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POVZETEK 

V diplomski nalogi so obravnavane spletne trgovine, njihove značilnosti ter prednosti in 

slabosti. Predstavljeni so standardi za oblikovanje spletnih strani. Na podlagi določenih 

kriterijev ocenjevanja spletnih strani so podrobneje analizirane in ocenjene spletne strani 

spletnih trgovin. Obravnavane spletne trgovine so Mimovrste, EnaA, Nakupovanje.net, 

Enakupi.com in Sloveniashop. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti spletne 

trgovine in spletne strani ter opredeljeni kriteriji za ocenjevanje spletnih strani. V empiričnem 

delu so spletne trgovine na podlagi navedenih vsebinskih, oblikovnih, tehničnih in 

uporabnostnih kriterijev podrobno analizirane in medsebojno primerjane. Podana je ocena 

spletnih strani obravnavanih trgovin. Rezultat primerjalne analize je ugotovitev, da so spletne 

strani kakovostne in v skladu s priporočenimi merili. 

 

Ključne besede: spletna trgovina, spletna stran, kriteriji, analiza, ocenjevanje, kakovost. 

SUMMARY 

Bachelor thesis covers internet shops, their features, advantages and disadvantages and 

presents the standards for web site design. Web sites and internet stores were evaluated and 

thoroughly analysed based on certain assessment criteria. The internet shops discussed are: 

Mimovrste, EnaA, Nakupovanje.net, Enakupi.com and Sloveniashop. The theoretical part 

presents internet shops, web sites and defines the assessment criteria that were applied. Based 

on the defined criteria regarding the content, design, technical features and purpose of use, the 

empirical part provides a detailed analysis of internet shops in question and their comparisons, 

and presents an evaluation of the web sites. The comparative analysis revealed that the web 

sites are of high quality and comply with the recommended criteria. 

 

Key words: internet shop, web site, criteria, analysis, evaluation, quality. 
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1 UVOD 

1.1  Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Večina podjetij začne svojo pot elektronskega poslovanja s predstavitvijo podjetja na 

internetu. Predstavitev najpogosteje nastane kot odgovor konkurenci, ki je tam že prisotna. Z 

razvojem globalnega trga je pojav podjetja na internetu postal skoraj nuja. Spletne trgovine in 

z njimi povezano elektronsko poslovanje se zelo hitro razvija. Vsak dan se vedno več 

posameznikov in podjetij po vsem svetu med seboj elektronsko povezuje (Jerman - Blažič idr. 

2001, 43-46). Spletna trgovina vključuje aktivnosti potrošnikovega zbiranja informacij, izbire 

(fizične ali digitalne) dobrine, naročila dobrine in njihovo elektronsko dostavo (Groznik in 

Lindič 2004, 37). Uspeh trgovin je pogojen s ponudbo kakovostnih dobrin po ugodnih cenah, 

ki jo mora spremljati visoka raven opravljene storitve. Za uspešno spletno prodajo pa ne 

zadostuje samo ustreznost dobrin za tovrstno prodajo. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno 

kakovost spletne trgovine, ki jo tvorijo kakovostna vsebina, uporabnost in tehnologija 

(Groznik in Lindič 2004, 50). 

V prvem delu diplomske naloge opisujemo spletno trgovino kot del elektronskega poslovanja. 

Teoretično opredelimo vrste spletnih trgovin, njene prednosti in slabosti, načine plačevanja 

ter varnost nakupovanja preko spleta. V drugem delu se osredotočimo na spletne strani. 

Podrobneje opišemo vrste in sestavo spletnih strani ter njene kriterije in lastnosti.  

Najpomembnejša karakteristika dobre spletne strani je njena uporabnost; to pomeni, da 

obiskovalec dobi informacijo, zaradi katere je spletno mesto obiskal, pri tem pa mora do 

informacije priti hitro in brez težav, še bolje pa je, če spletna stran nanj naredi dober vtis, mu 

postane simpatična in se mu vtisne v spomin. Uporabne so tiste spletne strani, ki so 

informativne, aktualne in verodostojne, všečne, preproste, hitre in obiskane (Oseli 2003, 

13−15). Na podlagi kriterijev in lastnosti, ki jih mora imeti dobra spletna stran, smo analizirali 

pet spletnih strani različnih e-trgovin: mimovrste.com, enaa.com, nakupovanje.net, 

enakupi.com in sloveniashop.net. Po primerjalni analizi smo podali mnenje in predloge za 

izboljšanje tovrstnih strani.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati izgled in vsebino spletnih strani petih spletnih 

trgovinskih centrov v Sloveniji.  

Cilji naloge so: 

− predstaviti spletno trgovino,  

− opredeliti prednosti in slabosti spletne trgovine,  

− opredeliti načine in varnost plačevanja preko spletne trgovine, 
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− opredeliti vrste in strukture spletnih strani, 

− predstaviti kriterije in lastnosti kakovostnih spletnih strani, 

− predstaviti pet spletnih centrov v Sloveniji, 

− analizirati in oceniti spletne strani spletnih centrov na podlagi kriterijev in lastnosti 

kakovostnih spletnih strani in 

− primerjati vsebine spletnih strani analiziranih spletnih centrov in opredeliti njihove 

prednosti in slabosti. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

V diplomski nalogi smo uporabili deskriptivni pristop. Z metodo kompilacije smo povzemali 

spoznanja, stališča in sklepe različnih avtorjev. Z metodo klasifikacije in deskripcije smo 

definirali ključne pojme in opisovali dejstva, procese in pojave. To smo uporabili pri 

opredelitvi spletne trgovine, njenih prednosti in slabosti, načinu plačevanja in varnosti. 

Tovrstna metoda je služila tudi pri opredelitvi spletne strani, njenih vrst in struktur kot tudi pri 

predstavitvi kriterijev in lastnosti kakovostnih spletnih strani. Komparativno metodo smo 

uporabili pri primerjavi spletnih strani spletnih centrov po merilih, ki smo jih opredelili v 

tretjem poglavju.  

Uporabili smo tudi analitični pristop. Z metodo analize smo analizirali in ocenili izgled ter 

vsebino spletnih strani največjih spletnih trgovin v Sloveniji: Mimovrste, EnaA, 

Nakupovanje.net, Enakupi.com in Sloveniashop. Na koncu smo uporabili metodo sinteze, s 

katero smo povzeli rezultate in ključne ugotovitve. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge  

Predpostavljeno je bilo, da zaradi vedno večje uporabe interneta narašča število potencialnih 

kupcev. Zaradi konkurenčnosti podjetij nastaja vedno več spletnih trgovin. Glede na 

povečano pojavnost in možnost izbiranja spletnih trgovin na internetu je bila naša 

predpostavka pravilna. Domnevali smo, da so zaradi kakovostnih in redno posodobljenih 

spletnih strani tovrstne trgovine učinkovitejše in privlačnejše za potencialne kupce. Pravilno 

smo domnevali, da so spletne trgovine, ki svoje spletne strani redno posodabljajo in so te 

narejene kakovostno, privlačnejše kupcem kot ostale.  

Omejili smo se le na največje slovenske spletne centre ter na predhodno opisane kriterije in na 

internetne vire, ki niso zaupne narave. Pomanjkanje literature ni predstavljalo omejitve, saj je 

na to temo že veliko napisanega ali pa je relevantne vire možno poiskati na spletu. 
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2 SPLETNA TRGOVINA 

»Elektronsko poslovanje (ang. electronic business) se nanaša na izvajanje poslovnih 

transakcij, na upravljanje odnosov s strankami in na komuniciranje tako znotraj podjetja kot 

med različnimi podjetji, kupci in državno upravo« (Skrt, 2002). Med elektronsko poslovanje 

uvrščamo več različnih poslovanj glede na udeležence poslovanja. Poslovanje med podjetji in 

potrošniki B2C (ang. Business to Consumer) in poslovanje med podjetji B2B (ang. Business 

to Business) sta najpomembnejši področji e-poslovanja.  

Spletna trgovina je eno izmed področij elektronskega poslovanja. Spletne trgovine spadajo v 

kategorijo e-poslovanja med podjetji in potrošniki (t. i. B2C-poslovanje) (Groznik in Lindič 

2004, 37).  

2.1 Definicija spletne trgovine 

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

sprogramirani obliki v internetu (Štrancar 2001, 10). 

Spletna trgovina vključuje aktivnosti potrošnikovega zbiranja informacij, izbire (fizične ali 

digitalne) dobrine, naročila dobrine in njihovo elektronsko dostavo. Poznamo več vrst 

spletnih trgovin, v katerih lahko nakupujemo. Ločimo jih lahko glede na (Groznik in Lindič 

2004, 37): 

− trgovine, kjer nakupujemo fizične (knjige, oblačila, DVD-je) ali digitalne dobrine 

(programsko opremo, e-letalske karte, e-vstopnice); 

− specializirane trgovine (spletne knjigarne, trgovine z oblačili) ali veleblagovnice, kjer 

lahko izbiramo med širokim naborom različnih izdelkov (BTC, Nakupovanje.net, 

Mimovrste); 

− trgovine, ki prodajajo izdelke različnih proizvajalcev (Superge.si, BigBang.si) ali 

prvenstveno tržijo lastno znamko (Gorenje.si); 

− trgovine, ki prodajajo fizičnim osebam, ali tiste, ki prodajajo tudi podjetjem in 

organizacijam. 

Za spletno trgovino lahko rečemo, da je podobna klasični, vendar se razlikuje od nje v načinu 

prodaje svojih storitev in izdelkov. Določene trgovine, ki prodajajo preko spleta, so ustvarjene 

z namenom dopolnjevanja klasične trgovine (kataloška prodaja, TV), druge so bile 

ustanovljene za prodajo preko spleta (Mimovrste, Nakupovanje.net). Spletni centri so primer 

različnih spletnih trgovin, saj v njih na enem mestu najdemo več izdelkov in storitev (avdio- 

in videoproizvodi, oblačila, obutev, pohištvo itd.) različnih proizvajalcev. Primeri tovrstnih 

centrov so Mimovrste, Nakupovanje.net, EnaA, Enakupi.com in Sloveniashop. 
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2.2 Prednosti in slabosti spletne trgovine 

Zaradi napredka tehnologije vedno več ljudi poslovno in zasebno uporablja nakupovanje 

preko spleta, ki omogoča enostavno, hitro in cenovno ugodno nakupovanje. Spletne trgovine 

imajo v primerjavi s klasičnimi trgovinami prednosti za kupce in podjetja.  

2.2.1 Prednosti spletne trgovine  

Prednosti spletnega nakupovanja oz. spletnih trgovin so naslednje (Štrancar 2001, 11−14): 

− Nikoli zaprto: spletne trgovine so odprte ves čas, se pravi 24 ur na dan 365 dni v letu, 

razen izjem, kadar so v prenavljanju ali okvari. Čas nakupovanja lahko popolnoma 

prilagajamo našim potrebam.  

− Udobje: fizično ni potrebno hoditi v trgovino in lahko se izognemo marsikateri 

neprijetnosti, ki je prisotna pri klasičnem nakupovanju: gneči, neprijaznim trgovcem, 

iskanju parkirišč itd. Lahko se udobno usedemo v naslonjač in opravimo želeni nakup. 

− Oddaljenost ni pomembna: izdelek se lahko nahaja v drugem mestu, drugi državi ali 

drugem kontinentu, vendar nam je zaradi napredne tehnologije in logistike kljub 

oddaljenosti dostopen. 

− Hitrost: hitrost in cenovna dostopnost interneta omogočata, da se nam izdelek bolj splača 

kupiti preko spleta kot v trgovini.  

− Pregled celotne ponudbe v trenutku: preprosta in natančna primerjava cen ter pregled 

celotne ponudbe sta hitrejša in enostavnejša preko spletnih trgovin. 

− Velikost ponudbe ni omejena: spletna trgovine je omejena z velikostjo svojega skladišča 

in močjo strojne in programske opreme, ni pa omejena s količino izdelkov, ki jih v 

določenem času lahko ponudi strankam. 

− Vedno boljša varnost: zahvaljujoč sodobnim tehnikam enkripcije in kodiranja podatkov 

postaja spletna trgovina iz dneva v dan bolj varna.  

− Pregled tekočih in preteklih nakupov: vsak nakup se shrani v sistemu in lahko dostopamo 

do podatkov o tekočih ali preteklih nakupih, ki so do minute natančni. 

− Avtomatizacija ponudbe: na osnovi opravljenih nakupov se s posebnim programom 

analizira nakup vsakega kupca; ko se kupec vrne v spletno trgovino, se pojavi kupcu 

namenjena ponudba, sestavljena glede na pretekle ponudbe. 

− Ceneje: zaradi nizkih stroškov poslovanja imajo spletne trgovine cenejše izdelke. 

2.2.2 Slabosti spletne trgovine  

Groznik in Lindič (2004, 43) naštevata glavne razloge, zaradi katerih se uporabniki ne 

odločijo za nakup preko spletne trgovine:  

− slaba, počasna podpora kupcem ali pa te sploh ni; 

− zasebnost: strah pred razkrivanjem osebnih podatkov; 
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− višji celotni stroški: nekatere spletne trgovine zaračunavajo višje cene poštnine, s čimer 

so celotni stroški nakupa večji, kot če bi izdelek kupili v klasični trgovini; 

− varnost: zloraba kreditnih kartic in kraja identitete; 

− slaba strukturiranost strani: uporabniki ne najdejo dovolj informacij o izdelku ali storitvi; 

− nezmožnost fizičnega ogleda ali preizkusa izdelka: ker izdelka ne moremo videti, si ga 

lahko samo predstavljamo in upamo, da ni ponaredek; 

− splošno nezaupanje v ponudnika; 

− prepočasen prenos spletnih strani; 

− blaga ni na zalogi. 

Če se kupec želi izogniti neprijetnostim pri nakupovanju preko spleta, je dobro, da pred 

nakupom preuči spletno trgovino. Če je spletna trgovina znana in že uveljavljena na trgu, ni 

strahu, da bi šlo za fiktivno oz. ponarejeno spletno stran. Pri pregledu varnostnih certifikatov 

pa se lahko kupec prepriča o varnosti spletne trgovine.  

2.3 Varnost 

Varnost je ključnega pomena, ko govorimo o nakupovanju preko spleta. Spletni trgovci si 

morajo pridobiti zaupanje potencialnih kupcev, saj šele tako lahko spletna trgovina zaživi in 

začne ustvarjati dobiček.  

SET (Secure Electronic Transactions) protokol skrbi za diskretnost kupcev in zagotavlja 

trgovcem samodejno avtorizacijo transakcij s kreditnimi karticami preko povezav z bančnimi 

sistemi. Varnostni protokol SSL (Secure Socket Layer) skrbi, da so informacije, ki se 

prenašajo po omrežju med kupcem in trgovino, šifrirane in varne. Z uporabo tehnologije SSL 

je zaščiteno celotno spletno naročanje (podatki o kupcu, naslov, način plačevanja, podatki 

plačilnih kartic). Vsi kupčevi podatki so zaščiteni z varnostno kodo in varnostnimi ukrepi, še 

preden so poslani iz računalnika. Vsebino sporočila pred neavtoriziranimi vpogledi zaščitimo 

s šifriranjem in večjo varnost sporočila dosežemo z večjo velikostjo šifrirnega ključa 

(merjenega v bitih). Največkrat uporabljena sta 40- in 128-bitni ključ. Razlikujeta se v številu 

možnih ključev, s katerimi je sporočilo zaklenjeno. Zaščita z varnostno kodo je tako velika, 

da bi nepridipravi potrebovali mesece ozir. leta, da bi našli pravi 128-bitni ključ, in več 

tednov za 40-bitni ključ (Skrt 2002).  

2.4 Načini plačevanja  

Uspešni spletni trgovci si prizadevajo, da nudijo svojim kupcem široko paleto možnih 

načinov plačevanja. Najpogostejši načini plačevanja preko spletne trgovine so:   

− Plačilo po povzetju: kupec odda naročilo in ko pošiljka prispe, poštarju plača izdelek. To 

je najpogostejši in najbolj preprost način plačevanja preko spleta. 
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− Predplačilo oz. predračun: kupec (v tem primeru ponavadi podjetje) naroči blago in ga 

plača elektronsko pred prevzetjem. Ko spletna trgovina dobi potrdilo o plačilu, se 

nadaljuje obdelava in nato pošiljanje blaga. 

− Plačilo z odlogom: večje podjetje plača izdelek, ki ga dobi takoj, šele po določenem 

obdobju. Gre za način plačila, pri katerem ima podjetje sklenjeno pogodbo s spletno 

trgovino.  

− Plačilne kartice (kreditne in debetne): plačila se izvajajo preko sistema EON MegaPOS 

za posredovanje plačil. Kupec je usmerjen na spletno stran posrednika plačil s kreditnimi 

oz. debetnimi karticami. Na tej strani vnese številko kartice in PIN-kodo. Posrednik 

preusmeri kupca nazaj na spletno stran prodajalca in prodajalca obvesti o plačilu.  

− Moneta oz. plačevanje z mobilnim telefonom: ko kupec odda naročilo v spletni trgovini, 

pokliče številko in sledi navodilom plačevanja naročila. Na položnici za mobilni telefon 

je prikazan tudi znesek nakupa preko spleta, ki ga mora kupec poravnati. Operaterji, ki v 

Sloveniji nudijo to možnost, so Mobitel, Simobil in Debitel. 

− Plačilo preko spletne banke: kupec pri banki, ki omogoča spletno bančništvo in pri kateri 

ima odprt račun, takoj plača svoje spletno naročilo. Pri takšnem načinu plačevanja je 

potrebna dodatna oprema in varnostni certifikati.  

− Plačilo preko sistema PayPal: kupec lahko izvede plačilo preko tega sistema na dva 

načina. Ob plačilu vnese podatke svoje kreditne kartice in opravi nakup ali pa se registrira 

v sistem in kot uporabnik vnaša le svoje geslo. Uporabnik lahko tudi na svoj račun naloži 

sredstva in sproti bremeni kreditno kartico.  
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3 SPLETNA STRAN 

3.1 Opredelitev spletne strani 

Spletna stran je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga kaže brskalnik. Jezik za opis 

spletnih strani je HTML. Več spletnih strani oblikuje spletišče. Na spletu jo predstavlja 

domena – spletni naslov (Wikipedija 2012). 

3.2 Vrste spletnih strani 

Glede na njihove značilnosti ločimo različne spletne strani (Smith in Bebak 2000, 34): 

− Osebna spletna stran: služi predvsem temu, da s sodelavci, prijatelji, družino in drugimi 

delimo naše stvari. Prav tako lahko preko osebnih spletnih strani spoznamo ljudi s 

podobnimi željami ali nas informirajo o načinu življenja in razmišljanja drugih okolij. 

Lastniki spletnih strani lahko dodajajo na svojo spletno stran tematiko, ki je povezana z 

eno stvarjo, in tako počasi spreminjajo spletno stran v tematsko spletno stran. Lahko pa 

svojo osebno stran razvijajo v poslovno smer in prikažejo podatke o svojih poklicnih ciljih 

in uspehih (prav tam).  

− Tematska spletna stran: je vir informacij, ki se nanašajo na določeno temo. Lahko gre za 

zanimanje skupine ljudi, katere član je tudi avtor spletne strani. Stran lahko kmalu 

preraste v nekaj, kar je podobno komercialnemu spletnemu mestu. Informacije na 

tematski spletni strani so lahko od nenadzorovanega lastnika posvečene čemur koli in se 

lahko razvijejo v vrhunsko delo ali pa nekaj, kar nima nobene vrednosti (prav tam).  

− Poslovna spletna stran ali komercialna spletna stran: njen namen je, da obiskovalce 

informira o podatkih podjetij, ki pridejo preko nje v stik z njimi. Nekatere so dostopne 

vsem uporabnikom, druge so dostopne le z ustreznim geslom oz. je dostop do njih omejen 

na drug način. Obstajajo tudi interne ali zasebne spletne strani, ki so del zasebnih omrežij 

in javnosti sploh niso dostopne (prav tam). 

− Razvedrilna spletna stran: največ obiskovalcev obišče splet zaradi zabav, zato število 

strani, ki ponujajo zabavo, vztrajno narašča. Veliko je strani s šaljivo vsebino in 

skupinskimi igrami. Takšne strani služijo tudi oglaševanju. Na njih lahko najdemo tudi 

prikrito ali odkrito izobraževalno vsebino (prav tam).   

3.3 Strukture spletnih strani 

Preden začnemo oblikovati spletno mesto, si moramo pripraviti načrt povezav oz. določimo 

strukturo spletne strani. Hierarhični položaj je zelo pomemben, saj se pri kaotično povezani 

strani uporabnik lahko ustraši (ne ve, kje se nahaja ter kaj ponujamo) in stran hitro zapusti. 

Obiskovalcu moramo predstaviti celovito sliko mesta in mu s pomočjo raznih grafičnih 

elementov (barv, slik ...) pokazati nivo, na katerem se nahaja (Hribar 2001, 40). 
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Poznamo več struktur spletnih strani (prav tam, 40−42). 

3.3.1 Linearna struktura spletne strani 

Pri linearni strukturi strani je prva stran predstavljena s povezavami na več podstrani. 

Podstrani imajo več strani in z vsake se lahko uporabnik premika na prejšnjo ali naslednjo 

stran. Ta struktura strani se uporablja takrat, ko želimo uporabnika voditi po točno določenih 

informacijah. Ponavadi jo srečamo pri spletnih predstavitvah, elektronskih knjigah in 

turističnih vodičih.  

 
Slika 1: Linearna struktura spletne strani 

Vir: Bobek in Sternad 2009. 

3.3.2 Mrežna struktura spletne strani 

Uporablja se predvsem za prikaz zelo obsežnih tekstovnih dokumentov. Zgradba je podobna 

leksikonom, kjer nas posamezne ključne besede vodijo k drugim geslom. Pri tem lahko v 

izbranem opisu izberemo druge povezave. Mrežna struktura omogoča uporabniku gibanje po 

spletu med spletnimi stranmi. Njena slabost je, da lahko uporabnik hitro izgubi orientacijo o 

tem, kje se nahaja, zato je priporočljiv načrt spletne strani. 
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Slika 2: Mrežna struktura spletne strani 

Vir: Bobek in Sternad 2009. 

3.3.3 Hierarhična struktura spletne strani 

Te strukture so najpogostejše in razločno razdeljene na posamezna področja. Gre za 

hierarhično razdelitev, kjer so podstrani podrejene glavni strani. Na glavni strani najdemo 

naslovno stran (osnovne informacije o podjetju, namen spletne strani), s katere se lahko prek 

poddokumentov povežemo na podstrani s končnimi informacijami.  

 
Slika 3: Hierarhična struktura spletne strani 

Vir: Bobek in Sternad 2009. 
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3.3.4 Krožna struktura spletne strani 

Krožno strukturo zelo redko srečamo in je uporabna le pri opisih proizvodov in storitev. 

Začetna stran je del krožne zgradbe in na koncu se zopet vrnemo na njo.  

 
Slika 4: Krožna struktura spletne strani 

Vir: Bobek in Sternad 2009.  

3.4 Kriteriji in lastnosti spletnih strani 

Značilnosti dobre spletne strani so (Jerman - Blažič idr. 2001, 68−69): 

− premišljena grafika, 

− zanimivosti: vsaj enkrat tedensko obnovljene sveže informacije, 

− dodajanje značilnih informacij za podjetje: povezave s stranmi s podobno tematiko ali 

otvoritev spletne strani za mnenje bralcev o izdelkih, 

− pritegnitev obiskovalcev spletne strani: nagradne igre, zanimivosti, 

− strukturirane informacije: na spletni strani ne sme biti preveč besedila, 

− omejitev dodatnih programov, 

− omejitev povezav na druge spletne strani,  

− omejitev reklamnih oglasov, 

− zagotavljanje enostavnega pregleda spletne strani podjetja, 

− zagotavljanje možnosti za komunikacijo s strankami: uporabniški kotiček, elektronska 

pošta, 

− prisotne morajo biti pomembne informacije za vzpostavitev kontaktov: telefonske 

številke in naslov podjetja, cene izdelkov ali storitev, cene dostave, pogoji vračanja 

kupljenega blaga, sledenje naročila, informacija o prisotnosti spletne trgovine, politika 

podjetja glede zaščite osebnih podatkov).  

Dobre spletne strani, ki zadovoljijo uporabnike, lahko prepoznamo po kriterijih, kot so 

vsebina, oblikovna podoba, tehnični vidik in uporabnost.  
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3.4.1 Vsebina  

Spletna vsebina mora biti ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, pregledna, 

verodostojna in uporabna. Vsebina mora biti kratka, jedrnata in razdeljena v logične enote. 

Spletna stran ne sme biti prenatrpana z besedilom. Dolga besedila morajo biti razdeljena v 

poglavja in predstavljena na več podstraneh. Ključne besede, kratki in jasni naslovi bodo 

uporabnikom omogočili lažje sprehajanje po vsebini (Skrt 2003b). 

Groznik in Lindič (2004, 50) navajata naslednje kriterije za kakovostno vsebino. Zaradi 

nezmožnosti fizičnega ogleda izdelka mora biti ta ustrezno predstavljen. Izdelek predstavimo 

s fotografijami ali z rezultati, ki jih dosežemo z uporabo izdelka, videoposnetki izdelka in 

zvočnimi posnetki. Slike izdelkov morajo biti kakovostne in odražati čim bolj dejanske 

odtenke. Tekstovni opisi morajo biti napisani razumljivo in vsebovati čim več dejstev. Jezik 

naj bo slovnično pravilen, saj lahko v nasprotnem primeru negativno vpliva na uporabnika. 

Vsebuje naj dodatne informacije, kot so spletni svetovalni, nakupovalni vodiči in nasveti za 

uporabo. Kupcu je pomembna tudi komunikacija oz. odzivnost trgovca, ki mora v najkrajšem 

možnem času posredovati zahtevane informacije. Boljša prilagodljivost kupcu v spletni 

trgovini se kaže tudi v ponujenih načinih plačevanja. 

Če se vsebina spletne strani prilagaja zahtevam uporabnika in mu nudi individualizirane 

informacije, proizvode in storitve, imenujemo to personalizacija strani. Obiskovalcu spletne 

strani nudi možnost prilagoditve njegovim potrebam in željam, tako da strežnik prepozna 

uporabnika in mu na podlagi zbranih podatkov poda vsebine, ki so zanj najbolj uporabne in 

primerne (Skrt 2003a).  

3.4.2 Oblikovna podoba 

Skrt (2003b) meni, da ob vstopu na spletno stran uporabnik najprej zazna njeno oblikovno 

podobo. Najboljša je tista, ki je preprosta oz. ne vsebuje odvečnih elementov. Pri izdelavi 

oblikovne podobe je potrebno posvetiti pozornost predvsem oblikovanju, všečnosti, ureditvi, 

postavitvi, navigaciji, barvam, ozadju, grafičnim elementom, tipografiji in velikosti pisave. 

Prav tako je pri ustvarjanju oblikovne podobe dobro upoštevati nasvete: 

− uporaba manj različnih barv, 

− izogibanje animacijam, utripajočim in premikajočim napisom, 

− neizstopajoče in enako ozadje, 

− uporaba praznega prostora okoli besedil, 

− uporaba primerne velikosti in tipografije pisave, 

− grafični elementi morajo popestriti vsebino, vendar je ne smejo zadušiti, 

− slike in grafični elementi morajo biti optimizirani in objavljeni v primernem formatu (.jpg 

ali .gif), 

− za boljšo čitljivost je priporočljiva uporaba temne pisave na svetli podlagi. 
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Oblikovna podoba spletne strani je kakovostna, ko doseže harmonijo barv, slik in vsebine. 

Najpomembnejši pokazatelj dobro oblikovane podobe strani je število kupcev, ki se vračajo 

na spletno stran.  

3.4.3 Tehnični vidik 

Spletna stran mora biti nameščena na hitrih, zanesljivih in varnih strežnikih. Zaradi hitrega 

nalaganja spletne strani morajo biti elementi optimizirani in v ustreznem formatu. Za 

zadovoljitev uporabnikov mora biti spletna stran testirana v različnih resolucijah, pri različnih 

hitrostih modemskih povezav in z različnimi brskalniki. Stran mora biti kompatibilna z 

najpogosteje uporabljenimi brskalniki in funkcionalna v različnih ločljivostih ekrana, le tako 

je prilagojena različnim uporabnikom (Skrt 2003b).  

Za spletne trgovce sta zelo pomembni tehnološka neodvisnost (programska in grafična 

neodvisnost, neodvisnost od hitrosti povezave) in kakovost izvedbe. Spletna trgovina mora 

biti kakovostno izdelana, saj nizka odzivnost oz. nedosegljivost spletne strani oz. napake na 

strani povečujejo negotovost in negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Ko govorimo o 

kakovosti, se morajo trgovci še posebno potruditi pri zagotavljanju varnosti (varovanje 

osebnih podatkov, podatkov o kreditnih karticah ipd.). Posledica napak pri varnosti je izguba 

zaupanja uporabnikov, kar je lahko usodno za spletno trgovino (Groznik in Lindič 2004, 

51−52). 

3.4.4 Uporabnost 

Uporabnost je karakteristika spletnih strani, ki omogoča uporabnikom, da z zadovoljstvom 

uporabljajo spletno stran in da na njej najdejo informacije, ki bodo zadovoljile njihove želje in 

potrebe. Uporabnost se prepleta z ostalimi vidiki oblikovanja spletnih predstavitev: od 

kreativnosti, grafike, hitrosti nalaganja, navigacije, prek vsebinskih vidikov do všečnosti na 

strani uporabnikov. Stopnjo uporabnosti spletne strani lahko merimo z dejavniki, kot so 

kvalitetna vsebina, logična in enostavna navigacija, porabljeni čas iskanja informacij, hitrost 

nalaganja posameznih strani, način prikazovanja vsebine in zagotavljanje podpore 

uporabnikom (Skrt 2003b).  

Uporabnik mora v vsakem trenutku vedeti, kje se nahaja. Spletna trgovina mora biti zato 

strukturirana prav tako, kot mora biti tudi strukturirana vsebina znotraj spletne strani (Groznik 

in Lindič 2004, 51). 

Spletna mesta, ki jih definiramo kot uporabna, so (Oseli 2003, 13−15): 

− informativna: informacije, zaradi katerih je uporabnik obiskal spletno mesto, so mu na 

voljo;  
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− aktualna in verodostojna: sprotne informacije, usklajeno spletno komuniciranje s 

tradicionalnim komuniciranjem (novice, novosti, ugodnosti, akcije), verodostojna 

vsebina;  

− všečna: pozitiven prvi vtis, vizualna všečnost in privlačnost, nemoteči vizualni elementi, 

usklajene barve, primeren tip pisave glede na vsebino, primerna razporeditev, smiselni in 

uporabni poudarki, dinamičnost; 

− preprosta: enostavna, smiselna in učinkovita navigacija; urejeni in usklajeni meniji; 

oblikovno usklajena in pregledna vsebina; 

− hitra: hitro nalaganje strani in elementov; 

− obiskana.  

Da uporabnik v vsakem trenutku ve, kje se nahaja (v kateri kategoriji, podkategoriji), je 

pomembna navigacija, ki mora biti namenjena hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu 

informacij. Stran z obširno vsebino mora vsebovati iskalnik, s pomočjo katerega uporabnik 

lažje in hitro najde, kar išče (Skrt 2004). 
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4 RAZISKAVA  

V raziskovalnem delu naloge smo na začetku naredili podrobno analizo spletne strani spletnih 

trgovin. Po analizi smo na podlagi vsebinskih, oblikovnih, tehničnih in uporabnih kriterijev 

podali ocene trgovin in jih med seboj primerjali. Na koncu smo podali še ključne ugotovitve.  

4.1 Analiza spletnih strani spletnih centrov 

Analizirali smo spletne strani petih spletnih nakupovalnih centrov: Mimovrste, EnaA, 

Nakupovanje.net, Enakupi.com in Sloveniashop. Izbrani spletni centri niso navadne spletne 

trgovine, na njihovih spletnih straneh lahko najdemo več izdelkov oz. storitev različnih 

proizvajalcev na enem mestu in so ustvarjene z namenom prodaje preko spleta. Spletne strani 

so analizirane na podlagi kriterijev in lastnosti, opredeljenih v poglavju Kriteriji in lastnosti 

dobrih spletnih strani. Primerjane so glede na (Skrt 2003b): 

− vsebino: predstavitev podjetja, ponudba in pogoji spletne trgovine, slovnična pravilnost, 

nakup, jezikovna različnost, načini plačila, dodatne informacije, avtomatizacija spletne 

strani (prav tam); 

− oblikovno podobo: začetna spletna stran, pisava, barvna usklajenost, grafični elementi in 

slike, količina vsebine, prisotnost animacij (prav tam); 

− tehnični vidik: kompatibilnost spletne strani, odzivni čas spletne strani, pravilno 

prikazovanje vsebine, delovanje spletnih strani in povezav, URL-naslov, pozicioniranje 

strani v brskalnikih, varnost poslovanja (prav tam); 

− uporabnost: navigacija, dostopanje do informacij, usklajenost menijev, odzivnost strani, 

pomoč uporabnikom (prav tam). 

4.1.1 Analiza spletne strani mimovrste.com 

Spletna prodajalna Mimovrste je s svojim delovanjem začela kot specializirana prodajalna za 

računalniško opremo jeseni 2002. S tehnično podporo sestrskega podjetja Domenca so lahko 

začeli kot majhna ekipa v trgovini na Jesenicah. Njihov cilj je bila spletna trgovina, ki 

zagotavlja udoben nakup, ugodne cene in kakovostno storitev. Dve leti od začetka so zaradi 

uspešnega poslovanja trgovino razvijali naprej, leta 2004 pa so trgovino z razširjenim 

prodajnim programom (foto oprema, DVD-filmi, glasbene zgoščenke) tehnično in oblikovno 

prenovili. Od leta 2005 do leta 2010 so pridobili več nagrad in priznanj (ePodjetnik, netko, 

gazela, certifikat Družini prijazno podjetje). Danes ekipa 90 sodelavcev v 16 prodajnih 

oddelkih skrbi za obvladovanje več kot 100.000 artiklov in mesečno zagotavlja 15.000 

naročil. Njihov sedež se nahaja na Jesenicah (Mimovrste 2001).  

 



15 
 

Vsebina 

Podjetje ima na strani opisano celotno zgodovino od nastanka do danes. Podani so podatki o 

številu zaposlenih, dosežkih podjetja, viziji podjetja, mestih poslovalnic in splošnih pogojih 

poslovanja. Izdelki so razdeljeni po oddelkih: računalništvo, avdio-video, foto, gospodinjski 

aparati, pohištvo in oprema doma, vrt in orodje, avto-moto. Na strani najdemo tudi oddelke: 

novo v ponudbi, najbolj prodajano, odprodaja in znamke. Na dnu spletne strani so navedeni 

tudi oddelki z najbolj iskanimi blagovnimi znamkami, z najbolj iskanimi kategorijami in s 

posebnimi ponudbami. Animacijsko so predstavljeni tudi določeni izdelki, ki so v akciji oz. 

novi izdelki. Animacija je prilagojena glede na prodajni program. Predstavitev izdelkov je 

zelo kvalitetna. Na strani vsakega izdelka sta navedeni redna in spletna cena s prihrankom. 

Kratek opis izdelka se nahaja pod nazivom izdelka. Podrobnejša predstavitev, tehnične 

podrobnosti, slike, podobni artikli in mnenje kupcev pa se nahajajo na podstraneh, ki so 

ustrezno razdeljene, logične in razumljive. Tehnične podrobnosti izdelkov so pregledno 

razdeljene v tabeli. Kupec ima možnost primerjati izdelek s podobnimi, spletna trgovina mu 

to omogoča s podmenijema: poglej tudi in podobni artikli iz iste kategorije. Spletna stran 

vsebuje tudi iskalnik, ki kupcu olajša iskanje izdelkov. Pri vpisu besede v iskalnik nam ta 

avtomatsko prikaže možne izbire.  

Vsebina spletne strani je predstavljena v slovenskem jeziku, z možnostjo predstavitve spletne 

trgovine v angleškem jeziku. S klikom na povezavo se uporabnik preusmeri v Googlov 

prevajalnik, kjer lahko vidi prevod v hrvaškem jeziku.  

Spletna stran nudi uporabnikom tudi VIP-klub (za kupce, ki so opravili v tekočem 

koledarskem letu vsaj tri nakupe v skupni vrednosti 600 evrov), stran Facebook in darilne 

bone za različne priložnosti (njihova najmanjša vrednost je 20 evrov). Uporabnikom ponujajo 

tudi sodelovanje v skupnosti. Vsi uporabniki lahko ocenjujejo in podajajo mnenje o kupljenih 

izdelkih ter tako olajšajo ostalim uporabnikom odločitev o nakupu, sami pa pridobivajo 

sredstva na svoj mv=) račun, ki ga lahko koristijo ob nakupu. Uporabniku nudijo možnost 

elektronskega obveščanja o predlogih za trenutno najbolj ugodne nakupe.  

Podstran − B2B − ponuja podjetjem dodatne ugodnosti in posebej prilagojen izbor ponudbe 

(cene so enake ali ugodnejše od spletnih, na voljo so dodatni količinski in komercialni popusti 

in brezplačna dostava za naročila nad 300 evrov). Prehod s strani za fizične osebe je 

enostaven in hiter.  

Mimovrste nudi kupcem naslednje možnosti plačevanja (Mimovrste 2001): 

− z gotovino ob prevzemu, 

− z nakazilom na račun, 

− s plačilno oz. kreditno kartico, 

− s storitvijo Moneta (omogočata operaterja Mobitel in Simobil), 
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− z obročnim plačilom do 12 obrokov brez obresti s kartico Diners Club, 

− z obročnim plačilom na 3, 6 ali 12 obrokov s kartico American Express ali 

− z obročnim plačilom 1, 2, 3! kredit do 36 obrokov. 

Oblikovna podoba 

 
Slika 5: Vstopna spletna stran spletne trgovine Mimovrste  

Vir: Mimovrste 2001  

Začetna stran je pregledna, saj vsebuje primerno količino vsebine. Ob vstopu nam pozornost 

vzbudi animacija, ki predstavlja izdelke v akciji. Animacija je lepo prikazana, slike so 

kvalitetne in se izmenjujejo v zmernih časovnih presledkih. Stran je barvno usklajena: meni je 

napisan s temno barvo na svetli podlagi in obratno. Prevladujeta modra in bela barva. Ozadje 

je klasično, in sicer bele barve. Velikost pisave je primerna, ključne besede in naslovi so 

ustrezno poudarjeni. Grafična podoba je enotna. Logotip podjetja je pregleden, lepo oblikovan 

in v skladu s spletno stranjo. Na strani je uporabljen tudi prazen prostor okoli besedila, tako 

da je stran za uporabnika pregledna.  

Tehnični vidik 

Spletna stran je kompatibilna s spletnimi brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome). Strani in elementi na spletni strani se nalagajo hitro. Nalaganje začetne 

strani traja približno dve sekundi. Nedelujočih povezav na spletni strani ni zaslediti. Stran se 

samodejno prilagaja in uporabniku ni treba spreminjati ločljivosti monitorja. 

URL-naslov je kratek, jedrnat in zapomljiv (http://www.mimovrste.com/), prav tako je iz 

naslova razvidno ime trgovine. Ob vpisu "mimovrste" v spletne brskalnike (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome) se spletna stran nahaja na prvem mestu. 
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Podjetje uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in 

shranjevanje osebnih podatkov ter plačil. Uporabljajo 128-bitni SSL-certifikat. Za varne 

avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita podjetji Domenca, d. o. o., in UPC 

Telemach, d. o. o. Podatki o karticah se ne shranjujejo, avtorizacije kreditne kartice pa se 

avtorizirajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah (Mimovrste 2001).  

Uporabnost 

Navigacija na spletni strani je narejena zelo dobro. Uporabnik točno ve, kje se nahaja, in se 

brez težav sprehaja med vsebinskimi stranmi. Meni je delno aktiven ob prehodu miške in 

omogoča globinsko navigacijo. S podstrani se enostavno vrnemo na začetno stran s klikom na 

logotip, izberemo nadstran v meniju "nahajaš se" ali s puščico, ki nas vodi eno kategorijo 

višje. Odzivnost strani in elementov na strani je primerna in hitra. Uporabnost spletne strani 

se kaže tudi v nudenju pomoči uporabnikom, in sicer s hitrimi odgovori na pogosto 

zastavljena vprašanja ali s kontaktno številko za pomoč uporabnikom.  

4.1.2 Analiza spletne strani enaa.com 

Podjetje Gambit trade je svojo spletno trgovino EnaA razvijalo in upravljalo od leta 1999. Bili 

so prvi v Sloveniji, ki so izvedli prehod na poslovanje preko spleta. Od leta 2010 so 

poslovanje razširili tudi na mobilne telefone (aplikacija za telefone Android, trgovina za 

telefone iPhone in tablice iPad). Leta 2005 so prejeli nagrado izidor za spletno odličnost. 

Danes se lahko pohvalijo z več kot 200 dobavitelji, ki preko njih prodajajo več kot 250.000 

izdelkov skoraj 200.000 kupcem. Sedež podjetja se nahaja v Ljubljani (EnaA 1999). 

Vsebina  

Podjetje ima na spletni strani opisano zgodovino od nastanka do danes, v katero so vključeni 

mejniki v razvoju spletne trgovine, splošni pogoji poslovanja, dosežki in nagrade. Ustrezno so 

navedeni podatki o podjetju, njihov sedež (ki je hkrati tudi njihova poslovalnica) in 

informacije o vodstvu. Izdelki so razdeljeni po oddelkih: računalniški, foto, video-avdio, 

šport, avto-moto, parfumi, biro oprema, knjige, zoo, otroška oprema, športna prehrana itd. 

Meni obsega tudi oddelke: izdelki z odprto embalažo, pogajaj se, danes nižje cene, izdelki z 

boni za popust, najnižje cene in novo v ponudbi. Novi izdelki in izdelki v akciji so 

predstavljeni z animacijo tudi na začetni strani. Izdelki so predstavljeni na podstraneh in 

vsebujejo kvalitetne slike, vendar brez možnosti povečave. Tekstovni opisi izdelkov se 

razlikujejo, nekateri opisi so podani pregledno in razumljivo, glavne lastnosti so predstavljene 

v tabeli. Določeni opisi izdelkov pa so slabše pregledni, skopi ali pa vsebujejo preveč 

informacij. Spletna cena je prikazana in primerjana z navadno ceno. Dobavni rok je podan, 

tako da je uporabnik seznanjen, ali je izdelek na zalogi ali ne. Prikazane so tudi ocene in 
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mnenja uporabnikov o izdelku ter njegovi popularnosti. Na koncu spletne strani lahko 

najdemo tudi meni primerjaj izdelke, popularne bližnjice in zadnji ogledi uporabnika. Spletna 

stran ponuja možnost iskanja po oddelkih z iskalnikom in tako omogoča uporabniku hitrejše 

iskanje izdelkov.  

Na podstrani EnaA International lahko uporabnik opis zgodovine podjetja prebere tudi v 

hrvaškem, italijanskem in nemškem jeziku.  

Zvesti uporabnik lahko koristi ugodnosti, ki so opisane v Klubu zvestobe. Ti uporabniki lahko 

koristijo kodo za popust, število točk zvestobe, sodelujejo v nagradnih igrah in imajo možnost 

sodelovanja z drugimi klubi oz. skupinami. Na voljo imajo tudi ekskluzivne vsebine (nižje 

cene, najbolj zaželene, darila in novosti v ponudbi) in popularne storitve (brezplačne mobilne 

aplikacije, drive in, pogajaj se, brezplačne e-revije, darilne bone itd.). Spletna trgovina svojim 

uporabnikom nudi tudi brezplačne aplikacije in EnaA Magazin, v katerem nudijo uporabniku 

nasvete za nakupovanje.  

Uporabnik spletne strani ima na koncu vsake spletne strani možnost pregledati svoje zadnje 

oglede, tako da spletna trgovina omogoča neke vrste avtomatizacijo ponudbe.  

Posebno ponudbo imajo tudi za podjetja, ki lahko preko spletne trgovine naročajo material in 

koristijo posebne popuste. Ponujajo jim tudi pomoč pri pripravi projektov prehoda na e-

poslovanje.  

EnaA svojim kupcem ponuja tudi več načinov plačevanja, in sicer (EnaA 1999): 

− plačilo po povzetju z gotovino,  

− plačilo z gotovino ob prevzemu na podjetju, 

− plačilo s predhodnim nakazilom, 

− plačilo s kreditno kartico (MasterCard, American Express, Diners, Visa, Maestro),  

− plačilo s kreditom v 3 do 12 obrokih s kreditno kartico, 

− plačilo z moneto, 

− plačilo po računu (dolgoročni partnerji, organizacije javne in lokalne uprave) in 

− plačilo z nakazilom iz tujine (z reguliranim čezmejnim plačilom SEPA).  
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Oblikovna podoba  

 
Slika 6: Vstopna spletna stran spletne trgovine EnaA 

Vir: EnaA 1999 

Spletna stran je pregledna, s primerno količino vsebine. Na začetni spletni strani zasledimo 

animacijo, ki nam predstavlja nove izdelke in izdelke v akciji. Animacija je prikazana 

pregledno, slike so kvalitetne in se izmenjujejo v primernih časovnih presledkih. Animacija je 

dana na pisano ozadje, ki ni v skladu z barvami celotne spletne strani. Drugače je stran barvno 

usklajena: meni je napisan s temno pisavo na svetlem ozadju. Večina spletne strani ima belo 

ozadje. Na strani prevladujeta modra in rumena barva. Velikost pisave je primerna, ključne 

besede in naslovi pa ustrezno poudarjeni. Logotip podjetja je pregleden, lepo oblikovan, 

unikaten in v skladu s spletno stranjo oz. barvami spletne strani. Na strani je okoli besedil 

uporabljen tudi prazni prostor, zaradi česar je stran oblikovno privlačna. 

Tehnični vidik 

Spletna stran je kompatibilna s spletnimi brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome). Strani in elementi na spletni strani se hitro nalagajo. Začetna stran se naloži 

v 3−4 sekundah. Nedelujočih povezav na spletni strani ni zaslediti. Uporabniku ni potrebno 

prilagajati ločljivosti monitorja, saj se stran samodejno prilagaja.  

URL−naslov je kratek, zapomljiv (http://www.enaa.com) in iz njega je razvidno ime trgovine. 

Ob vpisu "enaa" v spletne brskalnike (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) se 

spletna stran nahaja na prvem mestu. 
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Uporabnost  

Navigacija je narejena tako, da uporabnik točno ve, kje se nahaja, in se brez težav sprehaja 

med stranmi in podstranmi. Meni je delno aktiven ob prehodu miške in uporabniku je 

omogočeno enostavno brskanje. S podstrani se brez problemov vrnemo na začetno stran s 

povezavo nad nazivom izdelka, klikom na logotip ali izberemo drugo stran s klikom na vsi 

oddelki. Stran in podstrani so odzivne. Spletna trgovina nudi pomoč pri registraciji z dano 

telefonsko številko in nudi spletni obrazec za vprašanja glede naročil.  

4.1.3 Analiza spletne strani nakupovanje.net 

Podjetje Eltus plus, d. o. o., že od leta 2003 upravlja s spletnim nakupovalnim centrom 

Nakupovanje.net. Med njihovimi strankami najdemo veliko znanih in spoštovanih podjetij, 

samostojnih podjetnikov in na tisoče fizičnih oseb. Partnerji pri dobavi so svetovno znana 

podjetja, kot so Sony, Canon, Hp, Lenovo, IBM, Philips in druga. Sedež podjetja se nahaja v 

Ljubljani (Nakupovanje.net 2010). 

Vsebina  

Pri predstavitvi spletne strani nakupovanje.net lahko najdemo letnico začetka poslovanja, 

sedež podjetja, ki upravlja s spletno trgovino, in vizijo ter način delovanja spletne trgovine. Ni 

navedenih nobenih nagrad in priznanj ali dosežkov podjetja. Podjetje ima na spletni strani 

opredeljene pogoje poslovanja in podatke upravitelja spletne trgovine. Izdelki so razdeljeni po 

oddelkih: domov (nas pripelje na začetno stran), gume, prenosniki, foto, bela tehnika, 

klimatske naprave in vse rubrike. Pod rubrikami se nahajajo bela tehnika in gume in rubrika z 

akcijami, ki je razdeljena na oddelke z različnimi izdelki oz. storitvami. Nekateri izdelki so 

predstavljeni s ceno, opisom izdelka in lastnostmi, ki so pregledno podane v tabeli. Večini 

izdelkov primanjkuje opis izdelka ali pa je ta zelo skop, prav tako vsi izdelki nimajo slike. 

Nad nazivom izdelka ima uporabnik možnost skoka po straneh s povezavo: podrobnosti (ki 

niso vedno podane), priporočamo (pod to rubriko pri večini izdelkov ni prikazov), mnenje 

kupcev, podobni izdelki (niso navedeni na vseh straneh) in povej prijatelju. Nekatere podstrani 

z izdelki so prazne. Uporabnik ima možnost iskanja izdelkov preko iskalnika, ki je prikazan 

na spletni strani. Lahko poda tudi svojo oceno izdelkov na spletni strani. Na začetni strani 

najdemo tudi meni, ki nudi razne novice, brezplačne revije in nasvete.  

Vsebina spletne strani je predstavljena v slovenskem jeziku. Uporabnik si jo lahko sam 

prevede v druge jezike s pomočjo Googlovega prevajalnika.  

Spletna trgovina nudi svojim članom dostop do posebnih ugodnosti, kot so klubska cena, 

posebne akcije, popusti in darila. 
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Načini plačil, ki jih ponuja spletna trgovina Nakupovanje.net, so (Nakupovanje.net 2010): 

− po predračunu na transakcijski račun trgovca, 

− po računu na transakcijski račun trgovca, 

− z gotovino ob prevzemu, 

− s plačilnimi karticami ob prevzemu, 

− s plačilnimi karticami Diners in American Express na obroke ob prevzemu in 

− s plačilnimi karticami na daljavo. 

Oblikovna podoba  

 
Slika 7: Vstopna spletna stran spletne trgovine Nakupovanje.net 

Vir: Nakupovanje.net 2010 

Začetna stran je pregledna in ne vsebuje prevelike količine vsebine. Na začetni strani se 

nahaja tudi animacija, ki predstavlja izdelke v akciji in novosti. Slike v animaciji so kvalitetne 

in se izmenjujejo v ravno pravšnjih časovnih presledkih, tako da uporabnik brez problemov 

sledi animacijam in hkrati ne čaka predolgo na naslednjo. Stran je barvno usklajena, meni je 

napisan s temno pisavo na svetlo podlago. Prevladujeta modra in bela barva, cene so napisane 

z rdečo in dve rubriki izdelkov z oranžno barvo. Ozadje je bele barve. Večinoma je velikost 

pisave enaka in primerne velikosti. Logotip spletne trgovine je zabaven, enostaven in v skladu 

s stranjo in barvami na strani. Za boljšo oblikovno podobo celotne strani uporablja spletna 

stran prazen prostor okoli besedila.  

Tehnični vidik 

Spletna stran je kompatibilna s spletnimi brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome). Podstrani in elementi spletnih strani se nalagajo razmeroma hitro. 

Nedelujočih povezav na spletni strani ni zaznati. Slabša kakovost nekaterih podstrani se kaže 
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pri slikovnem materialu, ki se v celoti ne odpre, zavzame pa skoraj polovico strani. 

Uporabniku za pregled spletne strani ni potrebno prilagajati ločljivosti monitorja, saj se stran 

samodejno prilagaja. 

URL-naslov je kratek in zapomljiv (http://www.nakupovanje.net), saj je iz naslova razvidno 

tudi ime spletne trgovine. Ob vpisu "nakupovanje" se nam v spletnih brskalnikih (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) spletna stran pojavi na prvem mestu. 

Podjetje uporablja različne varnostne tehnologije za zaščito podatkov in zasebnosti 

uporabnikov. Prenos podatkov na strežnik je varovan s 128-bitnim SSL-certifikatom, izdanim 

od pooblaščene organizacije. Za varnost transakcij plačilnih in kreditnih kartic na daljavo 

skrbi Banka Koper. Transakcije se izvajajo na strežniku Banke Koper in trgovec ne shranjuje 

nobenih informacij o plačilnih karticah. Na spletni strani desno spodaj lahko uporabniki vidijo 

certifikat, ki se nam ob kliku odpre in prikaže, da je stran verodostojna in varovana s SSL- 

certifikatom (Nakupovanje.net 2010).  

Uporabnost 

Navigacija po menijih ni vedno enaka in ne deluje na enak način. To lahko uporabnika zmede 

in se mora potruditi, da pride nazaj na želeno stran. Na začetno stran se vrne brez težav, 

medtem ko so nekatere podstrani razporejene brez logične strukture. Na strani tudi ni zaznati 

aktivnega ali delno aktivnega menija. Pomoč uporabnikom nudi s številko na spletni strani in 

stranjo pomoč, na kateri lahko uporabnik pridobi novo geslo, zastavi vprašanje, pregleda 

najbolj pogosto zastavljena vprašanja in se seznani z zasebnostjo, pogoji poslovanja ter 

delovanjem trgovine.  

4.1.4 Analiza spletne strani enakupi.com 

Enakupi.com je registrirana blagovna znamka podjetja 1A Internet, d. o. o., ki je na tržišču že 

od leta 1999. Dejavnost spletnega nakupovalnega centra sega v leto 2001. Na podlagi 

dolgoletnih izkušenj so uspešno širili prodajni program in posodabljali tehnični vidik 

spletnega nakupovanja. Sedež podjetja se nahaja v Krškem (Enakupi.com 2001).  

Vsebina 

Spletna trgovina ima na svoji spletni strani opisane svoje začetke, cilje, pogoje poslovanja, 

osnovne podatke, poslovalnico in delovni čas. Podrobnejše podatke lahko uporabnik najde na 

spletni strani podjetja, ki upravlja spletno trgovino. Povezava je podana na koncu 

predstavitve. Glede na karakteristike so izdelki razvrščeni v oddelke. V pododdelke so 

razdeljeni tudi izdelki, ki se nahajajo v oddelku poceni in ugodno. Poleg oddelka poceni in 

ugodno najdemo na strani tudi oddelke: ne prezri, naj prodajani, novi izdelki, uporabno. Na 
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začetni strani so prikazani izdelki iz kategorij: aktualni izdelki, ekskluzivne ponudbe in novi 

izdelki. Predstavitev določenih izdelkov je zelo kvalitetna. Nekateri so podrobno opisani, 

posebej so podane tudi njihove lastnosti, prav tako spletna cena in slika, ki jo lahko uporabnik 

poveča. Določeni izdelki pa imajo pomanjkljiv opis in ne vsebujejo zapisa o svojih lastnostih. 

Uporabnik ima možnost dodati izdelek v seznam za primerjavo, prav tako pa jim spletna stran 

avtomatsko ponuja podobne izdelke, ki so jih kupili ostali kupci. Na strani lahko uporabnik 

izrazi tudi svoje mnenje ali pa pogleda podobne izdelke, ki so jih kupili ostali kupci. Na 

spletni strani lahko najdemo tudi iskalnik, ki nudi uporabniku iskanje po oddelkih.  

Ponudba na spletni strani je tudi na nek način avtomatizirana, saj uporabnik na vsaki strani, 

kjer se nahaja, lahko pogleda svoje zadnje oglede.  

Uporabniku ponuja možnost izbire angleškega ali slovenskega jezika, a so pri angleškem 

jeziku prevedene samo nekatere besede, večina besedila pa ostaja v slovenskem jeziku.  

Pri nakupih registriranim uporabnikom nudijo možnost zbiranja bonus točk. Ko kupec zbere 

100 bonus točk, jih lahko pretvori v darilni bon in z njim plača naslednji nakup.  

Enakupi.com uporabniku nudi naslednje načine plačevanja (Enakupi.com 2001):  

− plačilo z gotovino po povzetju, 

− plačilo po predračunu, 

− plačilo s kreditno kartico ali paypalom, 

− plačilo preko mobilnega telefona (moneta) in 

− plačilo z darilnim bonom. 
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Oblikovna podoba 

 
Slika 8: Vstopna spletna stran spletne trgovine Enakupi.com 

Vir: Enakupi.com 2001 

Začetna stran je pregledna, s primerno količino vsebine. Vsebuje tudi animacijo izdelkov, ki 

se izmenjujejo v enakomernih časovnih presledkih. Stran je barvno usklajena: na svetli 

podlagi je napisano besedilo s temno pisavo. Ozadje spletnih strani je belo. Glede na tip 

izdelkov vsebuje meni tudi manjše barvne ikone. Na strani prevladujejo bela, modra in rdeča 

barva, ki so med seboj lepo usklajene. Velikost pisave je primerna, nekateri oddelki in napisi 

so poudarjeni. Logotip je s spletno stranjo barvno usklajen. Na strani je med besedilom 

uporabljen tudi prazen prostor.  

Tehnični vidik 

Spletna stran je kompatibilna s spletnimi brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome). Strani in elementi se nalagajo hitro in imajo kratek odzivni čas. Pod 

ostalimi informacijami smo naleteli na nedelujočo povezavo "kako kupovati". Na strani se 

izpiše obvestilo, da stran žal več ne obstaja in podaja za to možne razloge. Če stran ni več 

aktualna, bi podjetje moralo povezavo izbrisati.  

URL-naslov je kratek, zapomljiv (http://www.enakupi.com) in prikazuje ime spletne trgovine. 

Ob vpisu "enakupi" v spletne brskalnike (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 

se spletna stran nahaja na prvem mestu. 

Na spletni strani ne najdemo razlage o uporabi sredstev za zaščito osebnih podatkov in plačil. 

Prikazan je samo certifikat, ki kaže na to, da je stran verodostojna in uporablja SSL-certifikate 

za varnost transakcij. 
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Uporabnost 

Navigacija na spletni strani je zelo dobro narejena, uporabnik vedno ve, kje se nahaja, in se 

brez težav sprehaja med meniji in podstranmi. Glavni meni omogoča uporabniku tudi 

enostavno brskanje in je delno aktiven. Z vseh podstrani se z uporabo gumba domov, logotipa 

ali klika na povezavo, ki se pojavi na vsaki podstrani, z lahkoto vrnemo na začetno stran, tako 

da je uporabnik seznanjen, na kateri podstrani se nahaja. Odzivni čas strani je hiter. Pomoč 

uporabnikom nudi spletna trgovina preko kontaktne telefonske številke, navedene na začetni 

spletni strani, in podstrani "pomoč", v kateri lahko uporabnik zaprosi za novo geslo in najde 

uporabne informacije o spletni trgovini in pogojih poslovanja. 

4.1.5 Analiza spletne strani sloveniashop.net  

Podjetje Acenta, d. o. o., ima sedež v Radovljici. S spletno trgovino Sloveniashop so začeli 

leta 2009. So mlado podjetje, ki s svojim znanjem in izkušnjami sprejemajo izziv. Za njihove 

storitve, kot so oglaševanje, izdelava spletnih strani, izdelava in urejanje različnih spletnih 

portalov in snemanj predstavitvenih spotov, skrbi visoko usposobljen tim. V lasti imajo tri 

spletne portale: slovenijaholidays.com (turistični portal) in sloveniaholidays.mobi (turistični 

portal, prilagojen za mobilne telefone, informacija.net (portal za različne storitve in izdelke s 

popusti, akcijami, novicami in dogodki) in sloveniashop.net (spletna trgovina vseh vrst 

proizvodov) (Sloveniashop 2009).  

Vsebina  

Na spletni strani lahko najdemo samo podatke upravitelja trgovine, njegov sedež, kontaktne 

podatke in pogoje poslovanja. Izdelki so razdeljeni po kategorijah, namenu kupca in 

priporočilih spletne trgovine. Uporabnik lahko izbere tudi oddelke, kot so novosti, akcije, 

izbor tedna in najbolj prodajani. Poudarjen je oddelek darilnih bonov. Na začetni strani so 

tudi ikone, ki nas peljejo na druge spletne strani v lasti tega podjetja. Pododdelki so naprej 

razdeljeni na tipe izdelkov (npr. šport in rekreacija se razdeli naprej na kolesarstvo, smučanje, 

vodne športe ipd.). Izdelki so skopo opisani, slike izdelkov so prikazane in imajo možnost 

povečave. Poleg redne je podana spletna cena, ustrezno je tudi navedeno, ali je izdelek na 

zalogi. Pod opombami je navedeno, da bodo v primeru izbire izdelka, pri kateri mora 

uporabnik navesti velikost oz. konfekcijsko številko, kontaktirali z uporabnikom. Uporabnik 

si lahko pogleda tudi podobne izdelke oz. kaj sodi zraven ogledanega izdelka. Odda lahko 

tudi svoje mnenje. Stran vsebuje iskalnik, ki kupcu omogoča lažje iskanje. Ponudba na strani 

je avtomatizirana, saj omogoča uporabniku pregled njegovih zadnjih ogledanih izdelkov; ta 

možnost se nahaja na vseh straneh in na glavnem meniju. Uporabnik se lahko naroči na e- 

novice in sodeluje v nagradnih igrah. 
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Vsebina spletne strani je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, v katerem se ustrezno 

prikaže celotna stran z vso vsebino. 

Načini plačila, ki jih ponuja trgovina Sloveniashop, so (Sloveniashop 2009):  

− s plačilno ali kreditno kartico (Activa, Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron), 

− z nakazilom na račun dobavitelja (po ponudbi oz. predračunu) in 

− po povzetju. 

Oblikovna podoba 

 
Slika 9: Vstopna spletna stran spletne trgovine Sloveniashop 

Vir: Sloveniashop 2009 

Spletna stran je pregledna in vsebuje primerno količino vsebine. Na začetni strani najdemo 

animacijo s slikami različnih izdelkov oz. storitev (tudi drugih spletnih strani v lasti tega 

podjetja), ki se izmenjujejo v enakomernih časovnih presledkih. Čeprav vsebuje dosti 

različnih barv, je stran barvno usklajena. Ozadje strani je neenotno, izstopajoče, na njem se 

prelivajo različni odtenki modre barve in bela barva. Izdelki in kategorije so predstavljeni na 

beli podlagi. Spletna stran vsebuje tudi različne ikone za kategorije izdelkov. Na strani 

prevladujejo modra, bela, rdeča in zelena barva. Podjetje ne upošteva priporočil, da je bolje, 

če spletna stran vsebuje čim manj različnih barv. Na temni podlagi najdemo svetlo pisavo in 

obratno. Velikost pisave je primerna, poudarjene so ključne besede in naslovi. Logotip spletne 

trgovine je lepo oblikovan s citatom in je v skladu s celotno spletno stranjo. Med besedilom je 

uporabljen prazen prostor.  
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Tehnični vidik 

Spletna stran je kompatibilna s spletnimi brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome). Strani in elementi spletne trgovine se nalagajo hitro. Nedelujočih povezav 

ni zaznati. Stran se samodejno prilagaja, tako da uporabniku ni potrebno spreminjati 

resolucije monitorja. 

Zaradi poimenovanja trgovine je daljši tudi URL-naslov, ki je podan z angleškim izrazom, iz 

njega pa je razvidno ime trgovine (http://www.sloveniashop.net). Ob vpisu imena trgovine v 

brskalnike se stran nahaja na prvem mestu. 

O varnosti nakupovanja in transakcij ter načinih varovanja osebnih podatkov ni na nobeni 

njihovi strani dodatnih relevantnih pojasnil.  

Uporabnost 

Spletna stran ima dobro narejeno navigacijo, uporabnik v vsakem trenutku točno ve, kje se 

nahaja in se lahko enostavno premika med podstranmi. Enostavno je tudi dostopanje do 

informacij, meniji so usklajeni in urejeni. Stran ima kratek odzivni čas. Pomoč uporabnikom 

je ponujena s podanimi kontaktnimi informacijami (telefonsko številko in e-naslovom).  

4.2 Primerjalna analiza in ocena spletnih centrov 

Na podlagi glavnih kriterijev: vsebine, oblikovne podobe, tehničnega vidika in uporabnosti 

smo med seboj primerjali in ocenili spletne strani spletnih centrov. Najvišje število točk pri 

posameznem kriteriju je 5, najnižje pa 1.  
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Vsebina 

Preglednica 1: Ocena po kriteriju vsebine 
Lastnost/Trgovina Mimovrste EnaA Nakupovanje.net Enakupi.com Sloveniashop 

Ažurnost strani 5 5 5 5 5 

Predstavitev podjetja 5 5 4 4 2 

Slovnična pravilnost 5 5 5 5 5 

Razdeljenost vsebine v logične 

enote 

5 5 5 5 5 

Tekstovni opisi izdelkov 5 3 4 4 2 

Kakovost slikovnega materiala 5 4 5 5 5 

Vsebnost jezikovnih različic strani 3 3 2 2 5 

Vsebnost pogojev poslovanja 5 5 5 5 5 

Vsebnost kontaktnih informacij 5 5 5 5 5 

Vsebnost iskalnega mehanizma 5 5 5 5 5 

Vsebnost različnih načinov 

plačevanja 

5 5 5 5 5 

Vsebnost podobnih, priporočenih 

izdelkov 

5 5 5 5 5 

Vsebnost ocenjevanja izdelkov 5 5 5 1 1 

Vsebnost mnenja kupcev 5 5 5 5 5 

Vsebnost zaloge, dostave, 

prevzema, cene izdelka  

5 5 5 5 5 

Vsebnost ponudb za podjetja 5 5 3 3 3 

Vsebnost ugodnosti za zveste kupce 5 5 5 5 4 

Enostavnost nakupa  5 5 5 5 3 

Avtomatizacija ponudbe 1 3 1 3 3 

Vsebnost dodatnih informacij 

(novice, e-revije, nasveti)  

5 5 5 3 5 

Vse možne točke so dobile strani pri ažurnosti, slovnični pravilnosti in razdeljenosti vsebine v 

logične enote. Malo slabši predstavitvi podjetja zasledimo pri Nakupovanju.net in 

Enakupi.com. Sloveniashop pri predstavitvi podjetja podaja samo kontakt podjetja, zato je 

bila ocenjena z 2. 

Najvišja ocena pri opisih izdelkov pripada trgovini Mimovrste. V EnaA so določeni izdelki 

lepo opisani, besedilo je pregledno in glavne lastnosti so podane v tabeli. Imajo pa v trgovini 

tudi izdelke, katerih opisi so nepregledni, predolgi ali preskopi. V trgovinah Nakupovanje.net 

in Enakupi.com so podane zgolj glavne lastnosti izdelka, pri nekaterih izdelkih najdemo samo 

eno ali dve lastnosti. Opis izdelkov v trgovini Sloveniashop je večinoma podan z enim 

stavkom in brez opredelitve glavnih lastnosti.  

Slike na straneh so kvalitetne. V trgovini Mimovrste najdemo izdelke predstavljene z več 

slikami, ki uporabniku podrobno prikažejo izdelek. V ostalih spletnih trgovinah najdemo 
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predstavitev izdelkov večinoma z eno sliko, ki pa se jo lahko poveča, razen v trgovini EnaA, 

ki tega ne omogoča.  

Možnost ogleda celotne ponudbe spletne trgovine v tujem jeziku (angleščina) ima samo 

Sloveniashop. Na strani trgovin Mimovrste in EnaA lahko v tujem jeziku preberemo 

predstavitev podjetja, medtem ko je na straneh Nakupovanje.net ne najdemo, lahko pa si 

uporabnik, če je dovolj spreten, sam s pomočjo Googlovega prevajalnika prevede celotno 

stran. Enakupi.com ima možnost ogleda strani v angleškem jeziku, vendar ni popoln in je 

prevedenega samo nekaj besedila, vmes pa se pojavljajo besede v slovenščini. Če spletna 

stran ne ponuja popolnega prevoda oz. celotne strani v tujem jeziku, je bolje, da podjetje to 

možnost odstrani.  

Vse spletne trgovine so se izkazale in dobile najvišjo oceno pri opredeljenih pogojih 

poslovanja, ponudbi podobnih oz. priporočenih izdelkov, vsebnosti iskalnega mehanizma, 

nudenju različnih načinov plačevanja in prikazu kontaktnih informacij.  

Vsebnost ocenjevanja izdelkov lahko zasledimo na spletnih straneh Mimovrste, EnaA in 

Nakupovanje.net, ostali spletni trgovini te možnosti ne ponujata in s tem onemogočata 

aktivno sodelovanje kupcev. Vse spletne trgovine pa ponujajo na svojih straneh mnenje 

kupcev in omogočajo, da se glede na priporočilo drugih uporabnikov potencialni kupci lažje 

in hitreje odločijo za nakup.  

Prav tako imajo obravnavane trgovine na spletni strani ob izdelku navedeno spletno ceno, rok 

dobave oz. razpoložljivost izdelka, način dostave ali prevzema izdelka. 

Ponudbe za podjetja oz. sodelovanje imata samo Mimovrste in EnaA, vse ostale trgovine 

ponujajo možnost poslovanja s podjetji pod približno istimi pogoji kot s fizičnimi osebami.  

Ugodnosti za kupce ponujajo vse obravnavane spletne trgovine, izjema je Sloveniashop. 

Spletne trgovine omogočajo kupcem enostaven nakup in ga vodijo do končanega nakupa po 

korakih. Po končanem nakupu uporabnik dobi obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami. 

Na nenavadno zahtevo naletimo pri spletni trgovini Sloveniashop, saj podjetje po naročilu 

izdelka, za katerega je potrebna konfekcijska številka oz. velikost, kontaktira kupca po 

telefonu, da ta sporoči svojo velikost. To je dodatna obremenitev kupca, ki je v spletni 

trgovini ne bi smelo biti, saj bi moral biti nakup preko spleta enostavnejši in hitrejši kot v 

navadnih trgovinah.  

Nobena od strani nima popolnoma avtomatizirane ponudbe oz. ni prilagojena kupcu, zato smo 

kot kriterij avtomatiziranosti lahko ocenili možnost zadnjih ogledanih izdelkov. Na spletnih 

straneh trgovin EnaA, Enakupi.com in Sloveniashop lahko zasledimo avtomatizacijo 

ponudbe, pri kateri je kupec celotni čas obiska seznanjen z zadnjimi ogledi. Preostali trgovini, 

zajeti v analizo, tega ne ponujata. 
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Uporabniki lahko na straneh trgovin preberejo novice, članke, navodila za uporabo, prebirajo 

e-revije. Na spletni strani Enakupi.com pa imajo možnost prebiranja bloga. 
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Slika 10: Skupna ocena vsebine spletnih trgovin 

Možnih točk pri kriteriju vsebine spletnih strani je 100. Trgovini Mimovrste in EnaA sta 

zbrali največ točk, in sicer Mimovrste 94, EnaA pa 93. Sledi jima Nakupovanje.net z 89 

točkami. Na četrtem mestu se nahaja Enakupi.com s 85 točkami in zadnja je Sloveniashop s 

83 točkami.  

Oblikovna podoba  

Preglednica 2: Ocena po kriteriju oblikovne podobe 
Lastnost/Trgovina Mimovrste EnaA Nakupovanje.net Enakupi.com Sloveniashop 

Barvna usklajenost in primernost 5 5 5 5 5 

Primerna velikost in tipografija 

pisave 

5 5 5 5 5 

Enotnost in prepoznavnost grafične 

podobe 

5 5 5 5 5 

Primerna količina vsebine 5 5 5 5 5 

Uporaba praznega prostora okoli 

tekstov 

5 5 5 5 5 

Neizstopajoče, enako ozadje  5 5 5 5 3 

Primerna prisotnost animacij 5 4 5 5 5 

Oblikovna podoba je pri vseh straneh zelo dobra, vsaka je narejena na svoj način, vendar se 

držijo osnovnih pravil glede barv, pisave, grafične podobe in količine vsebine. EnaA ima pri 

animaciji pisano ozadje, kar pa ni zelo moteče, vendar pa istočasno ni priporočljivo. Kot 

vemo, je bolje imeti čim manj animacij, ki morajo biti enostavne, nevpadljive in barvno 

usklajene s spletno stranjo. Vse spletne strani se držijo pravila uporabe praznega prostora 

okoli besedil. Neizstopajoče ozadje lahko zasledimo pri vseh spletnih trgovinah, razen pri 
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Sloveniashop. Ostale strani imajo klasično belo ozadje, ki je najbolj priporočeno, medtem ko 

se na ozadju Sloveniashop prelivajo modra, svetlo modra in bela barva.  
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Slika 11: Skupna ocena oblikovne podobe spletnih trgovin 

Pri kriteriju oblikovne podobe je možnih 35 točk. Spletne trgovine imajo po večini urejene 

oblikovne podobe. Večina obravnavanih trgovin si je prislužila 35, razen EnaA 34 in 

Sloveniashop 33 točk.  

Tehnični vidik 

Preglednica 3: Ocena po kriteriju tehničnega vidika 
Lastnosti/Trgovina Mimovrste EnaA Nakupovanje.net Enakupi.com Sloveniashop 

Kompatibilnost z brskalniki 5 5 5 5 5 

Hitrost nalaganja spletne 

strani 

5 5 5 5 5 

Neprisotnost nedelujočih, 

nekakovostnih, nedokončanih 

strani 

5 5 3 3 5 

Prilagojena ločljivost 5 5 5 5 5 

Kakovost URL-naslova 5 5 5 5 5 

Pozicioniranje strani v 

brskalnikih 

5 5 5 5 5 

Zagotavljanje varnosti 5 1 5 5 1 

Vse strani so kompatibilne z iskalniki in se naložijo v priporočenem času, tako da uporabnik 

ne čaka več kot 10 sekund, kar je zgornja meja za nalaganje osrednje strani.  

Na straneh Nakupovanje.net smo opazili strani, pri katerih imajo določeni izdelki več kot 

samo eno fotografijo, vendar se te ne odprejo in zasedejo približno polovico strani. To 

pomeni, da spletna trgovina vsebuje nekakovostne strani. Na strani trgovine Enakupi.com 
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smo zasledili stran, ki je nedelujoča, in sicer pod pogoji poslovanja je na začetku strani 

podana povezava do strani "kako poteka nakup", ki pa več ne obstaja.  

Pri vseh spletnih trgovinah je URL-naslov enostaven, saj ne vsebuje odvečnih znakov in 

besed, iz njega je pri vseh razvidno tudi ime trgovine. Če v brskalnike vpišemo ime 

obravnavanih spletnih trgovin, je njihova spletna stran med rezultati iskanja pozicionirana kot 

prva. 

Ločljivost se pri vseh spletnih straneh samodejno prilagaja. 

O zagotavljanju varnosti uporabnika ni nič napisanega na strani EnaA in Sloveniashop, kar je 

slabo, saj se prav zaradi nezaupanja spletnim mestom kupci navadno ne odločijo za nakup.  
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Slika 12: Skupna ocena tehničnega vidika spletnih trgovin 

Pri tehničnem vidiku so ob izpolnjevanju vseh kriterijev spletne trgovine lahko prejele 35 

vseh možnih točk. Vse točke je dobila trgovina Mimovrste, s 33 točkami sledita 

Nakupovanje.net in Enakupi.com, ki sta zaradi nedelujoče oz. nekakovostne podstrani dobili 

slabšo oceno. Zaradi pomanjkanja varnosti uporabnikov sta 31 točk dobili spletni trgovini 

EnaA in Sloveniashop. 
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Uporabnost 

Preglednica 4: Ocena po kriteriju uporabnosti 
Lastnost/Trgovina Mimovrste EnaA Nakupovanje.net Enakupi.com Sloveniashop 

Enostavnost dostopanja do informacij 5 5 5 5 5 

Enostavna, smiselna, učinkovita 

navigacija 

5 5 4 5 5 

Usklajeni, urejeni meniji 5 5 4 5 5 

Odzivnost strani 5 5 5 5 5 

Pomoč uporabnikom 5 4 5 5 4 

V obravnavanih spletnih trgovinah je uporabnost zelo dobra, saj omogoča enostavno 

dostopanje do informacij. Navigacija na spletnih straneh je enostavna, logična in uporabnik 

vedno ve, kje se nahaja in kam lahko gre. Meniji so usklajeni in urejeni. Odzivnost spletnih 

strani je pri vseh trgovinah ocenjena dobro, uporabnik ne čaka predolgo, da se strani in 

elementi ustrezno naložijo, kar pomeni, da so vsi elementi objavljeni v ustreznem formatu. 

Spletna trgovina EnaA ponuja pomoč uporabniku samo preko telefonske številke, ki je 

navedena na začetni spletni strani, in spletnega obrazca, ki ni prikazan na začetni spletni 

strani, zato ga mora uporabnik na podstraneh poiskati sam. Pri Sloveniashop pa lahko najde 

pomoč v eni izmed podstrani, vendar tudi ta ponuja samo kontaktne podatke.  
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Slika 13: Skupna ocena uporabnosti spletnih trgovin 

Pri kriteriju uporabnosti so visoko raven izkazale vse obravnavane spletne trgovine. Po večini 

so prejele vseh 25 možnih točk. Nižja ocena je bila dodeljena trgovinam Nakupovanje.net (23 

točk), Sloveniashop in EnaA (24 točk).  
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4.3 Ključne ugotovitve  
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Slika 14: Skupna ocena vseh kriterijev spletnih trgovin 

Spletne strani obravnavanih trgovin se lahko pohvalijo z dobro oblikovno podobo in 

uporabnostjo. Največ možnih točk so prejele pri teh kriterijih ocenjevanja spletnih strani. 

Sledi tehnični vidik spletnih strani, ki ne zaostaja dosti. Največ potrebnih izboljšav se kaže pri 

vsebini.  

Pri kriterijih vsebine smo opazili, da spletnim trgovinam primanjkuje kakovostnih opisov 

izdelkov ali pa jim posvečajo premalo časa. Neprofesionalno deluje predvsem dejstvo, da so 

določeni opisi izdelkov urejeni, pregledni in ponujajo kakovostne informacije, medtem ko pri 

nekaterih izdelkih najdemo zgolj slikovni material in premalo ali nič informacij o izdelku. 

Kupec preko spletne trgovine nima fizične izkušnje z izdelkom, zato je toliko bolj 

pomembno, da spletna trgovina izdelke čim bolj približa kupcem s kakovostnimi opisi in 

slikovnim materialom. Izboljšave so potrebne predvsem pri opisih izdelkov. Besedila morajo 

biti kratka, saj je na monitorju težko prebirati dolga besedila in obstaja nevarnost, da se 

uporabnik naveliča ter zapusti stran. Naslovi besedil naj bodo kratki in jasni, ključne besede 

poudarjene. Glede na ciljne uporabnike oz. ciljni trg mora trgovina predstaviti svoje izdelke 

tudi v različnih jezikih. Ta kriterij je dosegel najmanj možnih točk pri ocenjevanju. V 

primeru, da želi spletna trgovina razširiti svoje potencialne kupce preko geografskih meja, 

mora nuditi jezikovne različice spletne strani. Pri ocenjevanju izdelkov spletne trgovine 

nudijo uporabnikom možnost aktivnega sodelovanja in s tem povečajo možnost nakupa 

potencialnih kupcev, ki se tako lažje in hitreje odločijo za nakup. Večina obravnavanih 

trgovin nudi ugodnosti zvestim kupcem – isto bi morale narediti za podjetja oz. pravne osebe. 

Od petih obravnavanih spletnih trgovin ponujata to možnost samo dve. Pri spletnih trgovinah 

je še posebej pomembno, da je celoten nakup prilagojen potencialnim uporabnikom. Nakup 

preko trgovine mora biti za uporabnika enostaven in ga voditi skozi nakup z obrazloženimi 
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koraki. Takoj ko postane stvar težavna, je velika možnost, da bo uporabnik nakup prekinil. 

Avtomatizacija ponudbe v spletnih trgovinah je po večini slaba ali pa je sploh ni. Z 

avtomatizacijo ponudbe spletna trgovina nudi uporabniku sestavljeno ponudbo glede njegovih 

preteklih nakupov ali ogledanih izdelkov. Vse spletne strani vsebujejo na začetni strani 

animacijo. Poznavalci priporočajo, naj se podjetja izogibajo uporabi animacij na spletnih 

straneh. V našem primeru so animacije kakovostne in strani ne ovirajo, temveč jim izboljšajo 

oblikovno podobo. Vse animacije, razen ene, so tudi v skladu s celotno stranjo. Nedelujoče in 

nekakovostne spletne strani uporabnika odvrnejo od pregleda strani in posledično tudi od 

nakupa izdelkov. Strani pri obravnavanih spletnih trgovinah so večinoma zelo dobro odzivne 

in kakovostne, zasledili smo samo dva primera, ki ne izpolnjujeta kriterija. Kriterij, ki bi 

moral biti dosežen pri tehničnem vidiku, je varnost uporabnika. Varnosti, kot pomembnemu 

dejavniku zaupanja kupcev bi morale spletne trgovine varnosti posvetiti posebno pozornost. 

Na dveh spletnih straneh nismo zasledili nobenega obvestila o varnosti uporabnikov. Spletne 

strani se lahko pohvalijo z enostavnim dostopanjem do informacij, navigacija na spletnih 

straneh je enostavna in meniji so usklajeni ter urejeni. Z doseganjem teh kriterijev si spletne 

strani lahko obetajo veliko potencialnih kupcev oz. uporabnikov. To povečujejo tudi s 

pomočjo, ki jo nudijo svojim uporabnikom na spletni strani. Če povzamemo celotno oceno 

kriterijev spletnih trgovin, ugotovimo, da zelo dobro in ustrezno izpolnjujejo dane kriterije. 

Spletne strani so oblikovane po priporočenih merilih in kriterijih.  

Pri primerjavi spletnih strani spletnih trgovin smo ugotovili, da imajo strani dobro razvito 

uporabnost. Pri kriteriju uporabnosti so vse trgovine dosegle vse možne točke. Zelo dobro 

spletne strani izpolnjujejo tudi kriterij oblikovne podobe. Spletne trgovine lahko svojo 

učinkovitost prodajnih storitev povečajo z dobro spletno stranjo in tako pritegnejo kupce. 

Obravnavane spletne trgovine imajo najmanj doseženih točk pri vsebinskih kriterijih. Na 

spletnih straneh smo zaznali zelo malo ali nič jezikovnih različic. Tiste, ki pa jih imajo, so 

slabo prevedene.  
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5 SKLEP 

 

V času hitrega razvoja informacijske tehnologije vse več ljudi tako poslovno kot zasebno 

uporablja internet. Ta omogoča enostaven, hiter in cenovno ugoden dostop do informacij. V 

začetku devetdesetih let so podjetja poleg klasičnega poslovanja začela poslovati preko spleta. 

Danes so podjetja zaradi konkurence, prepoznavnosti, oglaševanja, komunikacije, 

zadovoljitve kupcev in prodaje prisiljena poslovati preko spleta. Konkreten primer poslovanja 

preko spleta je spletna trgovina. Danes skorajda ni izdelka oz. storitve, ki se ga ne bi dalo 

kupiti preko spleta. Spletne trgovine imajo v primerjavi z navadnimi prednosti za kupce in 

podjetja. Ljudje zaradi hitrega tempa življenja vedno bolj nakupujejo v spletnih trgovinah. 

Nakup preko spletnih trgovin lahko opravijo hitro, enostavno, brez prostorskih ali časovnih 

zadržkov. Podjetja lahko zaradi globalizacije poslujejo brez geografskih mej, z večjo hitrostjo 

od klasičnega poslovanja in prilagodljivostjo hitrim spremembam na trgu. Nakupovanje preko 

spleta lahko olajša življenje, privarčuje veliko časa in nudi možnost nakupovati povsod po 

svetu.  

 

Za uspešno prodajo preko spletne trgovine je potrebna tudi dobro izdelana spletna stran. 

Spletna stran mora biti za potencialne kupce privlačna, hitra, enostavna in pregledna. Pri 

odločitvi kupca za nakup preko spleta ima spletna stran velik pomen. V diplomski nalogi smo 

predstavili pet spletnih trgovin v Sloveniji. Pri njihovi analizi smo ugotovili, da so strani 

spletnih trgovin primerne in kakovostne. Vseh pet spletnih trgovin upošteva vsebinska, 

oblikovna, tehnična in uporabnostna merila. Trgovine imajo dobro izpopolnjeno predvsem 

uporabnost in oblikovno podobo. Dosti za njima ne zaostaja tehnični vidik. Meniji so 

usklajeni, navigacija je dobro narejena in enostavna za uporabnika. Usklajeno oblikovno 

podobo imajo po večini vse spletne trgovine, prilagojena je predpisanim oz. priporočenim 

merilom. Barve, pisave in ozadja odlikujeta usklajenost in privlačnost za uporabnika. Spletni 

trgovci bi se morali na svojih spletnih straneh posvetiti vsebini na podstraneh, ki je od vseh 

preučevanih kriterijev najbolj problematična. Uporabniku bi bilo potrebno zagotoviti ažurno, 

pregledno, verodostojno in slikovno ter oblikovno kakovostno podano vsebino. Ker govorimo 

o nakupovanju preko spleta, morajo trgovci svojim uporabnikom čim bolje slikovno in 

tekstovno predstaviti izdelke. Poleg vsebinske pomanjkljivosti je slabše narejen oz. 

predstavljen tudi vidik varnosti pri obravnavanih spletnih trgovinah. Uporabniki interneta 

glede nakupovanja preko tega kanala dvomijo ravno z vidika njihove varnosti. Trgovci 

morajo zato uporabniku zagotoviti varnost in na svojih spletnih straneh to tudi ustrezno 

prikazati s certifikati. Pri obravnavanih spletnih trgovinah sta pohvalna njihovo sodelovanje z 

uporabniki in možnost aktivnega sodelovanja uporabnikov. Uporabnikom nudijo poleg 

ocenjevanja izdelkov, vključitve v njihovo skupnost in dodatnih popustov tudi nasvete in 

brezplačne e-revije. Zaključimo lahko, da so spletne strani, ki smo jih preučevali, po večini 

kakovostne, redno posodobljene in privlačne za potencialne kupce.  
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