 

gospodarstva, zabave, športa, vremena. Finančne prilive dobijo od organizacij, ki se tam 

promovirajo in oglašujejo. 

 

 Predplačniški model je podoben informacijskemu portalu. Razlika se kaže v tem, da je en 

del informacij brezplačen, za drugi del pa je treba plačati. Tu so informacije kvalitetnejše 

in specializirane. 

2.4 Razlogi za uvedbo elektronskega poslovanja 

Z uvedbo elektronskega poslovanja imajo organizacije neposredne koristi, kot jih navajajo 

različni avtorji (Kovačič, Groznik in Ribič 2009): 

Nižji stroški nakupov: Kažejo se v zmanjšanju dokumentov. Organizacije se povezujejo in na 

ta način zmanjšujejo stroške izdelave in pošiljanja dokumentov, zaposleni pa imajo več časa 

za pogajanja in ustvarjanje boljših odnosov z dobavitelji.  

Zmanjšanje obsega investicij in hitrejše obračanje zalog: Organizacija si tako zmanjša stroške 

investicij, vhodnega blaga in zaposlenih. Na ta način privarčujejo z najemom poslovnih 

prostorov oz. amortizacijo svojih skladiščnih prostorov, s pravilnim logističnim pristopom pa 

se zmanjša zaloga vhodnega blaga. Tako potrebujejo v skladiščnem oddelku manj zaposlenih 

in bolje uravnavajo tekoče poslovanje. 

Skrajšanje poslovnega cikla: Povezanost različnih organizacij z istimi poslovnimi 

elektronskimi programi ponuja organizacijam hitrejše administrativno poslovanje. Sem 

spadata sprejemanje in pošiljanje poslovnih dokumentov, kot so računi, naročila, ponudbe, 

pogodbe, povsod po svetu. 

Razvijanja učinkovitejše pomoči in povezovanja z odjemalci: Zadovoljstvo in zaupanje 

kupcev v organizacije sta pomembna povezovalna faktorja, ki dajeta kupcu zaupanje in mu 

omogočata pregled določenih informacij o svojih trenutnih in predhodnih nakupih. Po drugi 

strani pa se organizacije finančno razbremenijo, saj se tako zmanjša število zaposlenih v 

oddelkih prodajne službe. 

Znižanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanje novih tržnih priložnosti: Kupci imajo 

možnost neposrednega naročanja blaga in avtomatičnega pošiljanja naročil dobaviteljem v 
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elektronski obliki. To organizacijam zmanjša obseg delovne sile in poenostavi poslovanje, saj 

ni potrebe po ročnem izpolnjevanju naročil. Organizacije tako prihranijo na času, delovni sili 

in se lažje posvetijo zadovoljstvu strank. 
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3 SPLETNO NAKUPOVANJE 

Kupci povzročajo s spletnim nakupovanjem vedno večji trend v potrošnji. Spletno 

nakupovanje je dvosmerna komunikacija, ki poteka med ponudnikom in potrošnikom preko 

spletnega omrežja v spletni trgovini. Preden se opravi spletni nakup, pa se potrošnik sooči 

tudi z učenjem, saj dostopa do mnogo informacij, ki jih prebira in medsebojno primerja, da 

doseže optimalni nakup. Proces spletnega nakupovanja poteka po treh fazah (Turban, King in 

Lang 2009). 

1. Pred nakupom je treba preveriti vse ključne informacije o izdelku ali storitvi: 

 ogledovanje in primerjava spletnih ponudb (značilnosti blaga ali storitve, skupna cena), 

 navezovanje stika s trgovcem, preučevanje verodostojnosti in osnovnih podatkov 

organizacije (ime in naslov organizacije, elektronski naslov, telefonska številka, 

informacije o plačilu in dostavi, pravica do odstopa od pogodbe, trajanje pogodbe, 

mehanizmi za reševanje sporov), 

 sprejetje odločitve, ali se bo nakup izvedel ali ne. 

2. Nakup: 

 sklenitev pogodbe, ki zavezuje ponudnika in potrošnika, 

 izpolnitev naročila in 

 izvedba plačila.  

3. Po nakupu: 

 prodajalec posreduje po elektronski pošti potrdilo o opravljeni transakciji in odpremi 

blaga, 

 prejme kupec blago na naslov dostave v dogovorjenem roku.  

3.1 Proces zaznavanja, učenja in pomnjenja pri potrošnikih  

Zaznavanje je aktivnost, ki jo začuti naše telo in se nanjo odzove z dražljaji naših čutil 

(Mihaljčič 2006, 36–37). 

Ločimo med: 

 fizičnimi podatki, kamor spadajo: oglasi, novice, izdelki v trgovinah; 

 fiziološka okna so: vid, tip, sluh, otip, vonj in okus. To so senzorni sistemi, ki čutijo 

oglasna sporočila, prepoznajo glasbo iz oglasa, okusijo dobro torto, občutijo udoben 

čevelj; 

 psihološka okna so: osebnost, samopodoba, stališča, prepričanja, navade. 



 

9 

Naše telo čute različno intenzivno zazna. Nekaterih se zavedamo, nekatere pa podzavestno 

sprejmemo in se jih ne zavedamo. Te vhodne informacije shranimo v miselni zapis in tako 

pride v našem spominu do učenja in pomnjenja (Kotler 2004, 197).  

 

Slika 1: Proces zaznavanja, učenja in pomnjenje potrošnikov 

Vir: Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 247. 

Pri procesu pomnjenja uporabljamo spomin, ki pridobiva informacije in jih skladišči v 

možganih za kasnejšo uporabo. Informacije si različno zapomnimo, saj poznamo tri različne 

spominske sisteme (Možina, Tavčar in Zupančič 2012). 

Senzorski spomin ali začasno skladiščenje spomina: Tu si lahko podatek zapomnimo v manj 

kot 1 sekundi do nekaj sekund. Na primer: lahko si zapomnimo dišeč vonj iz pekarne, pri 

čemer naši možgani že dobijo signal, ki zadostuje za odločitev, ali naj oseba gre v pekarno ali 

ne. 

Kratkotrajni spomin ali kratkotrajno skladiščenje spomina: Tu si lahko zapomnimo podatek 

cca. 20 sekund. Pomnimo informacije za tekočo uporabo, kot na primer šestmestne telefonske 

številke. 

Dolgotrajni spomin ali relativno trajno skladiščenje spomina: Pri tem je zmogljivost 

pomnjenja informacij neomejeno dolgo ali trajno. V tem procesu vključimo naše razmišljanje 

o pomnjenju dražljaja in jih povezujemo z drugimi informacijami, ki so že v spominu. 

3.2 Zadovoljstvo in zvestoba potrošnika 

Organizacijam je zadovoljstvo potrošnika zelo pomembno. Velika konkurenca na spletu sili 

organizacije v inovativno in strateško razmišljanje. Ta način razmišljanja je racionalen in 

ekonomičen, saj širi v okolje pozitivne informacije (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

Pozitivni odzivi potrošnikov povzročajo, da se redno vračajo na mesto nakupov in tako za 

organizacijo ni treba stalno iskati novih kupcev (Kodrin 2012, 215). 
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Spodnja Slika 2 prikazuje model zadovoljstva potrošnika. Na njem so ključni elementi v 

procesu, in sicer od pričakovanja, preverjanja kakovosti, čutenja potrošnikovega zadovoljstva, 

do ponovnega nakupa. Predpostavlja se, da je zadovoljstvo rezultat preteklih in sedanjih 

izkušenj potrošnikov (Kodrin 2012, 142). Na podlagi preteklih izkušenj se izoblikujejo 

pričakovanja, ki jih kot nekakšne standarde zavestno ali podzavestno primerjamo s sedanjimi 

izkušnjami. 

 

Slika 2: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 247. 

Pričakovanja se stalno spreminjajo in rastejo z dosežki ter padajo z neuspehom. Na 

pričakovanja vplivajo osebe, storilnost, posamezniki in skupine. Lahko jih hierarhično 

razvrstimo od najslabšega do najboljšega (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

Kakovost je povezana z značilnostjo izdelka ali storitve in nam pove njegovo sposobnost, da s 

svojim dobrim delovanjem ustvari zadovoljstvo pri potrošniku (Musek Lešnik 2007, 22). 

Zadovoljstvo potrošnika je rezultat, ki nam pove, ali so izdelek in okoliščine nakupa dosegle 

pozitiven ali negativen učinek na kupca. Ali se bo kupec odločil za nakup, je zelo relativno in 

odvisno od racionalne in čustvene ravni. Racionalna plat je primerjava izdelkov, tehtanje, 

presojanje argumentov, pri čemer čustvena plat izraža čustva, ki jih kupec občuti pri nakupu – 

zadovoljstvo, sreča, potešenost (Mihaljčič 2006, 19). 

S pridobivanjem notranjih podatkov o količini prodaje in frekvenci obiskovalcev prodajalne 

organizacije opravijo metodo za merjenje zvestobe potrošnikov po postopku študije, ki s 

ponavljajočimi nakupi in frekvenco nakupa oceni zadovoljstvo potrošnika. Na zadovoljstvo 

vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so vplivi iz okolja, psihološki procesi pri kupcu in 

individualne razlike. Na ta način se tudi kupci izognejo tveganju napačnega nakupa pri novih 

organizacijah ali nepreizkušene blagovne znamke. 

3.3 Prednosti in slabosti spletnih nakupov 

Največje prednosti, ki jih kupci opazijo, so: 

 Nižja cena izdelkov in storitev: Spletni trgovci imajo nižje stroške poslovanja, saj ne 

potrebujejo prodajnih prostorov in dodatnega osebja za prodajo, ni skladiščenja zalog, saj 

se blago pošilja direktno od dobavitelja do kupca.  
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 Kupovanje od doma: Kupovanje od doma je postalo zelo pomemben dejavnik, saj nam 

nudi prednosti pri času in denarju. Ni vožnje do trgovine, iskanje parkirišča, znižamo si 

stroške prevoza in parkirnin. Dostavo blaga pa dobimo enostavno na dom. 

 Kupujete lahko 24 h na dan: Zaradi pomanjkanja časa je velika prednost. Potrošniki pa 

lahko kupujejo 24 h na dan, sedem dni v tednu, za vikend, ki je po statistikah najbolj 

dobičkonosen. 

 Dober in hiter pregled nad ponudbo: Dobimo možnost primerjave izdelkov in storitev 

različnih proizvajalcev med kvaliteto in ceno. Na ta način izbiramo s pomočjo 

izločevanja oz. filtrov iz množice izdelkov tiste, ki nam ustrezajo. 

 Kupite le tisto, kar potrebujete: Za razliko od klasičnih trgovin se tu izognemo 

impulzivnemu nakupovanju in ne kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo in kasneje 

obžalujemo.  

 Globalno kupovanje izdelkov: Kupujemo lahko izdelke, ki jih v Sloveniji še ni na tržišču 

ali jih tudi zaradi majhnosti države ne bo. 

Največje slabosti, ki jih kupci opazijo, so: 

 Izdelka ne morete preizkusiti: Pri spletnem nakupu vidi kupec samo sliko izdelka in opis 

njegovih lastnosti. Slike nas lahko zavedejo v napačno nakupno odločitev. Izdelka ne 

moremo otipati, da bi lahko občutili njegove lastnosti, kot npr. mehkobo ali udobnost. 

 Dogovarjanje za ceno in način plačila: Cene in plačilni pogoji so že določeni v spletni 

trgovini, zato predstavlja za nas težje pogajanje za popuste za razliko od klasične 

trgovine, pri kateri nastane osebni stik in potekajo sinergije. To velja predvsem za dražje 

nakupe, kot so nakup avtomobila, gradbenih materialov, nepremičnin. 

 Nekateri nakupi se ne izplačajo: To velja za nakupe, kjer so stroški pošiljanja zelo visoki. 

Zato je treba pri spletnih nakupih preveriti več dejavnikov. Če pošiljka ne prihaja iz 

Evropske unije, se dodatno nad določenim zneskom plačajo še carinske dajatve, kar pa 

potem poviša skupno ceno. 

 Veljavnost garancije: Kupovanje izdelkov v tujini pomeni, da je treba garancijo 

uveljavljati v tisti državi, v kateri smo izdelek kupili. Vsaka država ima svoje predpise in 

zakone. Tudi v državah Evropske unije ureja zakonodaja področje garancije za kupljeno 

blago različno. 

 Poškodovano blago in stroški vračila blaga: Blago se lahko poškoduje zaradi transporta 

ali nepravilne uporabe. Stroške vračila krije prodajalec v primeru, če je bilo poškodovano 

blago poslano z njegove strani oz. se je poškodovalo med dostavo. Če prodajalec ugotovi, 

da poškodovano blago ni njegova krivda, potem celotne stroške plača kupec. V tem 

primeru so za kupca stroški pošiljanja v tujino zelo visoki. 

 

 



 

12 

4 KULTURA IN POTROŠNJA 

Kultura je zgodovinski pojav, ki se razvija in spreminja skozi zgodovino človeštva na podlagi 

interakcij med ljudmi, različnih dogodkov, situacij (Mesner Andolšek 1995, 131–134). Je 

nematerialen način življenja posameznika ali skupine ljudi, ki prikazuje vedenje in obnašanje,  

znanje, umetnost, verovanje, moralne vrednote, navade le-teh. V kulturi je razvit sistem 

komunikacije in simbolov, ki se prenaša z učenjem. To vse vpliva na življenjski stil ljudi, na 

specifične vzorce vedenja, na način postavljanja pravil, ki jim pravimo norme. To so 

prepričanja, ki pomagajo pri odločitvah, kaj je v družbi primerno in kaj ne. 

4.1 Zgodovina kulture 

Zgodovina vpliva na spreminjanje kulture z novimi izumi, odkritji, razvojem gospodarstva, 

globalizacijo, pri čemer se povezujejo različne kulture in povzročijo razširitev le-teh. Na ta 

način se družba povezuje in hitreje akumulira znanje. 

Med kulturo in potrošnjo obstaja močna vez, zato je poznavanje družbenih vrednot in 

kulturnih navad za organizacijo zelo pomembno (Možina, Tavčar in Zupančič 2012).  

Poznamo več ravni kultur, vendar nas zanima potrošniška kultura, za katero avtor navaja 

Luthar (2002, 246): »Da bi o kulturi govorili kot o potrošni kulturi, se mora možnost 

potrošnje razširiti na celotno populacijo, proizvodnja pa mora biti v principu organizirana 

kot proizvodnja velikih serij za prodajo splošnemu prebivalstvu.« 

Potrošna kultura ima korenine v treh ključnih obdobjih razvoja. Začne se v industrijski družbi, 

ko je prevladala strojna predelava izdelkov. V tej dobi so se razvili prvi vzorci potrošnje. 

Drugo obdobje se je razširilo na iskanje novih energijskih virov in novih modernejših oblik 

proizvodnje, tretje obdobje pa je obdobje informatike, pri katerem sta najpomembnejša 

širjenje različnih komunikacijskih kanalov in obdelava njihovih podatkov. V tem času so se 

družba in njeni posamezniki razvijali, se učili in znanje vedno usklajevali z novim načinom 

življenja ter ga predajali iz roda v rod.  

V današnjih časih se je kultura v gospodarstvu oblikovala na način, da je najbolj pomemben 

materialni cilj s čim večjim dobičkom in množično standardizirano izdelavo proizvodov brez 

umetniških vrednosti. Rezultat tega je, da je postala potrošniška družba bolj pasivna in da 

informacije črpa iz medijev ter jim sledi. Nastala je množična kultura, ki temelji na internetu, 

radiju, televiziji, tiskanih medijih, filmih. Uporabniki so postali pasivni potrošniki, ki 

sprejemajo vse, kar jim mediji ponujajo. Postajajo vedno bolj nesamostojna in neustvarjalna 

družba, saj sprejemajo informacije medijev, ki narekujejo tempo in način življenja, kot kaj naj 

jemo, kako naj preživljamo prosti čas itd. 
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Poznamo pa tudi aktivne potrošnike, ki izmenjujejo znanja, spretnosti in se aktivno 

vključujejo v soustvarjanja gospodarskih aktivnosti. Ta področja so še novost, zato prihaja do 

pomanjkanja raziskav. 

4.2 Vloga kulture pri potrošnji 

Potrošniška kultura ima prioritete, ki jih predpisujemo različnim dejavnostim in izdelkom.  

Določa, ali bo nek izdelek ali storitev na trgu požel uspeh ali propad. Kako ga bodo potrošniki 

sprejeli, pa je odvisno od družbenih vrednot, strukture potrošnje na odločanje  posameznikov, 

oblikovanje, komuniciranje. Družbeni razredi so formalizirana kultura ali skupina ljudi, ki se 

zaradi ekonomskega položaja na trgu podobno obnaša (Kotler 2004, 279). 

Družbene razrede delimo na tri skupne spremenljivke: 

 Ekonomski razred, v katerega spadajo poklic, dohodek, premoženje in skupaj določajo  

 kupno moč ljudi. 

 Socialni razred, v katerega spadajo osebni prestiž, družbene vezi in socializacija. 

 Politični razred, v katerega spadajo moč, zavedanje, družbeni položaj in mobilnost.  

Vendar pa različni avtorji vsak drugače delijo potrošnike. Možina, Tavčar in Zupančič (2012) 

jih delijo glede na: starost, spol, sestavo družine, socialni razred in prihodke, raso in 

narodnost, geografske dejavnike in življenjski slog. 

Starost potrošnikov se razlikuje po potrebah in željah, vendar imajo ti podoben niz vrednot in 

kulturnih izkušenj, ki jih spremljajo v življenju. 

Spol potrošnika je razmejitev med moškim in žensko in se prične že ob rojstvu. 

Sestava družine in pripadnost družini je velik vpliv na prednostni vrstni red potrošnje dobrin. 

Socialni razred in prihodke določamo glede na razred enakih prihodkov in socialni položaj 

ljudi v družbi. Povezujejo jih podobni pogledi v oblačenju, glasbi, prostem času in umetnosti. 

Rasa in narodnost pri ljudeh postaja multikulturna in tako ustvarja ponudbe za posamične 

skupine potrošnikov. 

Geografski dejavniki povzročajo, da podjetja prilagajajo ponudbo glede na različne dele 

države. Tako so npr. televizijski oglasi za isti proizvod čisto drugačni. 

Življenjski slog prištevamo k psihografskim dejavnikom. Čeprav so ljudje enake starosti ali 

istega spola, imajo lahko podoben življenjski slog, samorazumevanje, vrednotenje stvari, 

aktivnosti, kar vpliva in določa odzivnost na posamične izdelke. 
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Današnji trendi v potrošništvu se močno spreminjajo in vplivajo na potrošnika na način, da so 

le-ti vedno bolj ozaveščeni glede spreminjanja naravnega podnebja, ogrevanja ozračja, 

onesnaževanja okolja. Vedno slabši ekonomski položaj, ki ga povzroča gospodarska kriza, je 

privedla potrošnika do varčnejšega in racionalnejšega razmišljanja. 

Tako je nastal nov trend, ki je do okolja prijaznejši in ekološko usmerjen. Zaradi trenutno 

slabšega gospodarskega položaja in slabše finančne sposobnosti potrošnikov je privedlo do 

bolj kontroliranega nakupovanja in varčevanja. To se opazi pri slabši kupni moči potrošnikov 

in v tem, da potrošniki poškodovanega blaga ne nadomestijo takoj z novim, ampak ga 

popravijo pri serviserju. 

Trendi se kažejo tudi v prodaji in menjavi rabljenih stvari. Ljudje se preko socialnih omrežij 

družijo in izmenjavajo različne stvari, kot so obleke, pohištvo, saj se zavedajo, da veliki 

koncerni varčujejo na vsakem koraku. Tako na primer tekstilna industrija uporablja v barvah 

za tekstil močne kemikalije, ki so škodljive in povzročajo kožne alergije ali dolgoročno tudi 

raka na koži. Pohištvena industrija uporablja strupene kemikalije v lepilih, ki so močnega 

vonja in še dolga leta izločajo strupene hlape, kar ni dobro za naše telo in pljuča. Kozmetična 

in prehrambna industrija uporabljata za izdelavo izdelkov nanotehnologijo. Na ta način 

vnašajo v izdelke snovi, kot so poliamidna vlakna, ki so cenovno ugodnejša, in tako 

privarčujejo. Nekateri ljudje se tega zavedajo in zato so začeli doma sami izdelovati različne 

produkte, kot so kreme za obraz, šamponi, zobne paste. Na internetnih straneh zasledimo 

spletne bloge, na katerih so natančno opisani recepti in sestavine, ki jih potrebujemo za 

izdelavo. Ljudje se preko socialnih omrežij združujejo in si pomagajo z nasveti ter se med 

seboj spodbujajo. 
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5 VARNOST OSEBNIH PODATKOV NA SPLETU 

Zaščita osebnih podatkov je način, kako se obvarujemo pred zlorabami in goljufijami, ki 

prežijo na spletu. Zakoni o varstvu potrošnika niso popolni zaradi hitro napredujoče 

računalniške tehnologije in zato igrata tu pomembno vlogo država in njena zakonodaja. 

Najpomembnejši zakon je zakon o varstvu potrošnikov, nato mu sledijo še ostali zakoni, kot 

so: zakon o varstvu konkurence, zakon o trgovini, zakon o obligacijskih razmerjih, zakon o 

standardizaciji itd. Potrošniki se enostavno ne znajdejo med vsemi zakoni, pozakoni, 

različnimi akti in predpisi. Zaradi tega težko uveljavljajo svoje pravice (Jerman Blažič 2001, 

162). 

5.1 Zasebnost in varovanje osebnih podatkov na spletu 

Osebni podatki so informacije o neki osebi oz. posamezniku, ki se beležijo na prodajalčevem 

strežniku. Večina spletnih trgovin nam v svoji »politiki podjetja« zagotavlja, da so kupčevi 

podatki pri njih varni, in daje zagotovilo, da bodo z njimi korektno ravnali in jih uporabljali le 

za reklamne namene in ne za posredovanje tretji osebi. Vendar v realnosti na žalost ni tako, 

saj je postala prodaja osebnih podatkov dobičkonosen posel. 

Osebni podatki se lahko posredujejo drugim pravnim ali fizičnim osebam v primeru, če 

posameznik privoli v posredovanje ali če obstaja za to izrecna podlaga v katerem od zakonov. 

To je v primeru, če je posredovanje osebnih podatkov potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe 

ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. 

Po zakonu o varstvu osebnih podatkov mora biti posameznik informiran o obdelavi svojih 

osebnih podatkov in o tem, za kakšen namen jih obdelujejo. Na zahtevo posameznika mora 

upravljavec njegove osebne podatke tudi dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati, če 

posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali pa so bili zbrani oziroma 

obdelani v nasprotju z zakonom. Posameznik ima kadarkoli pravico, da z ugovorom zahteva 

prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov. Ugovoru se ugodi, če posameznik dokaže, da 

pogoji za obdelavo niso izpolnjeni (Cerar 2004, 58–59)  

Nekatere organizacije si lastijo osebne podatke tudi nekaj let po izbrisu, kot kaže spodnja 

Slika 3. 
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Slika 3: Čas hrambe osebnih podatkov po preklicu 

Vir: Pavlin 2011. 

Kršitev pravice iz Zakona o varstvu potrošnikov lahko zahteva tudi sodno varstvo, dokler 

kršitev traja. Druga možnost pa je informacijski pooblaščenec, ki jo nad izvajanjem določb 

Zakona o varstvu osebnih podatkov opravlja inšpekcijski nadzor. Obravnava tudi prijave in 

pritožbe posameznikov, ki se nanašajo na sum nezakonite obdelave osebnih podatkov, in 

odloča o pritožbi posameznika.  

Lahko se zgodi, da se naši osebni podatki iznesejo iz države. Takrat jih bomo težko 

nadzorovali, saj veljajo izven naše države in Evropske unije drugačni predpisi in zakoni.  

Register zbirk osebnih podatkov je arhiv, v katerem se zbirajo in pregledujejo vsi osebni 

podatki. Je preglednost pri obdelavi osebnih podatkov in je ena od varovalk za posameznika, 

na katerega se osebni podatki nanašajo.  

5.2 Varno posredovanje podatkov 

Poznamo različne komunikacije za varno posredovanje naših podatkov. Pri tem se vzpostavi 

varen kanal med strežnikom in odjemalcem. Varnost podatkov se poveča, če eno od spodnjih 

metod uporablja trgovec.  

 SSL (ang. secure sockets layer) protokol je najbolj razširjen protokol, ki ga omogočajo 

vsi najboljši brskalniki, npr. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Netscape in drugi. Je 

varna povezava med prodajalcem in kupcem, ki temelji na izmenjavi šifriranih ključev 

med dvema postajama. Na ta način so podatki, ki se pošiljajo preko SSL, zaščiteni z 

mehanizmom, ki preprečuje prisluškovanje in vdor (Ministrstvo za javno upravo 2007). 
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Slika 4: Potek SSL protokola 

Vir: Huska 2015. 

 SET (ang. secure electronic transaction) protokol zagotavlja kupcem diskretnost, 

trgovcem pa samodejno avtorizacijo transakcij s kreditnimi karticami preko povezave z 

bančnimi sistemi. Razvila sta ga Visa in Mastercard, ki mora biti poleg prodajalca in 

kupca vključeni tudi banki od obeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Potek SET protokola 

Vir: Zhtech Corporation 2015. 

 WTLS (ang. wireless TLS) protokol deluje na brezžični komunikaciji in omogoča varno 

povezovanje mobilnikov s strežniki. Postopek overjanja in izmenjave parametrov je 

enostavnejši in uporablja krajši šifrirani ključ (Ministrstvo za javno upravo 2007). 

http://zhtech.com/ProductsDetail.asp?ActID=10
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Varnost pa lahko zagotovimo tudi z nekaterimi drugimi metodami, ki jih navaja Jerman 

(2001, 101). 

 Elektronski podpis: Je dodaten varnostni mehanizem, ki je enakovreden lastnoročnemu 

podpisu in zapisan v temeljnem zakonu o ZEPEP (Zakon o elektronskem poslovanju in 

elektronskem podpisu). Ne zagotavlja popolne varnosti, vendar je ta mogoča v povezavi z 

ostalimi aplikacijskimi varnimi mehanizmi, kot so avtorizacija dostopa do podatkov, 

šifriranje komunikacijske povezave, šifriranje samih podatkov. 

 Digitalni podpis: To je elektronski podpis, ki temelji na asimetrični kriptografiji. Za ta 

način potrebujemo dva ključa. Najprej dokument podpišemo z zasebnim ključem in nato 

podpis preverjamo z javnim ključem podpisnika. Ključa sta med seboj povezana. 

Dokument se imenuje digitalno potrdilo ali certifikat. 

 Šifrirani ključ: Je niz znakov brez vidnega pomena, ki jih izdela šifrirani program na 

podlagi tajnega gesla. Razkriti šifrirani ključ brez tajnega gesla je neuporaben. Daljši kot 

je ključ, težje je zaščito zlomiti in prebrati vsebino sporočil. 

5.3 Napadi na računalnik in zaščita 

Potrošniki pustijo na spletu ogromno sledi. Pri tem so jim v ogromno pomoč »piškotki« in 

»hroščki«, ki javno in tudi prikrito zasledujejo potrošnika in beležijo razne podatke, kot so: od 

kdaj in kje ste na spletu, kaj kupimo, kako plačamo, kolikokrat kupujemo. 

Piškotki (angl. cookies) so majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne 

strani. Piškotki niso škodljivi ali zlonamerni in ne vsebujejo virusov. Uporabljajo jih podjetja 

za različne namene, kot so oglaševanje po spletu, vodenje statistik obiska strani. Nekateri pa 

piškotke zlorabljajo, da z dobljenimi informacijami uporabnike interneta nadlegujejo. 

Spam je nenaročena komercialna elektronska pošta, ki jo iz strežnika pošljejo večjemu številu 

posameznikov hkrati. Nekateri vsebujejo viruse, ki lahko okužijo in poškodujejo računalnik. 

Zato je po novem zakonu o elektronskem trgovanju ta v Evropi prepovedan. Kot navaja 

Prešeren (2006, 100) »ocenjujejo, da je med elektronsko pošto povprečno od 10 % do 30 % 

spama in zato predstavlja gospodarsko škodo v Evropi do 10 milijard evrov«. 

Spletni hrošči (angl. web bugs) so nevidne podobe, ki imajo še boljši način sledenja 

potrošniku. Vstavijo se v potrošnikov program in pošljejo pošiljatelju sporočilo, da je 

uporabnik obiskal spletno stran ali odprl neko elektronsko pošto. 
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6 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

Cilj anketne raziskave je bil ugotoviti značilnosti ciljne populacije. Na določenem vzorcu 

populacije smo zbrali primarne podatke, ki vključujejo eno od podmnožic enote populacije. 

Odgovore smo dobili z anketnim vprašalnikom, ki je bil vnaprej določen in zapisan ter enako 

zastavljen vsem vprašancem. 

6.1 Metodologija 

V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o nakupnih navadah spletnih kupcev in od 

anketirancev pridobili mnenje o njihovem spletnem nakupovanju. Dobljene rezultate smo 

analizirali in dobili ugotovitve za izboljšave.  

6.1.1 Vzorec  

Raziskavo smo izvedli z naključnimi obiskovalci spletnih socialnih omrežij in anketiranci, ki 

smo jim ankete posredovali preko različnih internetnih naslovov. Pogoj za sodelovanje je bil, 

da so že nakupovali preko spleta.   

Struktura anketirancev glede na spol 

Prvo vprašanje se je nanašalo na spol anketirancev. V našem primeru je bilo 77 moških (38 

%) in 126 žensk (62 %). 

 

Slika 6: Spol anketirancev 
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Struktura anketirancev glede na starost 

Glede na starostno strukturo je bilo največ anketirancev (77 %) starih med 21 in 40 let. Med 

41 in 60 let jih je bilo starih 15 %. Do 20 let jih je bilo starih 7 % in le 2 % anketirancev je 

bilo starih nad 61 let ali več. 

 

Slika 7: Starost anketirancev 

Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

Anketirance smo razvrstili v sedem razredov glede na izobrazbeno strukturo. Največ 

anketirancev (31 %) ima V. stopnjo izobrazbe, nato jim sledi III. stopnja izobrazbe (30 %), 

VI. stopnjo izobrazbe ima 24 % anketirancev, IV. stopnjo izobrazbe ima 7 % anketirancev, 

VII. stopnjo izobrazbe ima 5 % anketirancev, II. stopnjo izobrazbe imata 2 % anketirancev, I. 

stopnjo izobrazbe ima 1 % anketirancev. 

 

Slika 8: Izobrazba anketirancev 
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Struktura anketirancev glede na demografsko lego 

Vprašanje, ki se nanaša na demografijo, nam pove, da je največ anketirancev odgovarjalo iz 

Osrednje regije (43 %), kjer jih je tudi po številu prebivalstva največ. Nato jim sledijo 

Primorska regija (27 %), Savinjsko-celjska regija (11 %), Goriška regija (8 %), Gorenjska 

regija (3 %), Pomurska regija (2 %), Zasavska regija (2 %), Dolenjska regija (2 %), Koroška 

regija (1 %), Posavska regija (1 %). 

 

Slika 9: Regija bivanja anketirancev 

Struktura anketirancev glede na njihov status 

Vprašanje se je nanašalo na status potrošnika. Večina anketirancev (49 %) ima zaposlitev, 

nato jim sledijo šolajoči (39 %), brezposelni (10 %) in upokojenci (2 %). 

 

Slika 10: Status anketirancev 

6.1.2 Anketni vprašalnik 

Na spletni anketni vprašalnik je pravilno in v celoti odgovorilo 203 naključnih obiskovalcev. 

Anketni vprašalnik sestavlja skupaj enaindvajset vprašanj (Priloga 1). Vprašalnik smo 

sestavili iz različnih tipov vprašanj. Vsebovana so odprta, polodprta in zaprta vprašanja. 
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Odprta vprašanja smo postavili tako, da lahko anketiranci pri odgovarjanju prosto razmišljajo, 

pri tem jih ne oviramo, ne usmerjamo ali omejujemo. Vprašanja odprtega tipa so tri (to so 

vprašanja 4, 7 in 9). Tri vprašanja so polodprtega tipa (to so vprašanja 8, 10 in 16) in petnajst 

vprašanj zaprtega tipa (to so vprašanja 1, 2, 3, 5, 6, 11–15, 17–21). 

V zadnjem delu smo odgovore analizirali in jih interpretirali ter prikazali s pomočjo grafičnih 

ponazoritev. Pri nekaterih vprašanjih smo preučili tudi hipoteze.  

6.1.3 Postopek raziskave 

Anketno raziskavo smo izvajali od 1. marca 2015 do 1. junija 2015. Izdelali in oblikovali smo 

jo na spletni strani www.1ka.si in jo nato prikazali na različnih forumih, kot so: 

www.medover.net, www.ringaraja.net, www.podsvojostreho.net, www.mtb.si. Nekatere 

ankete pa smo poslali na elektronske naslove. 

6.2 Rezultati ankete in interpretacija 

V tem poglavju bomo analizirali in interpretirali odgovore na posamezna vprašanja in jih 

prikazali v obliki grafov. Pri nekaj vprašanjih bomo preučili tudi hipoteze.  

Struktura anketirancev glede mesečnega zaslužka 

Večina anketirancev (36 %) ima minimalni zaslužek od 0 do 500 EUR, od 501 do 1.000 EUR 

ima plačo 33 % anketirancev, od 1.001 do 1.500 EUR je 18 % anketirancev, od 1.501 do 

2.000 EUR je 6 % anketirancev, od 2.001 do 3.000 EUR je 4 % anketirancev, do 3.001 EUR 

ali več pa 2 % anketirancev. 

 

Slika 11: Mesečni zaslužek anketirancev 

 

 

http://www.1ka.si/
http://www.medover.net/
http://www.ringaraja.net/
http://www.podsvojostreho.net/
http://www.mtb.si/


 

23 

Struktura nakupov izdelkov 

Tu smo zastavili vprašanje odprtega tipa, saj smo želeli, da nam anketiranci sami opišejo, 

kakšne izdelke radi nakupujejo. Odgovore smo združili po hierarhični lestvici, pri čemer 

vidimo, da anketiranci najraje kupujejo tehnične izdelke, oblačila, knjige, športno opremo, 

rezervirajo potovanja, kupujejo kozmetiko, nakit, prehrano, darila. 

  

  

Tehnični izdelki 

Oblačila 

Knjige 

Športna oprema 

Potovanja 

Kozmetika 

Nakit 

Prehrana 

Darila 

 

Slika 12: Izdelki in storitve, ki jih potrošniki najraje kupujejo 

Prednosti, ki jih anketiranci opazijo preko spletnega nakupa 

Največja prednost, ki so jo anketiranci opazili preko spletnega nakupa, je cenejši nakup, kar 

predstavlja 33 % odgovorov. Da je nakup enostavnejši, saj ga lahko opravijo od doma, je 

potrdilo 23 % anketirancev. Prednost, da anketiranci prihranijo pri času, predstavlja 19 %. 

Možnost nakupovanja 24 h na dan predstavlja prednost 11 % anketirancem. Da se preko 

spletnega nakupa kupi le tisto, kar se potrebuje, predstavlja prednost 9 % anketirancem. Pri 

kategoriji drugo je 5 % anketirancev zapisalo, »da kupujejo izdelke v tujini, saj le-ti niso 

dostopni v Sloveniji ali so predragi ali pa jih še ni na našem tržišču«. 

 



 

24 

 

Slika 13: Razlogi za nakup preko spleta 

Na katerih internetnih straneh nakupujete spletni kupci največ? 

Tu smo zopet postavili vprašanje odprtega tipa, ker smo želeli izvedeti, na katerih spletnih 

straneh radi nakupujejo. Razvrstili smo jih po hierarhični lestvici od najbolj obiskanih do 

najmanj obiskanih strani. Največ anketirancev je napisalo: www.ebay.com, 

www.amazon.com, www.mimovrste.si, www.ličila.si (kozmetika, ličila), www.bolha.si (mali 

oglasi in trgovine), www.silux.si (avtodeli), www.aliexpress.com (prodaja različnega blaga), 

www.njuskalo.hr (mali oglasi in trgovine), www.aukcije.hr (hrvaška internetna stran, pri 

kateri prodajajo kupci na način avkcije svoje stvari, ki jih več ne potrebujejo), 

www.si.nextdirect.com (prodaja oblek), www.superge.si (športna oblačila in obutev). 

 

 

www.ebay.com 

www.amazon.com 

www.mimovrste.si 

www.ličila.si 

www.bolha.si 

www.silux.si 

www.aliexpress.com 

www.njuskalo.hr 

www.aukcije.hr 

www.si.nextdirect.com  

www.superge.si 

 

Slika 14: Hierarhija nakupov po spletnih straneh 

 

http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
http://www.mimovrste.si/
http://www.ličila.si/
http://www.bolha.si/
http://www.silux.si/
http://www.aliexpress.com/
http://www.njuskalo.hr/
http://www.aukcije.hr/
http://www.superge.si/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
http://www.mimovrste.si/
http://www.ličila.si/
http://www.bolha.si/
https://www.silux.si/
http://www.aliexpress.com/
http://www.njuskalo.hr/
http://www.aukcije.hr/
http://www.superge.si/
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Ali spletni kupci hitro najdejo, kar iščejo? 

Večina (86 %) anketirancev je odgovorila z »da«, kar pomeni, da hitro najdejo, kar iščejo, 8 

% anketirancev meni, da je na spletnih straneh preveč podatkov, 6 % anketirancev pa je pod 

možnost drugo odgovorilo, da je to odvisno od posamezne spletne trgovine in da je informacij 

premalo na spletnih straneh o plačevanju s kreditnimi karticami.  

 

Slika 15: Preglednost spletnih strani 

Kateri plačilni sistem anketiranci najraje uporabljajo? 

V 28 % so anketiranci navedli, da najraje plačajo ob prevzemu, PayPal uporablja 27 % 

anketirancev in kreditno kartico 24 % anketirancev. Nakazilo na TRR uporablja 16 % 

anketirancev,  nazadnje najraje plačajo preko položnice (3 %) in Monete (2 %). 

 

Slika 16: Vrsta plačila 

Kdaj anketiranci najraje nakupujejo? 

Največ anketirancev kupuje v večernih urah med 20.00 in 23.00 uro (37 %), pozno popoldne 

od 16.00 do 20.00 jih kupuje 31 %, popoldne med 12.00 in 16.00 jih kupuje 13 %, dopoldne 

med 9.00 in 12.00 uro jih kupuje 12 %, ponoči med 23.00 in 6.00 jih kupuje 5 % in zjutraj 

med 6.00 in 9.00 kupujeta 2 % anketirancev. 
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Slika 17: Ura nakupa 

Iz katere naprave dostopajo anketiranci do spletnega nakupa? 

Kar največ anketirancev opravi nakupe s prenosnega računalnika (49 %), s stacionarnega 

računalnika 25 % anketirancev, s pametnega telefona 15 % anketirancev in s tabličnega 

računalnika 11 % anketirancev. 

 

Slika 18: Vrsta naprave, s katere potrošniki dostopajo do nakupov 

Kolikokrat kupujejo anketiranci preko spleta? 

Na vprašanje, kolikokrat kupujejo preko spleta, jih je največ odgovorilo, da kupujejo mesečno 

(64 %), letno jih kupuje 27 %, tedensko pa kupuje 8 % anketirancev. 
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Slika 19: Nakupi po času 

Koliko povprečno porabite mesečno za nakup preko spleta? 

Anketiranci porabijo med 0 in 50 EUR (53 %), med 51 in 100 EUR porabi 27 % anketirancev, 

med 101 in 200 EUR porabi 13 % anketirancev, med 201 in 500 EUR porabi 6 % 

anketirancev, 501 ali več EUR porabi 1 % anketirancev. 

 

Slika 20: Skupna mesečna vsota nakupov 

Kje se nahajate, ko opravljate spletne nakupe?  

Največ anketirancev opravi spletne nakupe od doma (87 %), v službi jih nakupe opravi 9 % 

anketirancev, na poti opravi spletni nakup 1 % anketirancev, v lokalu ali na drugem javnem 

mestu ne opravljajo nakupov ( 0 %), pod drugo pa sta 2 % anketirancev navedla: pri prijatelju, 

v šoli, povsod in odvisno od časa.  
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Slika 21: Kraj nakupa 

Ali nakupujete na slovenskih, evropskih ali mednarodnih spletnih straneh?  

Odgovori so si zelo blizu. Največ anketirancev (36 %) kupuje na slovenskih spletnih straneh, 

34 % anketirancev kupuje na mednarodnih spletnih straneh in 30 % anketirancev kupuje na 

evropskih spletnih straneh. 

 

Slika 22: Demografija nakupov 

Ali se zaradi carinskih dajatev izogibate nakupovanju izven Evropske unije?  

Anketiranci se zaradi carinskih dajatev v 51 % ne izogibajo nakupovanju izven Evropske 

unije, 49 % anketirancev pa raje nakupuje v Evropski uniji, da se izogne carinskim dajatvam. 

 

Slika 23: Nakupi v in izven Evrope zaradi carinskih dajatev 
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Ali spletnim stranem zaupate svoje osebne podatke?  

Anketiranci v večini (63 %) spletnim stranem zaupajo osebne podatke, 37 % pa jih ne zaupa. 

 

Slika 24: Zaupanje osebnih podatkov 

Ali pri registraciji računa uporabite svoje ali izmišljene (lažne) podatke?  

Anketiranci v 69 % pri registraciji računa razkrijejo svoje osebne podatke, 27 % anketirancev 

jih teh ne razkrije vedno, 5 % anketirancev pa napiše lažne, izmišljene podatke. 

 

 

Slika 25: Vrste posredovanih podatkov 

Ali ste prejeli izdelek ali storitev takega/tako, kot ste ga/jo pričakovali? 

Anketiranci so v 80 % prejeli izdelek ali storitev takega/tako, kot so ga/jo pričakovali, v 20 % 

pa anketiranci niso prejeli izdelka ali storitve takega/take, kot so ga/jo pričakovali. 
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Slika 26: Pričakovanje nad izdelkom 

Preverjanje hipotez 

Preverili bomo še hipoteze na nekatera zastavljena vprašanja. 

Hipoteza 1: Anketirane osebe z nižjim mesečnim prihodkom se za spletni nakup odločajo 

zaradi nižje cene izdelkov. 

Hipotezo smo preverili tako, da smo vprašanje, v katerem anketirance sprašujemo o njihovem 

mesečnem prihodku, povezali z vprašanjem, zakaj najraje nakupujejo preko spleta. Pri 

primerjavi odgovorov smo ugotovili, da preko spleta nakupujejo zaradi nižje cene izdelka, in 

to kar 78 % anketirancev, in imajo v večini nižji prihodek do 500,00 EUR (37 %). Na podlagi 

ugotovitve hipotezo sprejmemo. 

Hipoteza 2: Anketiranci menijo, da na spletni strani hitro najdejo, kar iščejo in da ni preveč 

podatkov. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »Ali na spletnih straneh hitro najdete, kar iščete, ali 

menite, da je preveč podatkov in zmede?« Hipotezo smo sprejeli, saj večina anketirancev, kar 

76 %, meni, da se hitro znajde. 

Hipoteza 3: Anketiranci menijo, da je pomembna ura nakupa. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »V katerem času dneva nakupujeta preko spleta?« 

Večina anketirancev (63 %) je potrdilo, da je zanje najboljši čas za nakup v večernih urah 

med 20:00 in 23:00 uro. Na podlagi ugotovitve hipotezo sprejmemo. 

Hipoteza 4: Anketiranci se pri spletnem nakupu izogibajo carinskih dajatev. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »Ali se zaradi carinskih dajatev izogibate nakupovanju 

izven Evropske unije? Anketiranci so v večini (51 %) napisali, da najraje kupujejo po 

evropskih spletnih straneh in se tako izognejo dodatnim stroškom carine, tako da smo 

hipotezo zavrgli. 
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Hipoteza 5: Anketiranci zaupajo svoje osebne podatke spletnim stranem. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »Ali zaupate svoje osebne podatke spletnim stranem?« 

Anketiranci v 69 % svoje osebne podatke zaupajo spletnim stranem ne glede na posledice. 

Na podlagi ugotovitve hipotezo sprejmemo. 

Hipoteza 6: Anketiranci navedejo pri registraciji računa točne podatke in ne lažnih podatkov. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »Ali pri registraciji računa uporabite svoje ali 

izmišljene (lažne) podatke?« Anketiranci zaupajo spletnim stranem pri registraciji računa 

svoje osebne podatke v 69 %. Hipotezo smo sprejeli. 

Hipoteza 7: Anketiranci so prejeli izdelek ali storitev takega, kot so pričakovali. 

Hipotezo smo preverili z vprašanjem: »Ali ste prejeli izdelek ali storitev takega/tako, kot ste 

ga/jo pričakovali?« Anketiranci so v 80 % prejeli izdelek kot pričakovano, zato hipotezo 

sprejmemo. 
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6.3 Zaključek 

V diplomski nalogi smo skušali ugotoviti trenutne nakupne navade spletnih kupcev. 

Raziskava nam je pokazala, da je spletno nakupovanje v zadnjih letih vedno bolj v porastu in 

da se nakupne navade kupcev iz leta v leto spreminjajo. Razloge najdemo v gospodarskih 

razmerah, saj postaja srednji sloj prebivalstva vedno bolj reven in potrošniki vedno bolj 

izrabljajo možnosti cenejših nakupov preko spleta. Potrošniki in spletni prodajalci vidijo v 

spletnem nakupovanju in prodaji velike prednosti in koristi. Vsak zase jih znajo dobro 

izkoriščati in uporabljati sebi v prid. Tako spletni potrošniki ceneje nakupujejo, hitreje 

opravijo nakup, nakupujejo 24 h na dan, med vikendi in prazniki. Pred nakupom pa imajo 

možnost, da primerjajo izdelke in storitve. Spletni prodajalci vidijo prednosti v zmanjšanju 

stroškov zaposlenih, znižanju investicij v poslovne in skladiščne prostore, zmanjšanju zalog 

vhodnega blaga. Na ta način privarčujeta obe strani in izkoristita dane ugodnosti. 

Množica podatkov za spletne potrošnike ni ovira in, kot kažejo podatki raziskave, se večina 

potrošnikov na spletu dobro znajde. Razlog je, da so uporabniki interneta v večini srednja 

generacija, stara med 21 in 40 let, ki je odraščala z računalniki. Finančna varnost pri spletnih 

nakupih je za uporabnike pomembna in jo tudi izkoriščajo na način plačevanja ob prevzemu 

ali preko Paypala. Tako so finančno zavarovani, če blaga niso prejeli ali je poškodovano. 

Presenetilo nas je dejstvo, da so spletni uporabniki slabo ozaveščeni glede posredovanja 

lastnih osebnih podatkov pri registraciji računa. Ne zavedajo se, kako organizacije trgujejo z 

njihovimi osebnimi podatki in kje se shranjujejo ter koliko časa. Razlogi so v slabem 

ozaveščanju potrošnikov s strani države in medijev ter slabo zapisani zakonodaji. Zaradi 

majhnosti Slovenije potrošniki kupujejo po celem svetu in so s svojimi nakupi po večini 

zadovoljni. Menimo, da je to tudi razlog, da bodo na ta način še pogosteje kupovali. 

Sklepam, da se bodo nakupne navade stalno spreminjale zaradi različnih vzrokov, med 

katerimi so tudi gospodarstvo, prodajne strategije, povpraševanje in ponudba. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Kakšne so nakupne navade spletnih kupcev? 

Spoštovani! 

Sem študentka Fakultete za management. V sklopu svojega diplomskega dela izvajam 

raziskavo, s katero bom pridobila informacije, ki mi bodo v pomoč pri izdelavi diplomskega 

dela. Sodelovanje v anketi je anonimno, pridobljeni rezultati pa bodo izključno uporabljeni v 

moji diplomski nalogi. Prosim, da anketo izpolnjujete le tisti, ki ste že kupovali preko spleta. 

Za sodelovanje in se Vam že v naprej lepo zahvaljujem! 

 

Vaš spol?  
 

 Moški 

 Ženski  
 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 

 osnovna šola ali manj  
 poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola)  
 štiriletna srednja šola  
 višja šola  
 visoka šola - prva stopnja   
 univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij)  
 znanstveni magisterij ali doktorat  

 
V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   

 

Kraj Vašega bivanja?  
 
Kakšen je vaš trenutni status?  
 

 Šolajoč  
 Zaposlen  
 Upokojenec  
 Brezposeln  

 

Vaš mesečni zaslužek?  
 

 0-500 €  
 501-1.000 €  
 1.001-1.500 €  
 1.501-2.000 €  
 2.001-3.000 €  
 3.001 €  ali več  

 

Kaj kupujete preko spleta? Npr. igrače, prehrano, obleke, elektroniko.  
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Zakaj se odločate za nakup preko spleta?   
 

 Cenejši nakup  
 Enostavnejši nakup  
 Prihranek časa  
 Kupite le tisto kar potrebujete  
 Kupujete 24 h na dan  
 Drugo:  

 
Na katerih spletnih straneh nakupujete? Npr. Amazon, Bolha, Mercator, Ebay,itd.  
 
Ali hitro najdete na spletnih straneh kar iščete ali menite, da je preveč podatkov in zmeda?  
 

 Hitro najdem  
 Preveč podatkov  
 Drugo:  

 
Kateri plačilni sistem uporabljate?  
 

 Plačilo ob prevzemu  
 Nakazilo na TRR  
 Položnice  
 PayPal  
 Kreditna kartica  
 Moneta  

 

V katerem času dneva nakupujete preko spleta?  
 

 Zjutraj (6.00-9.00)  
 Dopoldne (9.00-12.00)  
 Popoldne (12.00-16.00)  
 Pozno popoldne (16.00-20.00)  
 Zvečer (20.00-23.00)  
 Ponoči (23.00-6.00)  

 
Iz katere naprave dostopate do spletnega nakupa?  
 

 Stacionarni računalnik  
 Prenosni računalnik  
 Tablični računalnik  
 Pametni telefon  

 
Kolikokrat nakupujete preko spleta?  
 

 Dnevno  
 Tedensko  
 Mesečno  
 Letno  

 
Koliko povprečno mesečno porabite za nakup preko spleta?  
 

 0-50 €  
 51-100 €  
 101-200 €  
 201-500 €  
 501 ali več  
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Kje ste ko opravljate spletne nakupe?  
 

 Doma  
 V službi  
 Na poti  
 V lokalu ali dugem javnem mestu  
 Drugo:  

 

Ali nakupujete v slovenskih, evropskih ali mednarodnih spletnih straneh?  
 

 slovenske spletne strani  
 evropske spletne strani  
 mednarodne spletne strani  

 
Ali se zaradi carinskih dejatev izogibate nakupovanju izven evropske unije?  
 

 DA  
 NE  

 
Ali zaupate Vaše osebne podatke spletnim stranem?  
 

 DA  
 NE  

 
Ali pri registraciji računa uporabite svoje ali izmišljene (lažne) podatke?  
 

 moji podatki  
 izmišljeni (lažni) podatki  
 Ne vedno  

 
Ali ste prejeli izdelek ali storitev takega kot ste pričakovali?  
 

 DA  
 NE  
 Ne vedno 

 
Hvala za vaše sodelovanje in pomoč! 


