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1 Uvod 
 
 
Poslovanje podjetij prek interneta je v svetu postalo neizbežno s spoznanjem, da gre za novi 
način poslovanja, ki podjetjem nudi mnogo prednosti.  Do takšnih spoznanj so prišla že tudi 
neredka podjetja v Sloveniji, nekatera, ki že s pridom uporabljajo nove možnosti, dane z 
razvojem interneta, in ostala, ki se šele odločajo napraviti prve korake v tej smeri, pa morda 
niti ne vedo, kako začeti. Slednjim, ki razmišljajo predvsem o internetnem poslovanju s 
potrošniki, a še ne vedo, katere sisteme plačevanja bi vpeljali, je posvečena diplomska naloga.   
 
Diplomska naloga opisuje predvsem možnosti, s katerimi se podjetnik srečuje pri vzpostavitvi 
spletne trgovine, torej opisuje le eno izmed vej elektronskega poslovanja. Pri tem se skušam v 
največji meri izogniti opisovanju samih tehnologij, s katerimi se sicer srečujejo informatiki − 
programerji.  
 
Diplomska naloga je usmerjena v stroškovno poslovni vidik, ki je pomemben za podjetnika pri 
sprejemanju njegovih odločitev pri postavitvi spletne trgovine.  

 
Kljub temu, da je spletna trgovina le ena izmed možnosti elektronskega poslovanja, je še 
vedno dovolj obširna, da mi dovoljuje osredotočiti se predvsem na kategorijo plačevanja blaga 
in storitev, ki se ponujajo v spletnih trgovinah. Namreč, podjetniku je dana možnost odločiti 
se za več različnih načinov sprejemanja plačila za opravljene storitve oziroma prodano blago v 
spletni trgovini. Z diplomsko nalogo želim podjetniku olajšati omenjeno odločitev s tem, da 
mu ob stroškovni oceni prikažem tako koristi kot slabosti posamezne možnosti.   
 
V diplomskem delu sem se na kratko dotaknil tudi nekaterih tem, ki so pomembne pri 
odločanju o postavitvi spletne trgovine, a ne predstavljajo srž moje raziskave.  
 
Tako sem v tretjem poglavju podal novejši vidik o varnosti elektronskih transakcij, ki zajema 
več področij. V četrtem poglavju sem opisal elektronski katalog kot zametek spletne trgovine, 
ki sem jo predstavil v petem poglavju. V šestem poglavju so predstavljeni sistemi 
elektronskega plačevanja, ki so trenutno na voljo v Sloveniji, s poudarkom na sistemu 
plačevanja s kreditno in plačilno kartico. Slednji je trenutno najpogosteje uporabljen sistem 
plačevanja blaga in storitev prek interneta. V sedmem poglavju so raziskane možnosti, ki jih 
na tem področju ponuja tujina, in predstavljene ovire za uresničitev teh možnosti v Sloveniji. 
V zadnjem poglavju pa sem strnil misli o vpeljevanju spletne trgovine in sistemov plačevanja 
ter tako oblikoval zaključni sklep. 
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2 Nov način poslovanja 
 
V uvodnem odstavku prvega poglavja, ki zajema predvsem osnovno predstavitev 
elektronskega poslovanja, je umestno, da definiram dva osnovna pojma. Mnogi nepoznavalci 
imajo namreč o internetu zmotno predstavo, da je to prostor, ki je zasičen z informacijami, kar 
pa ne drži. Internet je svetovno omrežje omrežij, ki uporablja protokole in storitve odprtih 
standardov, predvsem sklada protokolov TCP/IP (Slovensko društvo Informatika, 2002). Tako 
internet le ponuja možnost, da s pomočjo računalnika dostopamo do informacij, ki so 
shranjene v različnih oblikah na strežnikih, povezanih v globalno medmrežje. Prav zaradi 
svojih značilnosti se je internet izkazal kot možni kanal poslovanja. Takšno poslovanje, ki 
poteka prek interneta, imenujemo elektronsko poslovanje.  

Drevo, ki raste, je prispodoba za pojem elektronsko poslovanje, saj slednje delimo na več vej.  
Na podlagi te prispodobe lahko osnovo elektronskega poslovanja poimenujemo deblo, njegove 
različice pa veje.  

Deblo vključuje tri glavne udeležence v elektronskem poslovanju, ki so: 
 

• posameznik, 
• podjetje, 
• država. 

 
Veje, ki rastejo iz debla, so lahko mešanica različnih udeležencev, kot je elektronsko 
poslovanje države s posameznikom, ali pa različica le ene vrste udeležencev, kot je 
elektronsko poslovanje med podjetji. Prispodoba o elektronskem poslovanju kot rastočem 
drevesu je umestna, saj s časom nastajajo nove različice elektronskega poslovanja, kot rastejo 
veje na drevesu. 

Definicij za elektronsko poslovanje je več, zato navajam širšo, po kateri je elektronsko 
poslovanje proces poslovnih aktivnosti, kjer se uporabljajo elektronske tehnologije, 
metodologije in postopki (White book, 1997, str. 37), in ožjo definicijo, po kateri je 
elektronsko poslovanje poslovni odnos, kjer partnerja pri izvedbi prodaje ali nakupa storitve 
ali blaga uporabljata računalnike in omrežja (White book, 1997, str. 3).  

Slednja definicija najbolje opisuje vejo elektronskega poslovanja podjetij s potrošniki, kjer se 
prodaja med pogodbenima partnerjema, med prodajalcem in kupcem odvija s pomočjo 
interneta. Tudi veja elektronskega poslovanja podjetij s potrošniki se deli na več podvej. Med 
njimi sta za okvir diplomskega dela pomembna elektronski katalog in spletna trgovina, ki sta 
posebej predstavljena vsak v svojem poglavju.  

Ob vzpostavljanju spletne trgovine se moramo zavedati, kaj internet ponuja potrošnikom, in 
tega védenja ne smemo zanemariti.  
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Prek interneta je možno kadarkoli dostopati do ogromne množice tržnih informacij, s katerimi 
si uporabniki hitro zagotovijo pregled nad tržno ponudbo oziroma si poiščejo cenovno 
najugodnejšo. V primerjavi s klasičnim načinom preverjanja ponudb, to je s fizičnim obiskom 
trgovin, so stroški iskanja informacij na internetu zelo nizki, samo iskanje je zelo preprosto in 
učinkovito, veliki pa so tudi časovni prihranki.  

Na drugi strani pa ne smemo pozabiti, kakšnih koristi se lahko nadejamo ob vzpostavitvi 
spletne trgovine. Vzpostavitev spletne trgovine zahteva nižje zagonske in obratovalne stroške, 
omogoča zniževanje transakcijskih stroškov, učinkovitejše trženjske prijeme in vstop na 
globalni trg. Prav tako se podjetja, ki se usmerjajo v elektronsko poslovanje, soočajo z nižjimi 
stroški vstopa v nove panoge. 

 

2.1 Brskanje po spletnih trgovinah 
 
Elektronsko poslovanje podjetij s potrošniki, je za slednje še dokaj neobičajen način 
poslovanja. Kljub temu je mogoče zaznati določene dejavnike, zaradi katerih se potencialni 
kupci odločajo za pregled ponudbe blaga in storitev v elektronskih katalogih in spletnih 
trgovinah.  
 
Pomembnejši dejavniki, zaradi katerih si potencialni kupci ogledujejo spletne strani podjetij, 
so: 
 

• velika in pregledna ponudba na enem mestu, 
• možna primerjava med konkurenti, 
• 24 urna dostopnost, 
• pridobivanje dodatnih informacij, 
• udobnost, 
• prihranek časa. 

 
Predvsem zaradi naštetih dejavnikov potencialni kupci pregledujejo ponudbo storitev ali blaga 
v elektronskih katalogih na internetu ali spletnih trgovinah.  
 
Raziskava projekta RIS je pokazala, da potrošnike, ki nakupujejo v spletnih trgovinah, k 
nakupu najbolj pritegnejo naslednji dejavniki (projekt Raba interneta v Sloveniji, 2002): 
 

• dostop do spletnih trgovin skoraj povsod po svetu, 
• neodvisnost od obratovalnega časa, 
• nižje cene blaga kot v navadnih trgovinah, 
• dostava na dom oziroma možnost takojšnjega prenosa nakupljenega blaga s spletne 

strani (računalniški programi, fotografije, spletni časopisi). 

2.1.1 Dostopnost 
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Za dostop do spletne trgovine mora potencialni kupec uporabiti računalnik, ki podpira enega 
izmed brskalnikov in je povezan z internetom. 
 
Nakupovanje prek interneta je za potrošnike pomembno predvsem zato, ker jim omogoča 
dostop do trgovin skoraj povsod po svetu in ob vsakem času. Potrošniki lahko kupujejo tudi 
blago, ki ga v Sloveniji še ni na trgu, za to pa se jim ni treba odpraviti v tujino. Poleg tega 
lahko nakupe opravljajo tudi med službenim časom. Prednost preprostega in hitrega dostopa 
do velikega števila trgovin pa potrošnikom omogoča enostavno primerjavo lastnosti in cen 
željenega blaga ali storitve. 
 

2.2 Razlogi za zavračanje nakupovanja 
 
Mnogi med potencialnimi kupci se še vedno ne odločajo za nakup prek interneta. Nakupe 
realizirajo na običajen način, torej v navadnih trgovinah.  
 
Raziskava podjetja Nielsen, ki je zajela 12 držav, v tabeli 1 prikazuje delež uporabnikov 
interneta, ki se slednjega poslužuje za iskanje informacij o blagu, in delež tistih uporabnikov, 
ki blago prek tega medija tudi kupujejo. 
 
Tabela 1: Primerjava med iskanjem informacij in nakupom blaga za izbrane države v letu 
2001 

  
Država Iskanje blaga Nakup blaga 

Avstralija 24,0 % 10,0 % 

Danska 39,0 % 16,0 % 

Francija 12,0 % 6,0 % 

Nemčija 22,0 % 11,0 % 

Italija 10,0 % 3,0 % 

Norveška 24,0 % 14,0 % 

Singapur 19,0 % 7,0 % 

Španija 8,0 % 3,0 % 

Švedska 46,0 % 26,0 % 

Švica 32,0 % 17,0 % 

Velika Britanija 19,0 % 11,0 % 

ZDA 74,0 % 30,0 % 
 

Vir: Nielsen, 2001. 
 
Razloge za zavračanje nakupovanja v spletnih trgovinah gre v osnovi iskati predvsem v: 
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• navadah in običajih, 
• odtujenosti spletnega naročanja in plačevanja, 
• nezaupanju v spletne transakcije. 

 

2.2.1 Navade in običaji 
 
Navade in običaje potrošnikov je težko spreminjati. Razumeti moramo, da nekateri potrošniki 
enostavno obožujejo nakupovanje v navadnih trgovinah, saj jim to prinaša užitek, spet drugim 
pa predstavlja pravi obred, ko se družina v nedeljo popoldan odpravi po nakupih v bližnje ali 
oddaljene trgovske centre. Zato je nesmiselno usmerjati večji napor v spreminjanje navad in 
običajev. 
 
Na nakupno vedenje potrošnikov vpliva tudi vrsta blaga. Nakup blaga, ki zahteva 
demonstracijo prodajalca, ali kjer je pomemben dotik kupca z blagom, se bo težje izvedel v 
spletni trgovini. Prav tako za spletne trgovine ni najbolj primerno prestižno blago visoke 
vrednosti.  
 
Raziskava projekta RIS ugotavlja, da potrošniki v Sloveniji prek spleta največ kupujejo 
(projekt Raba interneta v Sloveniji, 2002): 
 

• računalniško programsko opremo, 
• dele za računalnike, 
• knjige, 
• glasbene zgoščenke, 
• kozmetiko, 
• letalske karte. 

 
Blago, ki ni primerno za spletno trgovino, lahko vključimo v elektronske kataloge, ki bodo 
potrošnikom omogočali pridobiti dodatne informacije o želenem blagu, sam nakup pa bodo 
lahko izvedli v navadnih trgovinah. 
 

2.2.2 Odtujenost 
 
Večji problem predstavlja tisti del potencialnih kupcev, ki se za spletni nakup ne odloča zaradi 
odtujenosti in nepoznavanja načina naročanja in plačevanja storitev ali blaga v spletnih 
trgovinah.  
 
S poučevanjem in predvsem z ustreznim trženjskim pristopom bi se omenjeni delež dalo 
zmanjšati. 
 
 

2.2.3 Nezaupanje 
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Največja težava so tisti potencialni kupci, ki bi kupovali v spletnih trgovinah, saj jim to ni 
tuje, a nimajo zaupanja v spletne nakupe.  
 
Nezaupanje je lahko posledica posameznega ali vsote nanizanih dejavnikov: 

 
• varnost osebnih podatkov, 
• varnost plačevanja, 
• dostava naročenega. 

 

2.2.3.1 Varnost osebnih podatkov 
 
Nekateri potencialni kupci nimajo zaupanja v varovanje osebnih podatkov, ki jih ob naročilu 
blaga ali storitve navadno posredujejo spletni trgovini. Obstaja upravičljiva bojazen, da bodo 
po nakupu pričeli prek elektronske pošte prejemati razna nenaročena in nezaželena sporočila. 
 
Raziskava RIS, kot najpogostejšo negativno izkušnjo potrošnikov s spletnim nakupovanjem 
navaja ravno pošiljanje neželjenega reklamnega gradiva po elektronski pošti (projekt Raba 
interneta v Sloveniji, 2002). 
 

2.2.3.2 Varnost plačevanja 
 
Večji problem predstavlja nezaupanje potencialnih kupcev v varnost plačevanja prek 
interneta, ki pa je lahko relativno varno. Na tem mestu lahko predstavlja pravi problem 
nepoučenost potencialnih kupcev o stopnji varnosti pri plačevanju v spletnih trgovinah.  
 

2.2.3.3 Dostava naročenega 
 
Največji problem, ki je po zadnjih raziskavah upravičeno prisoten tudi v Sloveniji, pa je 
nezaupanje potencialnih kupcev, da bo podjetje naročeno in plačano blago tudi dostavilo. 
Problem dostave se lahko kaže tudi v prevelikem deležu stroška celotnega nakupa.  
 

2.2.3.4 Ostali razlogi 
 
Raziskovalni projekt Raba interneta v Sloveniji – RIS, ki redno spremlja spletno nakupovanje 
v največji slovenski spletni trgovini Mercator, ugotavlja, da razlog za odvračanje od 
tovrstnega nakupovanja predstavlja tudi dejstvo, da skoraj polovica uporabnikov interneta v 
starosti od 15 do 65 let ne poseduje kreditne kartice (projekt Raba interneta v Sloveniji, 1999). 
 
 
 
Ostali možni razlogi, ki odvračajo potencialne kupce od spletnega nakupovanja, so: 
 

• dolg čas nalaganja vsebine spletne trgovine, 
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• slaba organiziranost spletne trgovine, 
• zapleten postopek plačevanja. 

 
Slika 1: Ilustrativno prikazani razlogi odvračanja od nakupovanja  

v Mercatorjevi spletni trgovini 
 

   
 
Vir: Projekt Raba interneta v Sloveniji, 1999. 
 
 

2.3 Ocenjevanje uspešnosti 
 
Omenjene razloge za zavračanje nakupovanja v spletnih trgovinah je možno na različne 
načine vsaj delno odpraviti, a v tem poglavju so omenjeni problemi predstavljeni z drugačnim 
namenom.  
 
Omenjeni problemi dokazujejo, da potencialni kupci iščejo informacije prek spletnih trgovin, 
čeprav se za nakup odločijo v navadni trgovini. Slednja ugotovitev je bistvenega pomena pri 
ocenjevanju uspešnosti investiranja v spletne trgovine.  
 
Napačno bi bilo ovrednotiti le nakupe, ki so bili opravljeni prek interneta. Poleg spletnih 
nakupov je treba pri oceni spletne trgovine, prav zaradi problemov s katerimi se sooča, 
upoštevati tudi porast prodaje v navadnih trgovinah, ki je posledica pregledovanja spletne 
trgovine. Le tako lahko dobimo pravo sliko o uspešnosti investicije v spletno trgovino ali 
elektronski katalog.  
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V Sloveniji se ocenjuje, da spletne trgovine še niso zaživele, toda pri takšnih grobih ocenah ni 
bila ovrednotena dodatna prodaja v navadnih trgovinah kot posledica pregledovanja spletnih 
trgovin. 
 
 
 
3 Varnost 
 
 
Pojem varnosti ni osrednja tema diplomske naloge, toda varnost je prvi pogoj, da lahko 
elektronsko poslovanje v kakršnikoli obliki zaživi. Ravno zaradi ključne vloge varnosti je 
pomembno, da se vsaj obrobno razložijo novejši vidiki na omenjeno temo.  
 
Internet kot omrežje omrežij sam od sebe ne ponuja nikakršne varnosti. Zato je za varnost pri 
katerikoli obliki elektronskega poslovanja treba dodatno poskrbeti. Potrebna pa ni le varnost, 
temveč tudi zaupanje potencialnih kupcev, ki je med drugim povezano tudi z varnostjo. 
Varnost na internetu sicer ni absolutna spremenljivka, toda če je varnost prvi pogoj, da 
elektronsko poslovanje zaživi, ga šele zaupanje vanj oživi. 
 
Projekt varnega in zaupanja vrednega poslovanja prek interneta je možno izpeljati hkrati: 
 

• s pomočjo tehnologije, 
• s pravno ureditvijo, 
• s poučitvijo. 

 
Pri zagotavljanju varnega transakcijskega okolja za izvedbo plačil nakupljenega blaga v 
spletnih trgovinah je treba upoštevati vse zgoraj omenjene načine hkrati. V kolikor se 
posamezni način zagotavljanja varnega in zaupanja vrednega načina plačevanja izpusti, je 
projekt slabo zastavljen in kot takšen ne bo pripomogel k večanju obsega prodaje v spletnih 
trgovinah. 
 
Navedbe strokovnjakov, da je za varno poslovanje prek interneta poskrbljeno in da je sámo 
plačevanje prek interneta mnogo varnejše, kot so ostali načini plačevanja – v kolikor se 
omejimo na kreditne kartice – potencialnih kupcev ne prepričajo. Raziskave kažejo, da velik 
odstotek uporabnikov interneta v spletnih trgovinah ne nakupuje ravno zaradi nevarnosti 
goljufij. 
 
Raziskava nakupnega vedenja potencialnih kupcev je pokazala, da kar 66,8 % uporabnikov 
interneta meni, da je strah pred zlorabami podatkov s plačilnih in kreditnih kartic upravičen 
(Nakupovanje prek interneta – priložnosti in težave v Sloveniji, 1997).  

3.1 Varnostne tehnologije 
 
Pri tehnološki varnosti elektronskega poslovanja je za okvir diplomskega dela vredno omeniti  
tehnologije, ki omogočajo varno elektronsko plačevanje, predvsem s kreditnimi karticami, saj 
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je nezaupanje potencialnih kupcev pri tem načinu elektronskega plačevanja največje. Pri 
pregledu možnosti različne uporabe šifriranja, za zaščito prenosa elektronskih transakcij v 
Sloveniji sem se srečal predvsem z dvema protokoloma, SSL (Secure Sockets Layer) in SET 
(Secure Electronic Transaction). Uporabna tehnološka rešitev pa so tudi požarni zidovi in 
digitalni certifikati.  
 
Bistvo varnostnih tehnologij je zaščita informacij in podatkov pred branjem in spreminjanjem 
pri: 
 

• prenašanju: gre za varnost pred prisluškovanji med prenosi po omrežju, 
• hranjenju: gre za varovanje pred vdori do strežnikov preko omrežja. 

 
Glavne varnostne zahteve pri opravljanju transakcij prek interneta so (Turk, 2001): 
 

• istovetnost: istovetnost sporočila zagotavlja prejemniku, da je sporočilo res poslal 
navedeni pošiljatelj in ni ponarejeno, 

• avtorizacija: avtorizacija je nadzor dostopa do določenih informacij. Uporabnik se 
mora identificirati in hkrati dokazati svojo pristnost, da je res objekt, ki ima pravico do 
podatkov, 

• zaupnost: podatki zaupne narave morajo biti zaščiteni pred branjem nepooblaščenih 
oseb, 

• celovitost: sporočilo med prenosom, oziroma shranjevanjem ne sme biti spremenjeno, 
skrajšano, niti mu ne sme biti nič dodano, 

• nezavrnitev: nezavrnitev je generiranje dokaza o izvoru oziroma posredovanju 
podatkov. Pomeni zaščito pred tem, da bi pošiljatelj lažno zanikal, da je podatke 
poslal, ali da bi prejemnik lažno zanikal, da jih je prejel. 

 

3.1.1 Protokol SSL 
 
Protokol SSL je kodirni standard, ki ga podpirata najbolj uporabljena spletna brskalnika, 
Netscape Navigator in Microsoft Internet Explorer ter številni spletni strežniki, kot so 
strežniki podjetij Netscape, Microsoft in IBM. Tako lahko trdimo, da gre za najbolj razširjeno 
možnost prenašanja kodiranih podatkov med brskalnikom in strežnikom.  
 
Da gre resnično za varen prenos elektronske transakcije, se lahko prepričamo na dva načina. 
Pri vzpostavitvi varne povezave prek protokola SSL se v naslovni vrstici brskalnika napis http 
(Hyper Text Transfer Protocol) spremeni v shttp (Safe Hyper Text Transfer Protocol), hkrati 
pa se v spodnjem desnem okencu na brskalniku pojavi zaklenjena ključavnica. 
 
Toda protokol SSL poskrbi le za varen prenos podatkov z brskalnika na določen prostor na 
varnem strežniku, ki ga lahko ima spletna trgovina v najemu ali lasti. Ko je prenos končan, 
omenjeni protokol ne skrbi več za varnost podatkov, ki so nato prepuščeni varovanju v 
povezavi s strežnikom. Strežnik pa je najpogosteje varovan fizično in s požarnim zidom. 
 
Fizično varovanje strežnika pomeni, da gre za omejen dostop do prostora, kjer se fizično 
nahaja strežnik. 
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Varovanje strežnika s požarnim zidom, je opisano v poglavju 3.1.3. 
 
Slika 2: Tok podatkov pri varnem prenosu po protokolu SSL 
 

 
 
Vir: Young, 1998, str. 14. 
 
 

3.1.1.1 Pomanjkljivosti 
 
Pomanjkljivost posredovanja zaupnih podatkov pri elektronskem plačevanju s kreditno kartico 
prek omenjenega varnega protokola je v tem, da spletni trgovec lahko dostopa do vseh 
podatkov, ki so bili s strani kupca preneseni na varen strežnik. Tako mora kupec zaupati 
trgovcu, da ta ne bo zlorabljal zaupnih podatkov in jih bo varno hranil.  
 
Pri prenosu podatkov in informacij prek protokola SSL je treba nameniti pozornost tudi 
ugotavljanju verzije omenjenega protokola.  
 
Pri drugi verziji omenjenega protokola je prisluškovalec lahko izsilil uporabo šibkejšega 
šifriranja, kot je bilo sprva med pošiljateljem podatkov in strežnikom dogovorjeno. Tretja 
verzija omenjenega protokola pa je to pomanjkljivost odpravila, zato se priporoča uporaba te 
verzije. Žal mnogi slovenski spletni trgovci še zmeraj uporabljajo omenjeni protokol druge 
generacije (Center vlade Republike Slovenije za informatiko, 2000). 
 

3.1.2 Protokol SET 
 
Protokol za varno transakcijo SET je plod razvoja podjetij MasterCard International in Visa. 
Omenjeni protokol je bil razvit prav za potrebe varnega elektronskega plačevanja s kreditnimi 
karticami prek interneta. Pomembna prednost tega protokola je način prenosa zaupnih 
podatkov. V tem primeru trgovec prejme le kupčevo naročilo z osebnimi podatki in načinom 
plačila, podatkov o kreditni kartici pa ne, ampak jih prejme njegova banka, ki od kupčeve 
banke zahteva avtorizacijo plačila, ki jo potem posreduje spletni trgovini. Ta nato obvesti 
kupca o sprejetju plačila in potrditvi nakupa. 
 
Glavna pomanjkljivost tega protokola je, da spletna trgovina poseduje podatke o kupcih in 
njihovih naročilih. Potrebno je zaupanje kupca v spletno trgovino, da ne bo zlorabljala 
pridobljenih podatkov. 
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3.1.3 Požarni zid 
 
Bistvo sistema požarnega zidu je omejevanje dostopa do varovanega omrežja. Pri spletnih 
transakcijah sistem požarnega zidu uporabljamo za varovanje dostopa do podatkov shranjenih 
na varovanem strežniku, ki je povezan v omrežje. Naloga požarnega zidu je, da zaustavi ves 
promet med varovanim strežnikom ali varovanim omrežjem in svetovnim omrežjem, razen 
tistega, ki je dovoljen. 
 

3.1.4 Pravilna izbira 
 
Spletna trgovina si ne more več privoščiti, da ne bi zagotovila varnosti transakcijskega okolja, 
v kolikor se odloči za vpeljavo elektronskega sistema plačevanja. Osveščeni potrošniki se ne 
bodo odločali za nakupe v transakcijskem okolju, ki ni varno. 
 
Kolikšno varnost ponuditi potencialnim kupcem, je odvisno tudi od pristopa podjetnika k 
spletnemu trgovanju.  
 
Če se podjetnik odloča o spletni trgovini kot stranskem prodajnem kanalu, ki ne sme 
predstavljati večjih stroškov, bo odločitev o varovanju s SSL protokolom najbolj optimalna. 
Potencialnim kupcem bo, v kolikor imajo zaupanje v določeno spletno trgovino, predstavljalo 
varen način prenosa transakcijskih podatkov, spletni trgovini pa bo pomenilo najmanjši možni 
vložek v še sprejemljivo varovanje transakcijskega okolja. 
 
Spletna trgovina, ki želi razviti lastno strategijo poslovanja, pa se mora, v primeru odločitve o 
vpeljavi kreditnih in plačilnih kartic, odločiti za varovanje transakcijskega okolja s 
protokolom SET. Omenjeni protokol bo sicer pomenil večji strošek varovanja transakcijskega 
okolja, toda z omenjenim protokolom je premoščen problem zaupanja potencialnih kupcev, 
prav tako pa omenjeni protokol spletni trgovini nudi avtomatsko avtorizacijo plačil. 
 

3.2 Zakonska podlaga varnosti 
 
Podjetnik se mora pri elektronskem trgovanju zavedati, da njegove kupce ne ščiti le 
tehnologija, temveč tudi zakonodaja na tem področju. Zakon o varstvu potrošnikov obravnava 
elektronski nakup kot posebno vrsto prodaje, tako kot nakup prek kataloga oziroma bolj 
natančno je opredeljen kot prodaja po pošti.  
Zakon o varstvu potrošnikov v svojem 43. in 44. členu zahteva, da mora podjetje potrošniku 
omogočiti, da odstopi od pogodbe osem dni po prejemu blaga, pri tem pa mora podjetje v 
petnajstih dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti kupnino. Prav tako mora 
podjetje upoštevati, da je vračilo blaga v roku osmih dni od prejetja znak, da kupec odstopa od 
kupoprodajne pogodbe. Podjetje pa je prav tako dolžno kupca seznaniti z omenjenimi 
pravicami še predno ta opravi nakup blaga (Zakon o varstvu potrošnikov, 1998). 
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Spletna trgovina pa mora upoštevati tudi zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu. Bistveno določilo zakona o elektronskem poslovanju je, da je elektronski zapis 
enakovreden zapisu na navadnem papirju. Zakon o elektronskem podpisu pa določa, da je 
overovljen elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu na navadnem papirju 
(Zakon o elektronskem poslovanju, 2000). 
 

3.3 Poučitev 
 
Spletna trgovina si mora, zaradi vprašanja varnosti tako osebnih podatkov kot podatkov o 
kreditnih karticah ter zaradi nepoznavanja pravne ureditve elektronskega poslovanja s strani 
potencialnih kupcev, pridobiti njihovo zaupanje.  
 
Sama varnost plačevanja prek interneta ne zadošča. Tako mora spletna trgovina poskrbeti za 
transparentnost plačevanja, nuditi mora informacije o varnem plačevanju in poskrbeti, da so 
potencialni kupci seznanjeni s svojimi pravicami še preden opravijo nakup. Dobrodošlo je 
tudi, da spletna trgovina omogoča kupcu prek elektronske pošte in telefona preveriti, kaj je 
naročil (da na primer ni česa pomotoma naročil dvakrat).  
 
Le tako bodo potencialni kupci resnično poučeni o varnosti elektronskega plačevanja in se 
bodo (z)mogli racionalno odločiti za spletni nakup. 
 
 
 

4 Elektronski katalog 
 
 
Elektronski katalog blaga in storitev lahko pod predpostavko, da se nahaja na svetovnem 
spletu, razumemo kot osnovi del elektronskega poslovanja podjetij s potrošniki in kot tak 
predstavlja zametek spletne trgovine.  
 
Elektronski katalog se za razliko od spletne trgovine uporablja za: 
 

• najugodnejši način predstavitve blaga in storitev podjetja, 
• predstavitev blaga, ki ni primerno za prodajo v spletni trgovini. 

 
V svoji osnovi elektronski katalog predstavlja elektronsko različico tiskanega kataloga. Tako 
pomeni prvi korak k elektronskemu poslovanju s potrošniki in je najbližji podjetjem, ki že 
ponujajo kataloško prodajo.  
 
Elektronski katalog pa ni le elektronska različica tiskanega kataloga, temveč je mnogo več, saj 
omogoča: 
 

• globalno navzočnost: z objavo na svetovnem spletu je kadarkoli dostopen vsem 
uporabnikom interneta; 
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• dinamično ažuriranje: v primerjavi s tiskanim katalogom se preprosteje in hitreje 
ažurira, spremembe so vidne vsem uporabnikom v realnem času; 

• interaktivnost: v nasprotju s tiskanim katalogom omogoča interaktivno dvosmerno 
komunikacijo med kupcem in prodajalcem, ki poteka prek elektronske pošte; 

• dodatno informiranost: omogoča povezave s podatkovnimi viri, kjer lahko uporabnik 
najde dodatne informacije o blagu ali storitvi. Uporabijo se lahko tudi multimedialne 
tehnike slike in zvoka, ki izboljšajo predstavo o blagu ali storitvi; 

• možnost iskanja: s pomočjo iskalnika lahko uporabnik hitro in preprosto najde 
dobrine ali storitve, ki ga zanimajo, in tako omogoča še večjo preglednost in lažjo 
primerljivost blaga. 

 

4.1 Značilnosti elektronskega kataloga 
 
Elektronski katalog kot različica najosnovnejšega elektronskega poslovanja podjetja s 
potrošniki – če zanemarimo sámo predstavitev podjetja na spletnih straneh, kjer gre za 
uporabo interneta le kot še enega medija za oglaševanje – ponuja podjetniku najcenejši način 
predstavitve tako svojega podjetja kot ponudbe blaga in storitev. Tako kot pri tiskanem 
katalogu se lahko tudi pri elektronskem nadejamo nakupov potencialnih kupcev. Proces 
nakupa je podoben kot pri tiskanih katalogih.  
 
Naročilo se pri elektronskem katalogu lahko opravi prek: 
 

• elektronske pošte, 
• navadne pošte, 
• telefona, 
• telefaksa. 

 
Plačilo je navadno realizirano s sistemom:  
 

• plačevanja po povzetju,  
• plačevanja po položnici, 
• plačevanja po predračunu, v kolikor je potrošnik pravna oseba.  

 
Opis elektronskega kataloga nakazuje možnost njegovega razumevanja kot zametek spletne 
trgovine, ki se od prave spletne trgovine razlikuje predvsem po načinu naročila in plačila 
blaga ali storitve, ki pri elektronskem katalogu potekata ročno. Tako v osnovnem in 
stroškovno najugodnejšem pogledu elektronski katalog predstavlja spletno trgovino do tiste 
točke, ki se dotakne načina naročila in plačila blaga ali storitve.  
 

4.2 Prednosti in slabosti 
 
Prednosti, ki jih potencialnemu kupcu ponuja elektronski katalog, so v primerjavi s klasično 
trgovino predvsem lažje pridobivanje podatkov o blagu in storitvah. S pomočjo elektronskih 
katalogov potencialni kupec hitreje pride do iskanih podatkov, lažje primerja cene blaga ali 
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storitev in se pri slednjem ne srečuje s stroški obrabe usnja na čevlju. Pomembna prednost pa 
je tudi ta, da so omenjene prednosti potencialnemu kupcu na voljo kadarkoli in od kjerkoli, če 
le ima vzpostavljeno povezavo z internetom. 
 
Glavno slabost pri kupovanju prek elektronskega kataloga v primerjavi z nakupovanjem v 
navadni trgovini predstavlja neotipljivost blaga, podobno kot pri kataloški prodaji. V nasprotju 
s kataloško prodajo je omenjeno slabost pri elektronskem katalogu možno do neke mere 
odpraviti z uvedbo multimedialnih tehnik slike in zvoka. 
 
Tako prednosti kot slabosti je treba upoštevati pri vzpostavljanju elektronskega kataloga, ne 
glede na to, ali se projekta lotimo znotraj podjetja ali najamemo zunanje podjetje, ki nam po 
naših željah postavi elektronski katalog na svetovni splet. 
 

4.3 Vpeljevanje elektronskega kataloga  
 
Pri vpeljevanju elektronskega kataloga sta glavnega pomena vzpostavitev elektronskega 
kataloga in njegova postavitev na svetovni splet.  
 

4.3.1 Lastna izvedba 
 
Če podjetje poseduje kader z vsaj osnovnim znanjem programiranja oziroma poznavanjem 
html-ja, java skripta in asp-ja, lahko sámo poizkusi napraviti elektronski katalog, saj ta, za 
razliko od spletne trgovine, v osnovi ni kompleksen. 
 
Lastna izvedba je še posebej dobrodošla pri podjetjih, ki so finančno občutljivejša in nimajo 
interesa vlagati večjih sredstev v projekt, dokler ne vidijo konkretnih rezultatov.  
 
Tako se bodo podjetja verjetno srečala le s stroški gostovanja oziroma zakupa prostora na 
strežniku, ki je povezan z internetom. Obstaja tudi dražja možnost, da kupijo lasten strežnik, 
kar pa ekonomsko ni upravičljivo za projekt manjšega elektronskega kataloga.  
 
Zakup do 20 mb prostora, kar zadošča za osnovno predstavitev ponudbe manjšega podjetja, 
znaša pri podjetju Nova vizija letno 4 000 slovenskih tolarjev (Nova vizija d. o. o., 2002).  
 
Dodatni strošek lahko predstavlja registracija kakršnekoli domene, a ga je možno zaobiti z 
registracijo domene s končnico .si. Organizacije, ki skrbijo za internet v Sloveniji, registracijo 
domene s končnico .si nudijo samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, registriranim v 
Sloveniji, brezplačno.  
 
Domena predstavlja ime elektronskega kataloga oziroma pot do njega, zato je pomembno, da 
ima elektronski katalog registrirano lastno domeno. Registracijo domene s končnico .si je 
možno opraviti pri javnem zavodu Arnes (Osojnik, 2002). 
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4.3.2 Zunanji izvajalec 
 
Podjetja, ki ne posedujejo kadra z zgoraj omenjenimi znanji, morajo med mnogimi ponudniki 
postavitve elektronskega kataloga poiskati pravega. Iskanje pravega ponudnika ne pomeni 
nujno le iskanje cenovno najugodnejšega ponudnika, temveč je treba pozornost nameniti 
kakovosti, širini spektra dodatnih storitev in tehnični podpori.  
 
Pomemben dejavnik pri izbiri ponudnika so tudi stroški in pogostnost vzdrževanja spletnih 
strani. Tako je v tem poglavju opisan ponudnik Nova vizija, ki predstavlja ponudbo cenovno 
ugodnejših rešitev. 
 
Tabela 2: Nakup spletne aplikacije – elektronski katalog pri podjetju Nova vizija 
 
ELEKTRONSKI KATALOG  

podatke o izdelkih vpišete v tabele    
slike blaga podate v formatu JPEG    
podatke o izdelkih vzdržujete sami    
videz kataloga oblikujemo skupaj    
gostujete na našem strežniku    

cena ob nakupu 66.000,00 SIT
 
Vir: Nova vizija d. o. o., 2002. 
 
Osnovni strošek vpeljevanja elektronskega kataloga predstavlja nakup vnaprej pripravljene 
spletne aplikacije, ki pri podjetju Nova vizija stane 66 000 slovenskih tolarjev. Dolžnost 
podjetja je napolniti aplikacijo s podatki in slikami o blagu, ki ga želi predstaviti v 
elektronskem katalogu.  
 
Obliko elektronskega kataloga podjetje izbere z izbranim zunanjim izvajalcem. Ko je oblika 
izbrana, je treba elektronski katalog postaviti na strežnik, ki je povezan z internetom in tako 
uporabnikom interneta omogočiti dostop do elektronskega kataloga. Elektronski katalog 
postavimo na strežnik tako, da zakupimo del prostora na strežniku, kar pomeni, da se podjetje 
sreča s stroški gostovanja elektronskega kataloga. 
 
Če podjetje ne želi sodelovati pri izdelavi elektronskega kataloga, se lahko z zunanjim 
izvajalcem dogovori o individualni izdelavi. Stroški takšnega vpeljevanja elektronskega 
kataloga so odvisni od obsega dela, a se za opisani manjši primer gibljejo okoli 100 000 
slovenskih tolarjev, pri tem pa je potrebno opomniti, da če želimo imeti uporaben elektronski 
katalog, predstavljata vzdrževanje in obnavljanje večji del stroška, ki pa je obračunan 
mesečno. Višina mesečnega stroška pa je odvisna od dogovora med strankama kot tudi od 
stopnje zahtevnosti vzdrževanja. 
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5 Spletna trgovina 
 
 
Osnova spletni trgovini je elektronski katalog, zato je v prejšnjem poglavju podrobneje 
predstavljen. Lahko pa spletno trgovino vzpostavimo povsem na novo. V obeh primerih pa 
elektronski katalog predstavlja jedro spletne trgovine.  
 
Bistvena razlika med samim elektronskim katalogom in spletno trgovino je v tem, da v spletni 
trgovini potencialnim kupcem omogočimo nabiranje izbranega blaga v spletno košarico, 
spletno naročanje ter različne možnosti plačevanja naročenega blaga. To pa je le vidni del 
spletne trgovine.  
 
Glavni namen spletne trgovine je prodaja. Do prodaje in ponovne prodaje pride le, če trgovina 
potencialnemu kupcu vliva občutek zaupanja.  
 
Dejavniki zaupanja v spletno trgovino so (projekt Raba interneta v Sloveniji, 2001): 
 

• priznanost spletne trgovine, 
• bogata ponudba, 
• dobri opisi blaga ali storitve, 
• dodatne informacije, 
• dostava v roku. 

 
Potencialni kupci se bodo raje odločali za nakupe v spletnih trgovinah, za katere so že slišali 
ali pa so vsaj lepo oblikovane in dobro založene z različnim blagom, ki je podrobno opisano.  
 
Kupci se bodo raje vračali v spletne trgovine, ki so jim dostavile kupljeno blago v 
obljubljenem roku in jih podrobno seznanile z možnostjo vrnitve blaga. 
 
V Sloveniji je po podatkih raziskave RIS možno zaslediti trend naraščanja števila spletnih 
nakupovalcev, katerih je po zadnji podatkih med 420 000 uporabniki interneta že preko 
50000. Po napovedih omenjenega vira so v letu 2001 nakupili za več kot dve milijardi 
slovenskih tolarjev blaga in storitev (projekt Raba interneta v Sloveniji, 2001). 
 

5.1 Vpeljava spletne trgovine 
 
Vpeljava dobre spletne trgovine pogosto zahteva organizacijske spremembe v podjetju, prav 
tako pa tudi vpeljava spletne trgovine zahteva vzpostavitev in ažurno vzdrževanje baze 
podatkov o zalogah blaga.  
 
Zaradi omenjenih zahtev se podjetju, ki je pripravljeno resno nastopiti na področju spletnega 
trgovanja, svetuje temeljita prenova poslovnih procesov in njihova informatizacija.  
 
Da bi podjetje uspešno izvedlo prenovo in informatizacijo poslovnih procesov, po možnosti pa 
vanj vključilo še koncept upravljanja odnosov s strankami, mora navezati stik z zunanjimi 
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ponudniki. Strošek omenjenega je z vidika manjših podjetij zelo visok, zato se ta večinoma 
odločajo za preprostejše rešitve, ki so sicer cenejše, a tudi manj učinkovite.  
 

5.1.1 Programske rešitve 
 
V želji prenekaterih podjetnikov, da bi imeli svojo trgovino na internetu, ki pa jim ne bi 
predstavljala večje investicije, so programerska podjetja videla tržno nišo. Tako so na trg 
prišle mnoge programske rešitve v smislu 'naredi si svojo trgovino sam'.  
 
Tabela 3: Nakup spletne aplikacije – spletna trgovina pri podjetju Nova vizija 
 
SPLETNA TRGOVINA  
elektronski katalog    
nakupovalna košarica   
prejem naročila preko e-pošte   
sistem plačevanja po povzetju   

cena ob nakupu 114.000,00 SIT
 
Vir: Nova vizija d. o. o., 2002. 
 
Eno izmed takšnih osnovnih rešitev ponuja tudi podjetje Nova vizija, ki omogoča postavitev 
tako elektronskega kataloga kot spletne trgovine. Osnova za spletno trgovino lahko izhaja iz 
elektronskega kataloga, kateremu dodajo rešitve, značilne za osnovno spletno trgovino, kot so:  
 

• spletna  nakupovalna košarica,  
• prejemanje naročila po elektronski pošti, 
• sistem plačevanja po povzetju. 

 
Takšna spletna trgovina predstavlja osnovno investicijo nad 100 000 slovenskih tolarjev. 
Strošek predstavlja tudi letna najemnina za zakup prostora na strežniku.  
 
Če se podjetje odloči za nakup vnaprej pripravljene spletne aplikacije, mora sámo napolniti 
spletno trgovino s podatki in slikami blaga.  
Naročila podjetje prejema po elektronski pošti, vpeljan pa ima osnovni način plačevanja 
naročenega blaga, to je sistem plačevanja po povzetju  
 
Tabela 4: Stroški vpeljave spletne aplikacije Web store 2001 
 
Enkratni stroški ob nakupu   
programski paket 349.000,00 SIT
lastna avtorizacija 40.000,00 SIT
skupaj 389.000,00 SIT
Tekoči stroški 
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mesečna najemnina za strežnik 8.000,00 SIT
preračunano na leto 96.000,00 SIT
 
Vir: Skupina Krpan, 2002. 
 
Programska rešitev Web store 2001 skupine Krpan ob nekoliko višjih stroških vpeljave 
spletne trgovine ponuja mnogo več kot zgoraj opisana osnovna spletna trgovina, saj poleg 
obogatene programske opreme za postavitev spletne trgovine ponujajo tudi uvajanje v delo s 
programom za vodenje spletne trgovine. Prednost programske rešitve Web store 2001 je tudi 
vpeljan sistem plačevanja s kreditnimi karticami, ki lahko poteka posredno ali neposredno. 
 
Tabela 4 prikazuje enkratne stoške pri vpeljavi spletne trgovine s spletno aplikacijo Web store 
2001, ki ob vzpostavitvi posrednega sistema plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami 
znašajo 389 000 slovenskih tolarjev. Poleg začetnega stroška vpeljave spletne trgovine so v 
omenjeni tabeli predstavljeni tudi letni stroški najema varovanega spletnega strežnika, ki 
znašajo 96 000 slovenskih tolarjev. Zakup prostora na  varovanem strežniku je nujen zaradi 
dveh razlogov:  
 

• varnega transakcijskega okolja, ki ga varovani strežnik omogoča s protokolom SSL, 
• hranjenja zaupnih podatkov, ki jih kupci posredujejo pri transakcijah. 

 
Z nudenjem varnega transakcijskega okolja in varovanim hranjenjem zaupnih podatkov 
spletna trgovina pridobiva zaupanje potencialnih kupcev. 
 
Če se načrtuje, da bo v spletni trgovini opravljeno večje število transakcij, med katerimi bodo 
tudi transakcije, opravljene s tujimi kreditnimi ali plačilnimi karticami, je treba pri sistemu 
plačevanja s kreditno in plačilno kartico razmisliti o neposrednem načinu. Neposredni način 
plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami omogoča avtomatsko opravljanje avtorizacije v 
realnem času, hkrati pa nudi potencialnim kupcem večjo varnost prenosa zaupnih podatkov, 
saj ta poteka preko protokola SET. 
 
Pri vpeljevanju spletne trgovine z neposrednim načinom plačevanja s plačilnimi in kreditnimi 
karticami se srečamo z dodatnim stroškom odprtja trgovskega računa, ki vpliva na višino 
končnega stroška ob vzpostavitvi spletne trgovine. 
Tabela 5: Stroški vpeljave Web store 2001 z neposrednim plačilnim sistemom 
 
 
 
 
Enkratni stroški ob nakupu   
programski paket 349.000,00 SIT
trgovski račun 120.000,00 SIT
skupaj 469.000,00 SIT
Tekoči stroški   
letna najemnina za trgovski račun 72.000,00 SIT
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mesečna najemnina za strežnik 8.000,00 SIT
preračunano na leto 168.000,00 SIT
 
Vir: Skupina Krpan, 2002. 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da končni strošek vzpostavitve znaša 469 000 SIT. V tem primeru pa 
se zaradi najemnine trgovskega računa povišajo tudi tekoči stroški, ki tako znašajo 168 000 
slovenskih tolarjev letno. 
 
Slika 3: Primer vpeljave spletne trgovine 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Turk, 2001. 

5.2 Spletna košarica 
 
Spletna košarica predstavlja zapis izbranega blaga ali storitev iz spletne trgovine. Spletno 
košarico potencialni kupec polni z vsakokratnim izborom blaga, ki ga želi kupiti. Potencialni 
kupec lahko pregleda seznam izbranega blaga in določeno blago izbriše iz košarice, če si 
premisli in ga ne želi več kupiti. Za blago, ki je položeno v spletno košarico, pa je prikazan 
izračun vrednosti nakupa. 
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5.3 Spletno naročanje 
 
Spletna košarica s seznamom izbranega blaga predstavlja osnovo za izvedbo naročila. 
Naročilo se namreč izvede na podlagi izbranega blaga, ki se nahaja v spletni košarici. 
Potencialni kupec s preprostim pritiskom na gumb potrdi, da želi izbrano blago naročiti, nakar 
sledijo vprašanja, povezana  z vnašanjem osebnih podatkov in izbiro načina plačila. Ko kupec 
uspešno opravi naročilo, spletna trgovina v svoj spletni nabiralnik prejme naročilo, ki vsebuje 
tudi izbiro načina plačila. 
 
Slika 4: Primer spletnega naročanja v spletni trgovini 
 

 
 
Vir: Dom Müller, 2001. 
 

5.4 Plačevanje po povzetju 
 
V spletnih trgovinah moramo potencialnim kupcem omogočiti, da izbrano blago naročijo in, 
kar je za spletno trgovino najpomembneje, tudi plačajo.  
 
Najpreprostejši oziroma najbolj utečen način plačevanja naročenega blaga je plačevanje po 
povzetju.  
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Da je plačevanje po povzetju najbolj utečeno, izhaja iz dejstva, da je jedro spletne trgovine 
elektronski katalog, ki lahko predstavlja posebno obliko kataloške prodaje. Pri kataloških 
prodajah pa je plačevanje po povzetju že dolgo uveljavljeno.  
 
Spletna trgovina lahko kot cenovno preprosto rešitev potencialnim kupcem ponudi tudi 
možnost plačevanja po položnici. Žal ta rešitev v praksi ne obrodi sadov, saj večina spletnih 
kupcev ni pripravljena plačevati naročenega blaga preko položnic, ker je zamudno. 
 

5.4.1 Dostava blaga 
 
V okviru sistema plačevanja po povzetju mora spletna trgovina omogočiti tudi dostavo blaga 
na želeni naslov, kjer se opravita tako plačilo kot prevzem blaga.  
 
Spletna trgovina za dostavo blaga lahko: 
 

• zadolži lastne kurirske službe, 
• najame ponudnika kurirskih storitev. 

 

5.4.1.1 Lastna služba 
 
Spletna trgovina opravlja dostavo blaga preko lastne kurirske službe predvsem v primerih, ko 
pokriva manjši teritorij oziroma če z izračunom ugotovi, da je to zanjo najugodnejša rešitev.  
 

5.4.1.2 Zunanji izvajalec 
 
Manjša podjetja, ki imajo spletno trgovino, v večini primerov ne premorejo lastne kurirske 
službe. Zato za opravljanje storitve dostave naročenega blaga uporabljajo različne zunanje 
kurirske službe. Pri tem se lahko odločajo za izbiro zanje najugodnejšega ponudnika kurirskih 
storitev, ali pa izbiro prepustijo in omogočijo potencialnim kupcem.  
 
Če izbiro kurirske službe omogočijo potencialnim kupcem, si bodo ti lahko izbrali zanje 
najugodnejšo kurirsko službo za dostavo naročenega blaga na želeni naslov in zadovoljstvo ob 
nakupu bo večje.   
 

5.4.2 Prednosti in slabosti 
 
Sistem plačevanja po povzetju je pri potencialnih kupcih dokaj priljubljen, saj predstavlja 
varen in zaupanja vreden način plačevanja. Zamere gredo predvsem na račun nezagotavljanja 
anonimnosti kupcev in nezmožnost ločevanja kupca, ki je plačnik naročenega blaga in 
naslovnika, ki prejme blago.  
 
Z vidika spletne trgovine je sistem plačevanja po povzetju najcenejša in hitro vpeljiva rešitev, 
saj ne zahteva nikakršnih posebnih stroškov. Prav zato to vrsto plačevanja kot edino ponujeno 
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možnost plačevanja najpogosteje zasledimo pri majhnih, finančno omejenih spletnih 
trgovinah.  
 
Sistem plačevanja po povzetju namreč od spletne trgovine ne zahteva nikakršnih stroškov, 
povezanih s podpisi različnih pogodb, plačevanjem provizij in zagotavljanjem varnega 
transakcijskega okolja. 
 
Plačilo po povzetju pa ima tudi določene slabosti za spletno trgovino. Spletni trgovini se lahko 
zgodi, da dobi večje naročilo, ali še huje, več večjih naročil, ki jih pošlje na napačni naslov 
zaradi pomotoma ali namenoma napačno vnešenega naslova ob naročanju. V takih primerih 
spletna trgovina sama nosi vse posledice napak. Posledice so v najboljšem primeru le 
plačevanje poštnine,  lahko pa so tudi hujše.  
 
Tudi zaradi posledic, ki lahko spletno trgovino doletijo ob izvajanju sistema plačevanja po 
povzetju, je treba razmisliti o alternativnih – elektronskih sistemih plačevanja.  
 
 
 
6 Elektronski plačilni sistemi v Sloveniji 
 
 
Elektronski plačilni sistemi so se v svetu izkazali kot rešitev, ki potencialnim kupcem olajša 
nakup blaga ali storitve v spletnih trgovinah, slednjim pa omogoča hitrejši in vnaprej 
zagotovljen način prejemanja plačil.  
 
Slovenija v pogledu elektronskega poslovanja sledi svetovnim rešitvam in tako se razmere na 
področju elektronskih plačilnih sistemov na internetu v Sloveniji izboljšujejo. Nenehno se 
uvajajo nove rešitve, ki ponujajo različne načine elektronskega plačevanja prek interneta. 
 
V Sloveniji se spletnim trgovinam trenutno ponujajo naslednji elektronski plačilni sistemi: 
 

• Klik NLB, 
• Moneta, 
• sistem plačevanja s plačilnimi karticami. 

 
 

6.1 Prednosti in slabosti 
 
Prednosti in slabosti elektronskih plačilnih sistemov, ki so na voljo v Sloveniji, lahko 
razdelimo po kategorijah: 
 

• plačilo, 
• strošek, 
• varnost, 
• anonimnost. 
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Navkljub slabostim elektronskih sistemov plačevanja prek interneta ostaja dejstvo, da pri 
nudenju več različnih načinov plačevanja blaga, spletne trgovine pridobijo več potencialnih 
kupcev, saj se ti lahko odločijo za njim ustrezen način plačila blaga. Slednje je poglavitna 
prednost uvajanja različnih sistemov plačevanja in  govori v prid tudi vpeljevanju različnih 
sistemov elektronskega plačevanja v spletnih trgovinah. 
 

6.1.1 Plačilo 
 
Elektronski plačilni sistemi imajo skupno dobro lastnost, da je ob naročilu blaga slednje tudi 
že plačano, torej je plačano še preden ga spletna trgovina odpošlje na željeni naslov. Tako se z 
vpeljavo elektronskih plačilnih sistemov spletne trgovine zavarujejo pred nepotrebnimi 
stroški, ki lahko nastanejo, kadar naročeno blago ne pride na pravi naslov. Hkrati pa 
elektronski sistemi plačevanja prek interneta za razliko od sistema plačevanja po povzetju 
omogočajo, da sta lahko prejemnik blaga ali storitve in naročnik – plačnik blaga ali storitve 
različni osebi.   
 

6.1.2 Strošek 
 
Skupna nezaželjena lastnost sistemov elektronskega plačevanja, zaradi katere se mnoge 
spletne trgovine še ne odločajo za njegovo vpeljevanje, je strošek vpeljave elektronskega 
sistema plačevanja.  
 
Stroški so med različnimi sistemi elektronskega plačevanja različni, a večinoma niso 
zanemarljivi, saj so lahko sestavljeni tako iz enkratnih stroškov ob vzpostavitvi sistema, kot 
tudi kontinuiranih mesečnih stroškov, ki so vsota različnih najemnin in odstotka od prodaje.   
 

6.1.3 Varnost 
 
Skupna elektronskim plačilnim sistemom je tudi nezmožnost zagotavljanja absolutne varnosti 
plačevanja, kar se posledično odraža v nezaupanju spletnih nakupovalcev v elektronske 
plačilne sisteme. Toda takó varnost kot tudi zaupanje v različne sisteme elektronskega 
plačevanja variirata. 
  

6.1.4 Anonimnost 
 
Pomembna slabost elektronskih plačilnih sistemov, kateri se še ne pripisuje pravega pomena, 
pa je nezagotavljanje anonimnosti spletnega nakupovalca, kar pomeni, da lahko nekdo s 
pritiskom na nekaj tipk izve, kaj, kje, kdaj in koliko je v preteklosti plačeval posamezni 
potrošnik, in to védenje uporabi slednjemu v škodo.   
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6.2 Klik NLB 
 
Nova Ljubljanska banka ponuja svojo različico elektronskega plačevanja, ki jo je poimenovala 
Klik. Klik ni le še ena oblika sistema elektronskega plačevanja prek interneta, ampak ponuja 
mnogo več. Klik je prvotno nastal kot oblika elektronskega bančništva in tako omogoča, poleg 
elektronskega plačevanja, kadarkoli in kjerkoli s preprostimi kliki z miško opravljati razne 
bančne storitve.  
 
Spletno storitev Klik lahko trenutno uporablja že 30 000 komitentov, a predvsem za namene 
spletnega bančništva. Plačevanje prek elektronskega sistema Klik za zdaj omogoča le spletna 
trgovina Emka, ki je sodelovala pri razvoju opisanega elektronskega sistema plačevanja. 
 

6.2.1 Varnost 
 
Za varnost je pri sistemu Klik dodatno poskrbljeno z digitalnimi certifikati, ki so namenjeni 
varovanju legitimnih spletnih strani. Digitalni certifikati preprečujejo nepridipravom, da 
postavijo povsem enako spletno stran, kot jo ima njihova tarča napada, in nanjo preusmerijo 
tok varovanih podatkov. Digitalne certifikate prodajajo prav s tem namenom ustanovljena 
podjetja – overitelji, ki skrbijo tudi za to, da se zlonamerne strani odstranijo z interneta. 
 

6.2.2 Prednosti in slabosti 
 
Ker sistem Klik uporablja že 30 000 bančnih komitentov v Sloveniji, so v Novi Ljubljanski 
banki prepričani, da je ta sistem, poleg izjemne varnosti, ki jo ponuja, ena izmed boljših 
rešitev elektronskega plačevanja, ki so na voljo slovenskim spletnim trgovinam.  
 
Toda uporaba sistema Klik je omejena le prebivalce Slovenije, oziroma še ožje, na komitente 
spletne Nove Ljubljanske banke. Tako potencialni kupec, ki ni komitent spletne Nove 
Ljubljanske banke, ne more opraviti plačila prek tega elektronskega plačilnega sistema. 
Omenjena omejenost uporabe je največja slabost sistema plačevanja Klik, zato je ta sistem 
namenjen le spletnim trgovinam, katerih ciljni tržni segment prebiva v Sloveniji, v nasprotnem 
pa je lahko sistem plačevanja Klik vzpostavljen kot še eden od možnih načinov plačevanja v 
spletni trgovini.  
 
Omenjeni sistem ne omogoča plačevanja manjših zneskov, saj je način zaračunavanja stroškov 
uporabe plačilnega sistema naravnan tako, da se poleg odstotka in pol od prodaje zaračunava 
tudi stalni strošek, ki trenutno znaša 30 slovenskih tolarjev za vsako izvedeno transakcijo – 
plačilo. Slednjega sicer plača kupec, kar pa ne spremeni dejstva, da sistem Klik ni namenjen 
plačevanju manjših zneskov. Omenjeni strošek transakcije lahko pri majhnih plačilih pomeni 
relativno velik strošek. 
 
Kljub visoki stopnji varnosti, ki je zagotovljena z uporabo digitalnih certifikatov, pa Klik  ne 
ponuja anonimnosti spletnega nakupovalca, kar je lahko tudi vzrok za nekoliko nižje zaupanje 
v plačevanje prek tega sistema. 
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6.2.3 Možnosti vpeljave sistema 
 
Sistem Klik je trenutno vpeljala le spletna trgovina Emka, ki je sodelovala pri razvoju sistema. 
Ostale spletne trgovine bodo morale z vpeljavo omenjenega sistema še počakati, saj ga v Novi 
Ljubljanski banki še ne tržijo. 
 

6.3 Moneta 
 
V podjetju Mobitel d. d. ponujajo elektronski plačilni sistem Paynet pod imenom Moneta, ki 
omogoča plačevanje v spletnih trgovinah prek mobilnega telefona. Ta elektronski plačilni 
sistem je zanimiv predvsem za opravljanje manjših plačil, saj je trenutno najvišji možni 
enkratni znesek plačila omejen na 12 000 slovenskih tolarjev. Tudi omenjeni elektronski 
plačilni sistem ima omejeno število uporabnikov, saj je namenjen le slovenskim državljanom, 
ki imajo sklenjeno naročniško razmerje za občane z operaterjem mobilne telefonije Mobitel.  
 
Slika 5: Potek plačevanja prek Monete 
 

 
 
Vir: Sešek, Olson, 2002, str. 6. 
Za omenjene potencialne uporabnike plačilnega sistema Moneta je dobrodošlo, da je znesek 
kupljenega blaga obračunan na koncu meseca skupaj z naročnino, kar pomeni, da sistem 
kreditira kupca. Spodnja slika prikazuje, kako poteka plačevanje prek elektronskega 
plačilnega sistema Moneta.   
 

6.3.1 Prednosti in slabosti 
 
Poglavitna slabost plačniškega sistema Moneta je v omejenosti obsega uporabe na potrošnike, 
ki imajo z opreaterjem Mobitel sklenjeno naročniško razmerje za občane – fizične osebe.  
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Mobitel ima sicer že več kot 1 200 000 uporabnikov njegovih storitev, a ta podatek ni 
zadosten. Napačno bi bilo sklepati, da lahko storitev elektronskega plačevanja Moneta 
uporablja omenjeno število uporabnikov mobilnega operaterja.  
 
Storitve plačevanja prek tega sistema lahko uporabljajo le tisti, ki imajo sklenjeno naročniško 
razmerje. V Sloveniji pa ima le dobrih 400 000 potrošnikov sklenjeno naročniško razmerje, 
ker mnogi uporabniki Mobitelovih storitev uporabljajo predplačniške kartice.  
 
Tudi vsa naročniška razmerja, ki so sklenjena s pravnimi osebami, so za plačevanje prek 
plačilnega sistema Moneta za potrošnike neuporabna. V primeru plačevanja blaga ali storitev 
za osebno uporabo, bi plačnik postalo podjetje in ne potrošnik, kar pa ni v skladu z 
zakonodajo.   
 
Mobitel tako zavaja spletne trgovine, ko poudarja, da ima veliko število uporabnikov, ki so 
lahko potencialni plačniki prek sistema Moneta. Kljub temu, da Mobitel navaja, da omenjeno 
plačevanje ni omogočeno predplačnikom, hkrati poudarja, da je to le trenutno stanje, ki bo že 
v naslednjem letu rešeno.  
 
Problem plačevanja predplačnikov prek plačilnega sistema Moneta pa ni trenutnega, temveč 
trajnega značaja. Predplačniški uporabniki Mobitelovih storitev morajo za polnjenje svojega 
mobilnega računa kupovati kartice. Za vsako prodano kartico pa je Mobitel dolžan odvesti 20 
odstotni davek.  
 
Ker naj bi plačevanje prek Mobitela v sistemu Moneta nadomeščalo gotovino, je zaradi 
plačevanja davka ob prodaji kartice nemogoče, da bi sistem zaživel tudi za predplačnike. 
Stroški zamenjave gotovine za kartico v obliki plačanega davka za prodano predplačniško 
kartico bi bili previsoki. 
 
Poudariti je treba tudi dejstvo, da Moneta ne omogoča anonimnosti kupca pri spletnem 
nakupovanju. Nekateri namreč zmotno mislijo, da jo zagotavlja prek sistema predplačniške 
mobilne telefonije, ki sicer omogoča anonimno telefoniranje. 
 
Med prednosti omenjenega plačilnega sistema sodijo preprosta uporaba tako za potencialne 
kupce kot za spletno trgovino. Poglavitno prednost Monete pa predstavlja možnost plačevanja 
nižjih zneskov, saj se stroški transakcije obračunavajo po odstotku od prodaje.  

6.3.2 Strošek uporabe 
 
Elektronski plačilni sistem Moneta je za spletne trgovine zanimiv predvsem zaradi nizkih 
stroškov vzpostavitve plačilnega sistema. Podjetje za uporabo slednjega ne potrebuje dodatne 
programske opreme, mesečno pa plačuje le določen odstotek od prodaje, ki se določi v 
pogodbi, odvisno od narave prodaje. Zaradi omenjenega načina obračunavanja stroška 
uporabe plačilnega sistema Moneta je plačilni sistem zanimiv tudi za plačevanje manjših 
zneskov. 
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6.4 Sistem plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami 
 
Sistem plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami je kljub določenim pomanjkljivostim 
najbolj uporabljen sistem plačevanja tako v svetu kot tudi v Sloveniji.  
 
Po zadnjih raziskavah RIS-a uporablja v Sloveniji, za plačevanje blaga in storitev v spletnih 
trgovinah kreditne in plačilne kartice 56 odstotkov  spletnih nakupovalcev (projekt Raba 
interneta v Sloveniji). Tako je za spletno trgovino neizbežno, da vpelje sistem plačevanja s 
kreditnimi in plačilnimi karticami.  
 
Obstajata dva načina vpeljave sistema plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami: 
 

• posredni način, 
• neposredni način. 

 
Oba načina vpeljave sistema plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami omogočata 
plačevanje v spletnih trgovinah, razlikujeta pa se v: 
 

• stroških, 
• varnosti in zaupanju, 
• načinu poslovanja. 

 

6.4.1 Posredni način 
 
Sistem plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami je možno vpeljati na posredni način.  
Podjetje, ki želi vpeljati v svojo spletno trgovino posredni sistem plačevanja, mora imeti 
registrirano kataloško prodajo in podpisano pogodbo z banko, da bo za prodajo prek kataloga 
sprejemalo plačila prek kreditnih in plačilnih kartic.  
 
Posredni način plačevanja je primeren le za spletne trgovine, ki imajo majhen promet, saj 
morajo vsako avtorizacijo opravljati ročno.  
 
Pomanjkljivost te oblike plačevanja sta vprašljiva varnost in zaupanje. Potencialni kupec nima 
zagotovila, da je podatke o kartici poslal pravi spletni trgovini in ne lažni. Na drugi strani pa 
spletna trgovina nima zagotovila, da bo kupec naročeno blago res plačal, saj nima njegovega 
podpisa.  
Posredni način pomeni, da mora potencialni kupec ob naročilu blaga ali storitve na različne 
načine zaupati spletni trgovini svoje osebne podatke in podatke iz plačilne ali kreditne kartice. 
Ko spletna trgovina prejme te podatke, jih vnese v plačilni terminal, da opravi avtorizacijo. Z 
avtorizacijio preveri, ali plačilna oziroma kreditna kartica obstaja, in če gre za plačevanje s 
slovensko plačilno kartico, preveri, ali kartica ni prijavljena kot ukradena. 
 
Spletna trgovina, ki želi vzpostaviti posredni način plačevanja s kreditnimi ali plačilnimi 
karticami, mora v osnovi omogočiti kupcu, da na različne načine posreduje zaupne podatke: 
 



 28 

• prek spletnega obrazca, 
• prek elektronske pošte, 
• prek navadne pošte, 
• prek telefona, 
• prek telefaksa. 

 
Pri prenosu zaupnih podatkov spletna trgovina ni primorana zagotoviti varnosti. Kljub temu 
pa je od zagotovljene varnosti odvisno zaupanje v kupovanje. V zadnjem času se pri spletnem 
nakupovanju prenos zaupnih podatkov izvršuje predvsem prek posebnih spletnih obrazcev. 
 
Prenos prek posebnih spletnih obrazcev je mogoče opraviti na dva načina: 
 

• nevarovan način, 
• varovan način. 

 
Prenos zaupnih podatkov prek nevarovanega načina v današnjem času ni več primeren, saj ni 
vreden nikakršnega zaupanja. Prisluškovalci lahko na različne načine prestrežejo podatke o 
karticah in jih zlorabijo. 
 

6.4.1.1 Varovan način 
 
Spletna trgovina mora potencialnim kupcem omogočiti varovan način prenosa zaupnih 
podatkov pri nakupovanju, če želi pridobiti vsaj delček zaupanja potencialnih kupcev. To 
lahko stori s šifriranjem sporočila. V Sloveniji je med spletnimi trgovinami najbolj uporabljen 
protokol za prenos in šifriranje sporočil protokol SSL. 
 
Spletna trgovina mora najeti prostor na varovanem strežniku, kjer shrani posebni spletni 
obrazec za izpolnjevanje zaupnih podatkov potencialnih kupcev. V spletni trgovini mora 
obstajati povezava do tega obrazca, ki je lahko kar spletna naročilnica oziroma spletna 
košarica. V obrazec vnešeni podatki s strani kupca se nato prek varne povezave, ki jo 
omogoča protokol SSL, prenesejo na zakupljeni prostor na varovanem strežniku, do katerega 
ima spletna trgovina dostop. 
 
Primer spletne trgovine, ki uporablja varovan način prenosa zaupnih podatkov, je spletna 
trgovina Neckermann. Kljub vpeljanemu sistemu varovanega posrednega plačevanja s 
kreditnimi in plačilnimi karticami ugotavljajo, da je zupanje potencialnih strank v varnost 
pošiljanja zaupnih podatkov njihov največji problem.  
 
Spletna trgovina, ki se je odločila za vpeljavo varovanega posrednega sistema plačevanja s 
kreditnimi ali plačilnimi karticami, si z majhnim trikom lahko umetno poveča zaupanje med 
potencialnimi kupci. Ko pridobi osebne podatke in potrebne podatke o plačilni kartici, kupcu 
prek svoje spletne strani sporoči, da je plačilo sprejeto. Tako kupec ne bo mogel vedeti, da je 
plačal v varovanem posrednem sistemu.  
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6.4.2 Neposredni način 
 
Zaradi večih pomanjkljivosti sistema posrednega načina plačevanja mora spletna trgovina pri 
vpeljevanju elektronskega sistema plačevanja s kreditnimi in plačilnimi karticami vsaj 
razmisliti o neposrednem načinu plačevanja, ki je dobro varovan, saj poteka prek protokola 
SET.  
 
Sistem neposrednega plačevanja s kreditno ali plačilno kartico s protokolom SET zagotavlja 
spletni trgovini, da je v transakcijo vključen lastnik kartice, potencialnemu kupcu pa 
zagotavlja, da spletna trgovina obstaja. Protokol SET vse to zagotavlja s preverjanjem 
digitalnih certifikatov.  
 
Za prenos šifriranih podatkov se v sistemu SET uporablja izboljšana verzija protokola SSL, ki 
omogoča šifriranje s 1024 bitnim ključem, s čimer je prisluškovanje ali prestrezanje praktično 
onemogočeno. 
 
V neposredni način plačevanja so tako vključeni: 
 

• kupec, 
• kupčeva banka, 
• spletna trgovina, 
• trgovčeva banka. 

 
Ob nakupu omenjeni sistem prodajalcu posreduje le potrditev o avtorizaciji in osebne podatke 
kupca, da ve, kam odposlati naročeno blago. 
 
Tako se kupcu teoretično poveča zaupanje v spletno nakupovanje zaradi vsaj treh razlogov: 
 

• šifriranje podatkov je zmogljivejše, 
• spletna trgovina resnično deluje, 
• zloraba s strani prodajalca je onemogočena. 

 
 
 
Slika 6: Prikaz plačevanja prek protokola SET 
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Vir: Mastercard, 2001.  
 
Z neposrednim sistemom plačevanja si spletna trgovina zagotovi večjo varnost pred zlorabami 
ukradenih plačilnih kartic. Prav tako pa se ji ni treba ukvarjati z ročno avtorizacijo za vsako 
posamezno prodajo. 
 
 
 

7 Elektronski plačilni sistemi v tujini 
 
 
Elektronsko poslovanje je v tujini bolje razvito kot v Sloveniji. Ker so elektronski plačilni 
sistemi del elektronskega poslovanja, so posledično tudi ti bolje razviti v tujini. Boljša 
razvitost elektronskih plačilnih sistemov se kaže predvsem v dvojem: 
 

• večja ponudba, 
• nižji stroški uporabe. 

 
Večja ponudba elektronskih plačilnih sistemov pomeni, da v tujini uporabljajo več različnih 
sistemov plačevanja, posamezni plačilni sistem pa ponuja več ponudnikov. Slednje zagotavlja 
delovanje tržnih mehanizmov, ki omogočajo zniževanje stroškov uporabe elektronskih 
plačilnih sistemov za spletne trgovine. 
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Zaradi omenjenih razlogov je upravičljivo, da se tudi slovenske spletne trgovine zanimajo 
tako za ponudbo različnih elektronskih plačilnih sistemov v tujini, kot tudi za tujo ponudbo pri 
nas že vpeljanega sistema elektronskega plačevanja s kreditnimi karticami.  
 

7.1 Paysafecard 
 
Elektronski plačilni sistem Paysafecard je pričel z delovanjem v letu 2001 v Avstriji, deluje pa 
tudi že v Nemčiji. Omenjeni plačilni sistem je vpeljalo že preko 300 spletnih trgovin.  
Tehnološko podporo sistemu nudi podjetje IBM, programsko opremo pa zagotavlja podjetje 
SAP. 
 
Paysafecard je varni in zaupanja vreden elektronski plačilni sistem, ki v Sloveniji še ne deluje. 
Zaradi novih možnosti, ki jih prinaša ta sistem plačevanja prek interneta ga je vredno 
podrobno proučiti. Elektronski plačilni sistem Paysafecard je namreč pionir na svojem 
področju, saj je prvi in trenutno edini elektronski plačilni sistem, ki potrošniku zagotavlja 
anonimnost. 
 

7.1.1 Prednosti za potrošnike 
 
Poleg anonimnosti sistem uporabniku ob zagotovljeni varnosti ponuja le omejeno tveganje. 
Uporaba sistema je za potrošnika brezplačna, omogoča pa mu mednarodno plačevanje.   
 
Anonimnost je dosežena s tem, da potencialnemu kupcu nikjer ni treba vnašati osebnih 
podatkov.  
 
Potencialni kupec mora le kupiti kartico Paysafecard, kar lahko opravi z gotovino, potrditi v 
spletni trgovini, da bo plačilo opravil prek sistema Paysafcard, in vnesti številko anonimnega 
transakcijskega računa, ki jo najde pod zaščitnim premazom na kupljeni kartici. 
 
Za varnost je poskrbljeno s šestnajstmestno kodo in poljubno še z geslom, ki si ga določi 
potrošnik sam, in z blokado po tretjem neuspelem poizkusu. 
 
Tveganje je omejeno le na znesek vrednosti plačilne kartice, ki se zmanjšuje s porabo. Ker za 
sistemom stoji banka, ta jamči za izplačilo preostale vrednosti na kartici. 
 

7.1.2 Prednosti za spletne trgovine 
 
Veliko je prednosti, ki jih sistem Paysafecard ponuja spletnim trgovinam.  
 
 
Med pomembnimi so zagotovo:  
 

• enostavna vpeljava elektronskega plačilnega sistema Paysafecard, saj mora spletna 
trgovina le podpisati pogodbo s ponudnikom in vgraditi del programske opreme; 
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• možnost uporabe plačilnega sistema, ki ni omejena na lastnike kreditnih kartic ali 
komitente določene spletne banke; 

• visoka stopnja zaupanja v sistem elektronskega plačevanja Paysafecard, saj za njim 
stojijo ugledne poslovne banke in ponudniki programske ter strojne opreme, (stopnja 
zaupanja je upravičeno visoka, saj sistem zagotavlja tako anonimnost kot omejeno 
tveganje); 

• možnost mednarodnega nakupovanja, kar pomeni da spletna trgovina trguje na 
globalnem trgu; 

• možnost uporabe posebnih kartic, ki zagotavljajo dober način pospeševanja prodaje; 
• možnost plačevanja nizkih zneskov, saj so stroški transakcije izraženi v odstotkih od 

vrednosti nakupa; 
• nezmožnost reklamacij plačila, saj je denar že na anonimnih transakcijskih računih in 

opravljeno plačilo pomeni, da bo spletna trgovina denar tudi dobila, zaradi česar tudi 
ni razloga za zadrževanje plačila. 

 

7.1.3 Vpeljava sistema plačevanja 
 
Spletna trgovina, ki se odloči, da bo sprejemala plačila za prodano blago ali opravljene 
storitve prek elektronskega sistema Paysafecard, mora s ponudnikom sistema skleniti 
pogodbo. V Sloveniji je ponudnik omenjenega sistema podjetje ECS – TEL d. o. o. iz Trzina, 
a sistem še ni vzpostavljen. Ponudnik vpelje v trgovino potrebno programsko opremo in 
spletna trgovina že lahko prične sprejemati plačila prek tega elektronskega plačilnega sistema. 
 
Slika 7: Koncept elektronskega plačilnega sistema Paysafecard  
 

 
 
Vir: ECS – TEL d. o .o., 2002. 
Da se slednje lahko uresniči, mora ponudnik skleniti pogodbo z nacionalno poslovno banko, 
ki bo odpirala anonimne transakcijske račune ter prelivala denar. Prav tako mora ponudnik 
skleniti pogodbo z distributerjem, ki bo zalagal prodajna mesta s plačilnimi karticami. 
Omenjeno pa v Sloveniji še ni opravljeno. 
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7.1.3.1 Splošni sistem plačevanja 
 
V splošni sistem elektronskega plačevanja Paysafecard so vključeni: 
 

• organizator plačilnega sistema, 
• poslovna banka, 
• distributer, 
• spletne trgovine, 
• kupci. 

 
Splošni sistem elektronskega plačevanja prek Paysafecarda poteka tako, da organizator 
oziroma transakcijski sistem v sodelovanju s poslovno banko izda splošno veljavne plačilne 
kartice in jih preda distributerju, ki poskrbi za njihovo distribucijo na prodajna mesta.  
 
Prodajna mesta so lahko trafike ali pa vsaka trgovina, ki ima običajni terminal za plačevanje s 
kreditnimi karticami. Distributer obvešča organizatorja o prodanih karticah, organizator pa 
posreduje obvestilo poslovni banki, ki je kartico izdala.  
 
Slika 3: Prikaz delovanja splošnega sistema elektronskega plačevanja 
 

 
 
Vir: ECS – TEL d. o. o., 2002. 
Banka za prodane kartice odpre anonimne transakcijske račune ter nanje prenese vrednosti 
prodanih kartic. Ko kupec želi opraviti nakup blaga ali storitve v spletni trgovini, se mu odpre 
vnosna maska organizatorja, kamor vpiše številko svojega anonimnega transakcijskega 
računa, ki se nahaja pod zaščitnim premazom na kartici. Organizator preveri stanje na 
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anonimnem računu ter spletni trgovini pošlje potrdilo o plačilu. V istem trenutku pa se tudi 
prenese denar iz anonimnega transakcijskega računa na račun spletne trgovine. 
 

7.1.3.2 Posebni sistem plačevanja 
 
Posebni sistem elektronskega plačevanja je namenjen plačevanju blaga in storitev v spletnih 
trgovinah s posebnimi karticami Paysafecard.  
 
Slika 4: Prikaz delovanja posebnega sistema elektronskega plačevanja 
 

 
 
Vir: ECS – TEL d. o. o., 2002. 
 
V osnovi je način posebnega plačevanja podoben splošnemu, le da v primeru uporabe sistema 
posebnega plačevanja pri izdaji posebnih plačilnih kartic in pri njihovi distribuciji sodeluje 
tudi spletna trgovina.  
 
Posebne plačilne kartice so za razliko od splošnih namenjene le plačevanju v spletnih 
trgovinah, ki so sodelovale pri izdaji. Te kartice se večinoma uporabljajo za pospeševanje 
prodaje v spletnih trgovinah, lahko pa jih podjetje tudi prodaja v svojih navadnih trgovinah.  
 

7.1.3.2.1 Prednosti posebne kartice 
 
Posebne plačilne kartice so sredstvo za pospeševanje prodaje v spletnih trgovinah. Če se 
spletna trgovina odloči podariti omenjene kartice ciljnemu trgu, z njimi lahko doseže 
zavidljive rezultate. 
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Rezultati, ki jih lahko dosežemo s posebno plačilno kartico Paysafecard so: 
 

• preizkus delovanja interneta, če se z njim še ni srečal, 
• obisk spletne trgovine, čeprav zanjo še ni slišal, 
• spletni nakup, čeprav še nikoli ni kupoval in plačeval prek interneta. 

 
Tudi sicer imajo posebne kartice vse prednosti splošnih plačilnih kartic Paysafecard. 
 

7.2 Ovire pri vpeljevanju 
 
Spletna trgovina, ki bi želela vpeljati elektronski plačilni sistem, ki se ponuja v tujini, bi 
postala pionir na tem področju, saj trenutno ni zaslediti spletne trgovine, ki bi uporabljala 
rešitve neposredno iz tujine.  
 
Pri vpeljavi kateregakoli elektronskega plačilnega sistema neposredno iz tujine bi spletna 
trgovina naletela na problem usklajenosti s slovensko zakonodajo o trgovanju. Zakon določa, 
da slovensko podjetje ne sme imeti odprtega transakcijskega računa v tuji banki, v kolikor v 
tujini nima odprtega svojega predstavništva. Tudi plačevanje bi verjetno potekalo v tuji valuti, 
kar je v nasprotju z zakonom o trgovini. Postavilo pa bi se tudi vprašanje, v kateri državi je 
ustvarjen promet in kako obračunati davek na dodano vrednost. 
 
 
 

8 Sklep 
 
 
Spletna trgovina kot del elektronskega poslovanja predstavlja nov način ponudbe blaga in 
storitev končnemu kupcu..  
 
Ker stroški vpeljave in delovanja spletne trgovine niso zanemarljivi, je treba podjetnike 
seznaniti z elektronskim katalogom, iz katerega bodo lahko kasneje napravili pravo spletno 
trgovino.  
 
Elektronski katalog v katerem so prikazani podatki o blagu ali storitvah, omogoča preprosto 
dopolnjevanje vsebine, povezave z viri dodatnih informacij o vsebini in interaktivno 
dvosmerno komunikacijo med kupcem in prodajalcem.  
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Elektronski katalogi in spletne trgovine pripomorejo k povečanju obsega prodaje v navadnih 
trgovinah. Za povečanje prodaje v spletnih trgovinah pa je potrebno omogočiti potencialnemu 
kupcu več različnih načinov plačevanja blaga ali storitev. 
 
Pri vpeljevanju različnih načinov plačevanja mora podjetnik razmisliti tako o prednostih in 
slabostih plačevanja za potencialnega kupca kot zagotavljanju varnosti plačevanja ter 
nenazadnje tudi o stroških vpeljave in uporabe posameznega sistema plačevanja. Pri 
razmisleku je treba največjo pozornost nameniti zaupanju v možne plačilne sisteme. Sistem 
plačevanja, ki pri potencialnih kupcih ne zbuja zaupanja, ne bo povečal prodaje v spletni 
trgovini.  
 
Pri končni odločitvi o vpeljavi posameznega plačilnega sistema je pomembno upoštevati 
geografske in ostale omejitve plačilnih sistemov. Plačilni sistem, katerega zaradi svoje 
omejenosti ne bo mogel uporabljati ciljni tržni segment, ne bo pripomogel k povečanju obsega 
spletnih nakupov. 
 
Največja pomanjkljivost vseh plačilnih sistemov, primernih za spletno nakupovanje, ki so 
trenutno na voljo v Sloveniji, je zagotavljanje anonimnosti. Nezagotavljanje anonimnosti 
zbuja nekaterim potencialnim kupcem nezaupanje v spletne nakupe. Za rešitev omenjenega 
problema bodo slovenske spletne trgovine morale počakati vsaj do vpeljave elektronskega 
palčilnega sistema Paysafecard, ki ga v Sloveniji poizkuša vpeljati podjetje ECS – TEL iz 
Trzina.  
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