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POVZETEK

Eden od revolucionarnih korakov v zgodovini človeštva se je zgodil s pojavom interneta. Z
njim se je razvilo tudi elektronsko poslovanje. Slednje je za podjetja pomenilo nov način
trgovanja, za človeštvo pa nov komunikacijski medij za pridobivanje informacij. Še ne
dolgo nazaj je bila interakcija med trgovcem in kupcem neizbeţna. Internet je prinesel
način, kako se znebiti dolgih čakalnih vrst, po nepotrebnem zapravljenega časa in
denarja. Spletno poslovanje B2C (kratica angleškega izraza »business to customer« oz.
»podjetje stranki«), ki se izvaja kar iz domačega naslanjača je bila fenomenalna rešitev za
prezaposlene potrošnike. Da pa jim ne bi bilo potrebno iskati in primerjati izdelkov na
različnih straneh po spletu, so se v ta namen začeli pojavljati portali za pomoč
potrošnikom. Ti portali niso spletne trgovine, ampak iskalci najbolj cenovno ugodne
ponudbe v različnih spletnih trgovinah. Njihova glavna naloga je primerjanje cen enakega
izdelka različnih ponudnikov in to na enem mestu. Ti portali predvsem olajšajo iskanje cen
posameznih izdelkov za potrošnika, saj cene lahko avtomatsko primerjajo.
V diplomski nalogi sem opredelila elektronsko poslovanje, njegove prednosti in slabosti iz
vidika potrošnika in ponudnika pri poslovanju B2C. Primerjala in analizirala sem štiri
slovenske portale za pomoč potrošnikom, in sicer Ceneje.si, Lovec na Cene, Prihrani pri
Hrani ter Precenimo cene. V glavnem delu diplomske naloge sem s pomočjo odgovorov
potrošnikov na anketni vprašalnik ugotavljala, v kolikšni meri poznajo navedene portale ter
kako pogosto se jih le-ti posluţujejo. Po raziskavi s pomočjo ankete sem ugotovila, da
večina anketirancev pozna portale in jih tudi uporablja, predvsem za primerjavo cen
izdelkov med seboj. Ceneje.si je izmed vseh naštetih portalov najpogosteje obiskan
portal, za njim pa ne zaostaja veliko tudi Lovec na Cene. Velika večina vprašanih primerja
izdelke med seboj preko spleta, saj se jim zdi to najhitrejša in najlaţja pot. Najpogosteje
primerjajo med seboj cene izdelkov zabavne elektronike in bele tehnike in sicer v
cenovnem rangu med 100€ in 500€.

Ključne besede: e-poslovanje, portal, internet, potrošnik, primerjava cen, izdelki
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SUMMARY

CONSUMER ASSISTANCE PORTALS IN SLOVENIA
One of the revolutionary steps in the history of mankind was the birth of the Internet. With
the development of Internet came e-commerce, which brought a new form of commerce to
companies and a new communications medium for obtaining information to customers.
Not so long ago, the face-to-face interaction between seller and buyer was unavoidable.
The Internet brought the answer to long waiting queues, as well as time and money spent
in vain. The „business to customer‟ (B2C) model of e-commerce that can be carried out
from the comfort of one‟s own home presented a great solution for extremely busy
consumers. In order to avoid searching for and comparing products on different websites,
customer assistance portals began appearing online. These portals are not web shops in
themselves, but rather search engines for the most favorably priced offers of different
online shops. Their main task is to feature and compare the prices of the same product
set by different providers at one place. The portals make searching for the price of a
product easier for the consumer, as these prices are compared automatically.
My thesis examines the B2C e-commerce, its advantages and weaknesses from the
viewpoint of both the consumer and the provider. Furthermore, four Slovene consumer
assistance portals are compared and analyzed, namely Ceneje.si, Lovec na Cene,
Prihrani pri Hrani and Precenimo cene. The main section of the thesis features the results
of a survey questionnaire circulated among consumers on how familiar consumers were
with these portals and how often they used them. The results of the survey indicate that
most of the respondents are familiar with the portals and use them, primarily to compare
the prices of products. Among all the portals listed, Ceneje.si is the one the respondents
visit the most, followed by Lovec na Cene. The majority of respondents compare products
online, as they see it as the quickest and easiest way. They mostly compare the prices of
consumer electronics and home appliances in the price range between 100 and 500 EUR.

Keywords: e-Commerce, portal, internet, consumer, price comparison, products
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1 UVOD

Smo v času informacijske dobe, ko napredek spletnih storitev za uporabnika drastično
narašča, ter je internet na voljo ţe v večini gospodinjstev. Prav to je razlog, da se ljudje
vsak dan bolj posluţujejo poslovanja na elektronski način. Ena izmed večjih prednosti pri
poslovanju B2C iz vidika potrošnika, torej pri nakupovanju preko spleta, je to, da lahko iz
domačega naslanjača pregledajo cene, ter opravijo nakup, ne da bi bilo potrebno oditi do
fizične prodajalne.
Ţe s koncem 90. let so se na spletu pojavila prva spletišča, ki so uporabnikom ponudila
primerjavo cen. Danes se za primerjanje cen uveljavljajo vmesni spletni portali, oziroma
portali za pomoč potrošnikom. Njihov namen je, da si lahko pred odločitvijo nakupa
potrošniki pomagajo z medsebojno primerjavo lastnosti ali cen izdelkov znotraj iste
kategorije. Ti portali predvsem olajšajo iskanje cen posameznih izdelkov za potrošnika,
saj lahko cene primerjajo avtomatsko.
Takšen je pogled na portale iz vidika potrošnika, saj je na na prvi pogled primerjava cen
zelo enostavna. Vendar se v ozadju skriva teţja naloga. Programska oprema na portalu
mora v različnih trgovinah prepoznati enake izdelke ali izdelke iz iste kategorije pa tudi
vzpostaviti ustrezne protokole za izmenjavo podatkov z različnimi trgovinami.
Osveţevanje podatkov mora potekati dovolj pogosto in hitro, zato da cene ne zastarijo.
Poleg tega si uporabniki ţelijo tudi ocene in recenzije izdelkov, zanima jih katere trgovine
so zanesljive in kako so z njimi zadovoljni kupci. Še vedno pa v končni fazi ostaja za
potrošnika glavno, da imajo na voljo spletni portal za iskanje najboljše ponudbe, najniţje
cene, ter da lahko preverijo zalogo hitreje in laţje.
V diplomski nalogi sem predstavila portale za pomoč potrošnikom v Sloveniji, ter raziskala
odnos potrošnikov do njih. V prvem delu diplome sem opredelila pojem elektronskega
poslovanja. Nadalje sem naredila raziskavo o prednostih in slabostih pri B2C e-poslovanju
iz vidika potrošnika in ponudnika. Na ugotovitve se navezuje naslednje poglavje, in sicer
razvoj portalov za pomoč potrošnikov v Sloveniji. Med seboj sem primerjala in analizirala
spletni portal Ceneje.si, Lovec na Cene, Prihrani pri hrani in Precenimo cene. Primerjala
sem pogoje uporabe, na kakšen način delujejo, njihove prednosti ter način iskanja. V
zadnjem delu sem predstavila rezultate empirične raziskave odnosa potrošnikov do
portalov za pomoč. Empirično raziskavo sem zasnovala tako, da sem lahko preverila
veljavnost naslednjih štirih hipotez:
Hipoteza 1:
Hipoteza 2:
Hipoteza 3:

Mlajši ter višje izobraženi potrošniki bolj poznajo portale za pomoč
potrošnikom, kot tisti z nižjo stopnjo izobrazbe.
Potrošniki se pogosteje poslužujejo portalov za pomoč potrošnikom
pred nakupom izdelkov večje vrednosti.
Primerjava cen med izdelki se v večji meri izvaja preko spletnih
portalov.
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Hipoteza 4:

Tisti, ki nakupujejo izdelke preko interneta, bolj pogosto uporabljajo
portale za pomoč potrošnikom.

Cilj diplomske naloge je bil preko odgovorov anketirancev ugotoviti poznavanje portalov
za pomoč potrošnikom, v kolikšni meri se jih le ti posluţujejo, za kakšen cenovni rang
izdelkov primerjajo izdelke med seboj preden jih kupijo, katere izdelke primerjajo med
seboj, ter na kakšen način se pozanimajo za primerjavo cen.
V drugem poglavju, takoj za uvodom, sem opredelila elektronsko poslovanje. Razdelila
sem ga na splošni del, prednosti in slabosti e-poslovanja B2C in pravni del. V tretjem
poglavju sem najprej opisala vsak portal za pomoč potrošnikom ter naredila analizo in
primerjavo. Ta se je nanašala na pridobivanje podatkov, način iskanja produkta in
dostopnost portalov. Prav tako pa tudi na odgovornost portalov, zasebnost podatkov in
njihovo uporabo ter reševanje sporov. Empirična raziskava odnosa potrošnikov do
portalov je sledila v četrtem poglavju. Odgovore na anketni vprašalnik sem uredila v
tabele in grafe. Glede na sklop vprašanj pa sem jih za laţje razvrščanje in analiziranje
razdelila na podpoglavja, torej na osnovne podatke o anketirancih, uporabo interneta in
nakupovanja preko interneta, primerjavo cen izdelkov ter portale za pomoč potrošnikom
pri primerjanju cen izdelkov. Podala sem ključne ugotovitve ter potrdila ali zavrnila
hipoteze.
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
V tem poglavju sem opredelila elektronsko poslovanje, ki sem ga razdelila na splošni del,
prednosti in slabosti e-poslovanja B2C iz vidika potrošnikov in ponudnikov ter pravni del.
Splošni del zajema predstavitev začetka elektronskega poslovanja, definicije, oblike
oziroma subjekte e-poslovanja. V pravnem delu pa so navedeni zakonski akti, ki se
navezujejo na področje e-poslovanja in varstvo potrošnikov.

2.1 SPLOŠNO
Ključni začetki elektronskega poslovanja segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja,
ko so banke pričele z elektronskimi prenosi na področju financ. V osemdesetih letih se je
pričel razvoj interneta ter računalniških omreţij. Pričela se je zdruţevati
telekomunikacijska in informacijska tehnologija, količina podatkov se je povečevala, zato
so se pojavili tudi prvi standardi za računalniško izmenjavo podatkov. Čeprav so na
začetku računalniško tehnologijo koristili le strokovnjaki iz informacijskih področij, se je v
hitro napredujoči informacijski dobi informacijska tehnologija razširila, ter postala dostopna
in danes celo nepogrešljiva tudi za navadnega človeka. Tekom devetdesetih let, ko je
internet malce bolje zaţivel, se je e-poslovanje začelo razvijati v tej smeri kot ga poznamo
v današnjem času.
Industrijska druţba se počasi umika informacijski druţbi, katera nam omogoča vse bolj
zmogljivo tehnologijo in z njo velike moţnosti za napredek. Vse več je govora o podatkih
in njihovi količini, prenosu, dostopnosti, shranjevanju, kar pa brez konkretnega temelja, v
tem primeru je to sodobna informacijsko-telekomunikacijska tehnologija, ne gre.
Konkretno pa e-poslovanje ni le izmenjava podatkov preko spleta, temveč lahko pod
pojem opredelimo vsako delo, kjer za opravljanje le tega uporabljamo računalniške
aplikacije ter preko računalniških omreţij opravljamo posel.
Najbolj pogost izraz, s katerim se srečujemo v svetu, za elektronsko poslovanje je
electronic commerce, čeprav se poleg tega uporablja tudi electronic bussines.
2.1.1 DEFINICIJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Za laţje razumevanje elektronskega poslovanja, navajam dve definiciji:
Elektronsko poslovanje pomeni sklepati posle elektronsko. Temelji na elektronskem
procesiranju in prenašanju podatkov, vključno z besedilom, glasom in sliko (Gričar in
Zrimšek, 1997, str. 16).
Vse, kar danes delamo v sklopu svoje poslovne dejavnosti s pomočjo računalniških
aplikacij in računalniških omreţij, imenujemo elektronsko poslovanje. Elektronsko
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poslovanje je zato zelo široko področje, ki zajema tehnične, tehnološke, ekonomske,
pravne in organizacijske okvirje (Gradišar, 2005, str. 138).
V delu OECD1 sodeluje poleg drţav članic Evropske unije tudi Evropska komisija.
Elektronsko poslovanje opredeljuje kot vsako obliko poslovnih transakcij, katere so
opravljene na elektronski način.
Samo uvajanje e-poslovanja zahteva precejšnje spremembe na področju organiziranosti
in delovnih področjih zaposlenih. Predvsem morajo biti zaposleni dovzetni za pridobivanje
novega znanja, ki ga elektronsko poslovanje prinaša v sistem. Uvedba ni le tehnološka
rešitev. Tu se pokaţe potreba po povezavi poslovnih procesov in informacijskih rešitev.
Vprašanje, ali bodo podjetja uvedla v svoj sistem e-poslovanje, praktično ne obstaja, saj je
logično, da bodo kmalu vsa podjetja v prihodnosti temeljila na taki vrsti poslovanja. Tako
se tu poraja edino vprašanje, in sicer, kako najbolje izpeljati ta korak. Ker je cilj podjetij
izboljšanje konkurenčnosti poslovanja, morajo zato velik prispevek k temu narediti pri
načinu komunikacije z zaposlenimi, katerim je potrebno zagotavljati platformo za najbolj
učinkovito delo. Prav tako jim morajo nuditi pridobivanje in ohranjanje novih znanj v zvezi
z poslovnimi procesi v katerih zaposleni sodelujejo. Papirnati dokumenti se počasi
umikajo, le te bodo nadomestili elektronski, oziroma informacije se bodo vse pogosteje
nahajale v elektronski obliki. Za ta preskok je potrebno storiti zgoraj navedeno, da bo
podjetje lahko delovalo na konkurenčni način.
2.1.2 OBLIKE E-POSLOVANJA
Poznamo več oblik e-poslovanja. Med seboj se ločijo po subjektih, vpletenih v poslovanje.
Ti so: posameznik, podjetje in drţavna uprava. Posameznik predstavlja generalizacijo in
nastopa v odvisnosti od oblike poslovanja v več specializiranih vlogah: potrošnik (kupec),
zaposleni in drţavljan (Slika 1).
Slika 1: Specializacija vloge posameznika v elektronskem poslovanju

Vir: EMRIS, 2011
1

Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj je mednarodna gospodarska organizacija razvitih drţav, ki sprejemajo načela
predstavniške demokracije in svobodnega trga. Slovenija se je organizaciji pridruţila leta 2010.
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Na področju drţavne uprave poznamo naslednje oblike e-poslovanja:

•

•

•

G2G (government to government): subjekti vpleteni v obravnavano obliko eposlovanja so enote v okviru drţavne uprave. Kompleksen sistem drţavne uprave
lahko razbijemo tako, da vpeljemo e-poslovanje ter bistveno povečamo
učinkovitost;
G2C (government to citizen): pod to obliko štejemo poslovanje med drţavljani in
drţavno upravo. To naj bi vplivalo na splošno učinkovitost druţbe, saj omogoča
posameznikom učinkovito urejanje zadev in krajši čas v postopkih;
G2B (government to business): gre za obliko e-poslovanja med drţavno upravo
in poslovnimi sistemi. Tudi ta oblika poslovanja bo preko večje učinkovitosti
podjetij prispevala k večji učinkovitosti druţbe kot celote v informacijski druţbi.

Eno izmed pomembnih načinov e-poslovanja iz tega sklopa je G2C, kjer gre v največji
meri za podajanje informacij, zadnje čase pa se širi tudi e-poslovanje na tej ravni. Spletni
portali so izhodiščna točka za opravljanje storitev drţavljanov. Vse pogosteje se jih
posluţujejo, predvsem tisti, ki so bolj informacijsko osveščeni in imajo moţnost opravljanja
storitev preko spleta. Predvsem gre tu za naročanje uradnih listin ter reševanje ţivljenjskih
situacij. Prednost tega je prihranek časa ter stroškov.
Posamezniki in podjetja se srečujejo preko portalov in elektronskih trţnic, lahko bi rekli, da
so to trendi sodobne informacijske tehnologije, čemur morajo slediti tudi drţavne
institucije. Integrirani poslovni informacijski sistem drţavne uprave mora vsebovati:
preizkušeno odprto arhitekturo, ki poganja osnovne poslovne funkcije, prijazne grafične
vmesnike ter sisteme za e-poslovanje, kot so B2B, B2C in CRM2.
Na ravni drţavne uprave so v prednosti informacijski sistemi, kateri poleg zagotavljanja
osnovnih funkcionalnosti poslovanja drţavnih institucij, omogočajo celovito podporo
kompleksnemu procesu razporejanja proračunskih sredstev.
Poznamo tudi splošno znane oblike e-poslovanja, značilne za področje poslovnih
sistemov. To so:

•

B2B (business to business): gre za obliko elektronskega poslovanja med
organizacijskimi sistemi. Tu je učinkovitost največja;
• B2C (business to customer): v obravnavani obliki e-poslovanja sta vpletena
organizacijski sistem in stranka. Za primer lahko navedem prodajo preko interneta;
• B2E (business to employee): oblika slednjega sistema e-poslovanja je
namenjena delovanju znotraj organizacijskega sistema in se smatra za interno
obliko.
Med vsemi subjekti ki poslujejo na elektronski način, je še vedno v največji meri zajet v
B2B. Tu poteka e-poslovanje predvsem za elektronsko plačevanje, e-račune, skratka
2

CRM - upravljanje odnosov s strankami je uskladitev poslovnih strategij, organizacijske strukture
in kulture podjetja ter informacij o strankah in informacijske tehnologije tako, da je cilj vseh
kontaktov s strankami zadovoljevati njihove potrebe ter dosegati poslovne koristi in dobiček.

5

elektronske transferje. Ko se je pojavil internet, so se moţnosti za trgovanje razcvetele
preko spletnih trgovin. Tako se je razvilo poslovanje B2C.
Druge oblike e-poslovanja:

•
•
•
•
•

•

e-prodaja na drobno (e-tailing) se najpogosteje pojavlja v B2C;
e-učenje je za namen učenja in usposabljanja preko spleta z uporabo elektronskih
virov;
mobilno poslovanje (m-commerce) je e-poslovanje z uporabo mobilnih naprav v
brezţičnem omreţju;
sodelovanje v poslovanju (c-commerce) je model e-poslovanja, kjer posamezniki
ali skupine komunicirajo in sodelujejo v realnem času;
lokacijsko osnovano e-poslovanje - njegov namen je usmerjen na posameznike na
določenih lokacijah ob določenem času za transakcije ali storitve v mobilnem
poslovanju;
notranje poslovanje v podjetju je poslovanje kamor spadajo vse notranje
organizacijske aktivnosti in procesi, ki vključujejo izmenjevanja izdelkov, storitev,
podatkov in informacij med različnimi oddelki in zaposlenimi v organizaciji.

2.1.3 OGRODJE E-POSLOVANJA
Ogrodje e-poslovanja, za delovanje subjektov, je omreţno računalništvo. Slednja
infrastruktura se vzpostavlja kot standardno računalniško okolje za poslovne, vladne
rešitve in rešitve za posameznike. Računalniki oziroma druge elektronske naprave
povezuje med seboj, in sicer iz različnih lokacij s telekomunikacijskimi omreţji, vključno z
brezţičnim in neposrednimi povezavami med računalniki, kot jim drugače pravimo “peerto-peer”. Uporabnikom omogoča dostop do podatkov in informacij, shranjenih na različnih
lokacijah. Prav tako omreţno računalništvo omogoča komuniciranje in sodelovanje med
ljudmi, ne glede na geografske in časovne razdalje.
Poznamo 2 vrsti omreţij:

•

•

intranet je notranje omreţje podjetja ali vladne organizacije, ki uporablja
internetne rešitve, z uporabo spletnega brskalnika. Je skupek orodij in metod,
katere nam omogočajo uporabo tehnologij in storitev interneta v lokalnem omreţju.
Intranet poveča komunikacijo med zaposlenimi, zmanjša obseg papirnatih
dokumentov, pohitri iskanje po dokumentih, poveča informiranje zaposlenih,
zmanjša stroške pri nakupu določenih aplikacij, skratka prihranek časa in denarja,
kar pomeni povečanje produktivnosti;
ekstranet pa je omreţje, ki uporablja internet za povezovanje z več intraneti medorganizacijsko povezovanje. Predvsem pomeni dostop do vsebin za
registrirane uporabnike in je pogost način zaščite ali izvajanja nadzora nad
dostopom do vsebin, ki imajo posebno naravo ali so namenjene točno določenim
ciljnim skupinam. Podjetju omogoči, da laţje upravlja z dostopom do vsebine,
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segmentira obiskovalce svojega spletnega mesta in gradi bazo podatkov o
uporabnikih.

2.2

PREDNOSTI IN SLABOSTI E-POSLOVANJA B2C

Najbolj poznana ter najpogosteje uporabljena oblika elektronskega poslovanja je še
vedno B2C. Ta oblika zajema na eni strani ponudnika ter na drugi strani potrošnika. Tu
gre za proces nakupovanja prek spletnih trgovin. Na ta način iščejo podjetja nove kupce.
Pojav interneta je iz vidika ponudnika na konkretni ravni spremenil klasično poslovanje,
saj se tako zmanjšajo stroški poslovanja in potreba po številu zaposlenih prodajalcev.
Veliko prednosti so dobili tudi potrošniki. Uvedba elektronskega poslovanja je prinesla
večjo ponudbo med izdelki, storitvami in samimi prodajalci, za primerjanje cen pa jim ni
več potrebno oditi do fizične trgovine. Če vzamemo za primerjavo cene spletnih trgovin in
tistih do katerih se morajo potrošniki še vedno sprehoditi, lahko opazimo, da so cene v
spletnih trgovinah dostikrat niţje od tistih v klasičnih trgovinah. Starejše generacije se še
vedno v večini posluţujejo klasičnih trgovin. Problem je v večini nepoznavanje računalnika
kaj šele interneta. Veliko jih je skeptičnih glede varnosti pri spletnem nakupovanju, saj
lahko pride do zlorab kreditnih kartic ali celo vdora v domači računalnik. Več prednosti in
slabosti bom opisala v nadaljevanju, najprej pa na kratko po korakih poglejmo, kako
poteka B2C poslovni proces (Hoque 2000, str. 23):

•

•

•

•

identifikacija izdelka: najprej je potrebno kupca pritegniti z različnimi prijemi
oglaševanja in trţenja, ki temeljijo na strategijah B2C poslovanja. Pomembno
vlogo pri tem imajo spletni naslovi, ki omogočajo agregacijo podatkov različnih
ponudnikov in so zanimivi za kupca (spletni iskalniki, portali interesnih skupnosti).
Doseganje kritične mase obiskovalcev na spletnih straneh je pogoj za vzpostavitev
B2C elektronskega poslovanja;
iskanje po katalogu: elektronski prodajni katalogi predstavljajo pomemben
povezovalni člen med ponudniki in kupci. Postavljeni so lahko pri proizvajalcih,
dobaviteljih, kupcih ali pri neodvisnih prodajnih posrednikih. Elektronski prodajni
katalog mora na pregleden način razvrščati ponudbo izdelkov in storitev ter
omogočiti enostavno iskanje in primerjanje različnih ponudnikov. Dobro zasnovan
elektronski katalog vsebuje poleg cen še mnogo uporabnih informacij o izdelkih in
storitvah;
primerjava ponudb: kupcu je potrebno v čim večji meri poenostaviti primerjavo
lastnosti, kvalitete in prodajnih pogojev sorodnih ponudb ter jih pribliţati njegovim
potrebam;
nakup: elektronsko naročanje in plačevanje mora potekati ob visoki stopnji
varnosti in zaupnosti opravljenih transakcij. Temeljnega pomena je, da si podjetje
veča ugled in vzpostavi zaupanje v očeh kupcev s preprečevanjem vseh
morebitnih zlorab zbranih podatkov.

Uporabniku je omogočen nakup oziroma neposredno naročanje preko spletne strani
ponudnika. Na streţniku se nahaja programska oprema, s katero se avtomatizira vsa
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opravila. Kupec dobi na koncu samodejno generirano potrdilo o nakupu ali naročilu,
ponudnik pa naročilnico, ki jo mora obdelati. Vso potrebno začetno interakcijo vzpostavlja
streţnik. Večina podjetij nudi svojim strankam tudi 24-urno podporo v obliki različnih
uslug. Te se gibljejo od vzdrţevanja določenega izdelka, navodil za pravilno uporabo,
servisiranja, informativne zahteve itd. Vsa opravila v zvezi s tem ponavadi izvajajo
ustrezne aplikacije, nameščene na streţnik in povezane s podatkovnimi bazami.
2.2.1 IZ VIDIKA PONUDNIKOV
Iz vidika ponudnikov izdelkov in storitev preko interneta se prednosti elektronskega
poslovanja B2C kaţejo v niţjih stroških poslovanja, prodaje in reklamiranja. Omogočena
je fleksibilnost in aţurnost pri dodajanju novih artiklov, popisu novih izdelkov ter
sestavljanju katalogov. Prihranek pri spletnih katalogih je precej velik, saj se na tak način
izognejo vsem vmesnim fazam, ki so prisotne in stroškovno ovrednotene, preden le-ta
pride do potrošnika. S klikom na internetno povezavo se ponudnik znebi vmesnih
interakcij. Ker uporabniki vedo, da so ponudniki aţurni, kar pomeni da skrbijo za
vsakodnevno osveţevanje cen, ter dodajanje novih izdelkov ali storitev, se zato
posledično poveča povpraševanje. Prav tako posledično pride do hitrejše povratne zveze,
saj se zadovoljni potrošniki vračajo na kraj, kjer je za njih ugodno. Prednost ponudnikov je
tudi hitrejše vodenje zalog. Preko interneta vstopajo na nove trge in se laţje širijo, ne da bi
imeli pri tem kakšne posebno velike stroške.
Poleg pozitivnih lastnosti in prednosti elektronskega poslovanja, iz vidika ponudnika, pa
obstajajo tudi slabe strani. Včasih zna biti preskok iz navadnega načina poslovanja na
elektronski način pravi zalogaj za vpeljavo. Problem se lahko pojavi ţe pri uvajanju in
izobraţevanju zaposlenih. Delovanje lahko oteţijo tudi visoki stroški strojne in programske
opreme, katera je nujno potrebna za delovanje poslovnih procesov, vzpostavljenih na
elektronski način. Ker se trg veča in je vse več ponudnikov je prav tako konkurenca večja.
Zaradi konkurenčnih podjetij se posledično niţajo cene, kar pa spet vodi do niţjih
zasluţkov oziroma dobičkov. Veliko faktorjev vpliva na delovanje spletne strani ponudnika
in če niso vsi vzpostavljeni in ne delujejo pravilno, lahko pride do motenj na spletni strani
ponudnika. Pri pogostem pojavljanju motenj na spletni strani podjetja prihaja do izgub
kupcev, saj se ne bodo vračali nazaj, če so nekajkrat naleteli na nedelovanje.
2.2.2 IZ VIDIKA POTROŠNIKOV
Potrošniki imajo prek portalov večjo moţnost izbire med izdelki. Dostikrat se zgodi da v
fizični trgovini ni kakšnega izdelka. Prek portalov pa lahko potrošniki preverijo kje so
izdelki na zalogi, preden se odločijo slednje kupiti, preko spleta ali v klasični trgovini.
Izdelke lahko neposredno primerjajo med seboj znotraj določene trgovine in med več
trgovinami, ne da bi jim bilo potrebno zapusti dom. Nakup opravijo ob katerem koli času,
izognejo pa se tudi gneči ter prerivanju v vrstah. Prav tako jim ni potrebno čakati na
prodajalca, da bi jim predstavil izdelek, saj strani vsebujejo tudi njihove opise. Posledično
je nakupovanje hitrejše in cenovno bolj ugodno, saj so cene izdelkov na spletu niţje v
večini primerov.
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Med slabosti iz vidika potrošnika spada potencialno razočaranje, ko le-ta prejme naročeni
izdelek, saj si ga je lahko ogledal samo preko slik na internetni strani trgovine. Te pa
včasih niso tako dobre, oziroma ko potrošnik prejme izdelek, ta ni po pričakovanjih saj
včasih dvodimenzionalna slika pove premalo. Slabost je tudi odsotnost stika s
prodajalcem in dostavni stroški. Obstaja tudi moţnost zlorabe podatkov, saj je za spletni
nakup potrebno vnesti podatke ter številko bančne kartice. Iz tega razloga je veliko
potrošnikov še vedno skeptičnih glede nakupovanja preko interneta.
2.2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI NAKUPOVANJA PREKO SPLETA
Nekaj ključnih ugotovitev pri kupovanju izdelkov preko spleta, ki jih je objavila
Mednarodna zveza potrošniških organizacij, predvsem pri slabostih nakupovanja preko
spleta (ZVP v: Jaklitsch (2007), str. 13).

•
•
•
•
•
•
•
•

kar 8 % izdelkov ni nikoli prišlo do naročnika, dobrih 5 % izdelkov pa je do kupca
potovalo več kot en mesec;
v številnih primerih kupec ne dobi jasnih podatkov o stroških pošiljanja, kar je še
zlasti pomembno pri nakupih v tujini;
zelo redki so prodajalci, ki kupca seznanijo, katera zakonodaja velja v primeru
spora;
samo 13 % ponudnikov na spletnih straneh kupcem zagotavlja, da njihovih
osebnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam;
le 53 % podjetij priznava kupcem moţnost vrnitve naročenega blaga brez
obveznosti in le slaba tretjina kupca obvešča o pritoţbenem postopku;
v nekaterih primerih se je med nakupovanjem naslov spletne strani spremenil, tako
da kupec ni več vedel, s kom posluje;
samo 65 % prodajalcev je izdalo potrdilo o naročilu in le 13 % prodajalcev je kupce
obvestilo, kdaj so blago odposlali;
v dveh primerih so kupci čakali na vrnitev denarja več kot štiri mesece.

Pri tako velikem in hitrem širjenju spletnih trgovin je zaskrbljujoče to, da na tem področju
še ni ustrezne zakonodaje, ki bi ščitila potrošnika. V nekaterih drţavah je to ţe urejeno,
samo če kupuje porabnik preko kakšne tuje drţave pa nikoli ne ve, kako je tam urejena
zakonodaja glede nakupovanja preko spleta (ZVP v: Jaklitsch (2007), str. 13).

2.3

ZAKONODAJA IN VARSTVO POTROŠNIKOV

2.3.1 ZAKON O DRŢAVNI UPRAVI (UR. L. RS, ŠT. 52/2002)
V skladu s tem zakonom je v osmem poglavju navedeno, da ministrstvo, pristojno za
upravo, zagotavlja centralno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo za e-poslovanje
drţavnih organov, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev
javnih pooblastil, razen namenske infrastrukture za namene zunanjih zadev, varnosti in
obrambe drţave, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter potreb varnosti
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zračnega prometa. Pri tem mora centralna informacijsko komunikacijska infrastruktura
zagotavljati zlasti nemoteno elektronsko poslovanje organov med seboj in s strankami ter
omogočati elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih.
Ministrstvo, pristojno za upravo, za potrebe drţavnih organov, javnih agencij, organov
samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblastil zagotavlja delovanje
enotnega drţavnega portala e-uprava in centralnega sistema za sprejem vlog, vročanje in
obveščanje. Enotni drţavni portal e-uprava je enotna vstopna točka za elektronsko
posredovanje informacij javnega značaja in elektronske upravne, sodne in druge uradne
ter druge javne storitve. Centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in
obveščanje zagotavlja enoten sprejem elektronskih vlog in identifikacijo strank v upravnih,
sodnih in drugih postopkih, elektronsko obveščanje strank, elektronsko izmenjavo
podatkov med organi ter organi in strankami, elektronski vpogled v spise, potek postopka
in dejanja v teh postopkih ter elektronsko vročanje dokumentov v teh postopkih.
2.3.2 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU
(UR. L. RS, ŠT. 57/2000)
Zakon ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v
pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih
podobnih postopkih. Pomembna so načela na katerih temelji zakon, in sicer:

•
•
•
•
•
•
•

načelo nediskriminacije elektronske oblike,
načelo odprtosti oz. tehnološke nevtralnosti,
načelo pogodbene svobode strank,
načelo dvojnega pristopa,
načelo varstva osebnih podatkov,
načelo varstva potrošnikov in
načelo mednarodnega priznanja.

2.3.3 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (UR. L. RS, ŠT. 80/1999)
Slednji predstavlja osnovo za poslovanje javne uprave z drţavljani (G2C), poslovnimi
subjekti (G2B) in med institucijami javne uprave (G2G). V svojih določilih zakon omogoča
elektronsko dvosmerno izmenjavo dokumentov institucij javne uprave z drţavljani in
poslovnimi subjekti.
2.3.4 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (UR. L. RS, ŠT.
24/2003)
Ta zakon dovoljuje drţavljanom dostop do informacij javnega značaja, s katerimi
razpolagajo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi, agencije in skladi ter
ostale osebe javnega prava. Eno temeljnih načel ZDIJZ je načelo aktivnega razširjanja
informacij. ZDIJZ vsebuje vrsto določil, s katerimi so organi zavezani sami aktivno
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razširjati najpomembnejše informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo (10. člen
ZDIJZ).
Preko pošiljanja informacij javnega značaja v svetovni splet se javnosti omogoči
enostaven, neposreden in praviloma brezplačen dostop do informacij. Večina informacij
javnega značaja, ki jih morajo organi objavljati, je na razpolago v elektronski obliki in
dostopnih preko enotnega drţavnega portala e-uprava (podlaga za vodenje s strani
Ministrstva za javno upravo je tretji odstavek 10. člena ZDIJZ) ali preko spletnih strani
posameznih organov, v sklopu katerih mora organ objaviti tudi tako imenovani katalog
svojih informacij javnega značaja, ki predstavlja pregled glavnih informacij, s katerimi
organ razpolaga.
2.3.5 VARSTVO POTROŠNIKOV
Največji oviri za razmah elektronskega poslovanja sta bojazen potrošnikov glede zlorabe
osebnih podatkov in strah, da plačanega blaga kasneje ne bi prejeli, oziroma da
prodajalca ne bi več izsledili. Z navedenimi teţavami se strinja tudi večina ponudnikov, ki
meni, da je neustrezna varnost osebnih podatkov glavna ovira pri plačevanju obsega
elektronskega poslovanja. Večji obseg pretoka osebnih podatkov je tako pogojen za
doseganje večje stopnje zaščite osebnih podatkov, ki je pomembna za vzpostavitev
zaupanja med ponudniki in potrošniki (Jerman 2001, 177-178).
Podjetje, ki ţeli spodbuditi uvedbo aplikacij za elektronsko poslovanje s svojimi kupci,
dobavitelji, partnerji in zaposlenimi, mora najprej poskrbeti za zagotovitev varnosti
poslovanja. Pogoji za varno poslovanje so zaupnost, celovitost in zasebnost. Zaupnost
pomeni, da so informacije zaščitene in do njih ne morejo dostopati nepooblaščene osebe.
V primeru celovitosti, mora biti zagotovljen nemoten potek informacij med udeleţenci.
Med posredovanjem ne sme priti do kakršnekoli spremembe informacije. Zasebnost pa
pomeni, da so informacije strogo zaupne in morajo ostati znotraj sistema. E-varnost mora
biti fleksibilna in celovita. Stalno se mora prilagajati izzivom okolja. Zasnovana mora biti
tako, da omogoča aktivno spremljanje in absorbiranje novih nevarnosti in groţenj ter
mora pokrivati celotno področje elektronskega poslovanja podjetja (Clark, 2004).
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3 PORTALI ZA POMOČ POTROŠNIKOM

Portali za pomoč potrošnikom so spletni portali namenjeni primerjanju cen izdelkov med
seboj in niso spletne trgovine. Konkretno gre za primerjavo istega izdelka pri različnih
ponudnikih oziroma trgovcih. So v veliko pomoč potrošnikom pri nakupovanju, saj na tak
način le-ti hitreje preverijo cene, ter se odpravijo po nakup v bolj ugodno trgovino ali pa
naročijo izdelek preko interneta pri cenejšem ponudniku.
Nekateri portali so bolj specifični kot drugi in ponujajo primerjavo cen izdelkov in storitev le
za določen sklop. Tak primer je portal za pomoč potrošnikom Prihrani pri hrani, kjer je
primerjava osredotočena le na prehrambene izdelke. Nekateri drugi portali, kot na primer
Ceneje.si in Lovec na cene pa imata širši nabor izdelkov, med katerimi se izvaja cenovna
primerjava.
Za potrošnike je primerjava cen brezplačna. S primerjavo potrošniki izvejo, kje za svoj
denar lahko opravijo najbolj ugoden nakup. Vsakodnevna praksa trgovcev je, da na čim
več različnih načinov osveščajo potrošnike o svojih izdelkih, ter da so njihovi izdelki
cenovno najbolj ugodni. Predvsem tekmujejo s popusti in akcijami, ki pa so dostikrat
zavajajoči. Res da lahko določen trgovec zniţa ceno izdelka, a še vedno ni nujno da je ta
najcenejši med vsemi trgovinami kjer prodajajo isti izdelek. Vse navedene cene na
reklamnih plakatih, v televizijskih reklamah, v reklamah v poštnih nabiralnikih in še kje so
teţko primerljive. Zato so se pojavili portali za pomoč potrošnikom, kjer imajo na voljo
primerjati cene večih ponudnikov na enem mestu.
V nadaljevanju bom predstavila vsak portal posebej, ter jih primerjala med seboj.

3.1

PORTALI ZA POMOČ POTROŠNIKOM V SLOVENIJI

3.1.1 CENEJE.SI
Ceneje.si je eden izmed portalov za pomoč potrošnikom in je v lasti podjetja Preskok
d.o.o., ki se ukvarja z marketinškim upravljanjem nišnih trgov. Namen portala Ceneje.si je
primerjanje izdelkov med seboj znotraj iste kategorije ter iskanje najniţjih cen. Portal ni
namenjen prodaji izdelkov, temveč iskanju najugodnejših ponudb. Ceneje.si zbira podatke
o prodajnem programu od večine slovenskih trgovcev, ter jih objavlja na svojem portalu.
Njegov cilj je postati najboljši nakupovalni vodič za potrošnike, katerega bo obiskal
vsakdo, preden se bo dejansko odločil za nakup izdelkov. Objektivnost in razumljivost
informacij sta dva ključna dejavnika, ki prispevata k dosegu cilja.
Portal ponuja potrošnikom v pomoč mnenja in teste posameznih izdelkov, da jih laţje
primerjajo oziroma se odločijo za nakup določenega izdelka. Vsa mnenja, ki se nahajajo
na portalu, so napisana s strani obiskovalcev spletne strani ali strokovnjakov. Za oddajo
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mnenja mora biti uporabnik registriran v sistem. Ker Ceneje.si ni v lasti oziroma povezavi
s katerimkoli proizvajalcem, trgovcem, ali katerokoli drugo organizacijo, ti naj ne bi imeli
interesa podajati pristranske in subjektivne informacije. Poleg primerjave cen izdelkov
med slovenskimi trgovci in strokovnimi testi izdelkov, portal nudi prav tako številne
nasvete, primerjave izdelkov iste vrste med seboj po njihovih tehničnih lastnostih in
ocenah, izkušnje ostalih uporabnikov s posameznimi izdelki, nasvete, kako se pravilno
odločiti za nakup določenega izdelka ter razlago tehničnih pojmov.
Za uporabnike si portal prizadeva zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala in
sicer v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov, največkrat zaradi
potreb vzdrţevanja ali zamenjave opreme, si Ceneje.si pridrţuje pravico do krajših
prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.
Slika 2: Portal Ceneje.si

Vir: Ceneje.si, 2011
Izdelke, med katerimi lahko uporabniki primerjajo cene, so za orientacijo in laţje iskanje,
razvrščeni po naslednjih večjih sklopih (Ceneje.si, 2011):

•
•
•

zabavna elektronika (avdio in video, foto, računalništvo in telefonija);
gospodinjski aparati;
avto oprema;
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•
•
•
•
•
•

izdelki za lepoto in zdravje;
oblačila in obutev;
izdelki za dom in vrt;
šport;
za otroke;
erotični pripomočki.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko
uporabljajo brezplačne storitve npr. vpogled v podatke o izdelkih, njihovem stanju zaloge v
določeni trgovini, cenah,...itd. Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do
nekaterih aplikacij portala Ceneje.si, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne.
Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za
posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolţni varovati kot poslovno
skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo
odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in
geslom. Upoštevati morajo naslednja dejstva glede obsega uporabe podatkovnih baz in
pravic intelektualne lastnine, ki pa so naslednja (Ceneje.si, 2011):

• da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Ceneje.si, v celoti in kot

•
•

posamezni deli sistema, varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah;
da so podatki v spletnih storitvah Ceneje.si del podatkovnih baz v smislu določb
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
da je znak "Ceneje.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z
Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat
uporablja le neznatne dele podatkovnih baz oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru
razpoloţljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike
nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam npr. objava na
streţniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih, itd. so
izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire
lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja (Ceneje.si, 2011):

• uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz npr.

•

•
•

reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin
zapisov itd.;
uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi
lahko prizadel interese Ceneje.si, npr. sistematična in ponovljena uporaba
neznatnih delov podatkovnih baz, itd.;
zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s
posebnimi programskimi rešitvami;
odstranitev navedbe virov.
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Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov "Ceneje.si", kadar se pojavljajo na
posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala
Ceneje.si zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.
Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja
Ceneje.si uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala
ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih
mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah
ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese
na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in
drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja
za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje,
spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na
kakršenkoli drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja Ceneje.si, je
prepovedano.
Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in posamezne podstrani se dovoli
samo s pisnim soglasjem Ceneje.si. Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi
povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdrţuje Ceneje.si. Zato Ceneje.si za vsebino
teh strani ne odgovarja.
Včasih se zgodi da se potrošnikom porajajo določena vprašanja v zvezi s portali, nakupi
itd. V ta namen so na portalu omogočili spletni naslov, kamor lahko potrošniki pošljejo
vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji uporabe portala in morebitna druga. V ta namen je enaslov info@ceneje.si. Mnenja in predloge pa uporabniki sporočijo tako, da kliknejo
povezavo "Mnenja in predlogi", ki se med uporabo spletnega portala nahaja v spodnjem
levem delu okna brskalnika.
Portal Ceneje.si, za tiste potrošnike ki so bolj zavzeti za primerjavo cen izdelkov, nudi
informacije izvajanja indeksa rasti cen. Namen merjenja indeksov cen je predvsem
spremljanje gibanja cen določenih izdelkov, ki jih uporablja večina gospodinjstev v
Sloveniji, ter s tem gibanje stroškov, ki jih ima gospodinjstvo z nakupom teh izdelkov.
Meritve prikazujejo maloprodajne cene in spremembe cen nekaterih, predvsem tehničnih
izdelkov, skozi časovno obdobje. Za časovno obdobje uporabljajo enoto mesec. Nabor
izdelkov je določen na podlagi predpostavke, kaj so tipični izdelki povprečnega
gospodinjstva v Sloveniji. Izbor je omejen na izdelke, katerim Ceneje.si primerja cene.
Izbor za izračun spreminjanja indeksov cen sestavlja 40 izdelkov. Izbrani so tisti izdelki, ki
imajo najpomembnejši oziroma največji deleţ v povprečnem slovenskem gospodinjstvu.
Izbor izdelkov tako vsebuje izdelke iz področij: avdio-video, računalništvo, foto,
gospodinjski aparati, telefonija in avto oprema. Vsi podatki o izdelkih in njihovih cenah se
vedno nanašajo na Ceneje.si. Gibanja cen in indeksov niso odvisna samo od dejanskih
cen posameznih izdelkov, temveč tudi od trenutnega stanja na trgu. Normalno je, da v
prodaji niso vedno isti izdelki z istimi lastnostmi, temveč se ponudba posameznih vrst
izdelkov skozi čas spreminja zaradi same narave izdelkov, ker se nenehno spreminjajo in
tehnično izboljšujejo. Zaradi tega lahko nastanejo odstopanja pri povprečno izračunanih
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cenah. Katalog merjenih izdelkov se tako lahko mesečno spreminja, saj trgovci skozi čas
spreminjajo svoje prodajne programe. Seveda pa meritve stanja cen za posamezen
mesec predstavljajo pomemben kazalnik, s katerim potrošnik točno vidi, v katerih okvirih
se gibljejo cene za posamezno vrsto izdelka.
Izračun:
1. meritev: zajema cene 20% najbolj gledanih izdelkov posamezne kategorije izdelkov.
2. meritev: zajema cene 20% najcenejših izdelkov posamezne kategorije izdelkov.
Iz teh meritev se oblikujejo vsi podatki, ki so prikazani v izjavi za javnost in merjenih
gibanjih cen. Celotni indeks rasti cen in ostale v izjavi za javnost objavljene spremembe
cen za posamezne izdelke so pridobljene iz povprečja med 20% najbolj gledanimi in 20%
najcenejšimi istovrstnimi izdelki na Ceneje.si.
Sveţi podatki meritev so mesečno objavljeni na spletni strani portala Ceneje.si. V tabeli 1
so predstavljeni le nekateri izdelki in njihov indeks rasti cen v mesecu avgustu 2011.
Tabela 1: Indeks rasti nekaterih cen Ceneje.si za avgust
indeks rasti cen
Avdio & Video

1,19 %

DVD predvajalnik

2,48 %

Televizor

0,26 %

Avto Oprema

1,57 %

ALU platišče

2,07 %

Zimska pnevmatika

0,15 %

Dom & Vrt

0,22 %

Mikrovalovna pečica

-4,09 %

Opekač kruha (toaster)

16,25 %

Sušilec las (fen)

4,70 %

Štedilnik (kuhalna plošča + pečica)

-2,00 %

Zamrzovalnik

0,98 %

Foto

-2,76 %

Digitalna videokamera

-1,21 %

Digitalni fotoaparat

-2,50 %

Spominska kartica

-4,58 %
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Računalništvo

-1,00 %

Laserski tiskalnik

18,10 %

Monitor

-1,32 %

Prenosni računalnik

-5,99 %

Telefonija

1,19 %

GSM telefon

-2,51 %

Slušalka

7,99 %

Stacionarni telefon

-1,92 %
Vir: Ceneje.si, 2011

3.1.2 LOVEC NA CENE
Lovec na cene je prav tako kot Ceneje.si spletni iskalnik cen. Njegovo poslanstvo je
iskanje najniţjih cen in primerjava cen produktov iz vseh slovenskih trgovin. Upravlja ga
podjetje Spletnik d.o.o., katero pokriva širok spekter spletnih storitev. Lovec na cene ni
spletna trgovina in ne omogoča nakupa predstavljenih produktov, temveč obiskovalcem
omogoča, da najdejo najniţjo ceno za določen produkt in svoje povpraševanje naslovijo
direktno na spletni strani prodajalca.
Poleg primerjave cen spletnih trgovcev Lovec na cene obiskovalcem portala omogoča, da
se pred nakupom določenega produkta o njem poučijo in ga primerjajo s podobnimi
produkti. Imajo moţnost nastavitve alarma, kateri jih opozori oziroma jih obvesti, ko
produkt doseţe določeno ceno. Uporabniki lahko komentirajo spletne trgovce in njihove
storitve ter delijo mnenja z ostalimi uporabniki glede produktov.
Na portalu Lovec na cene je bilo v zadnjem 3-mesečnem obdobju zabeleţenih preko
1.400.000 obiskovalcev (op.a. na dan 1.6.2011), ki dnevno primerjajo cene artiklov in več
kot 900 slovenskih spletnih trgovin. Več kot 1.100.000 artiklov je razporejenih v več kot 15
različnih tematskih sklopov. Učinkovitost iskalnika je merjena v konverzijah obiskovalcev v
kupce. Trenutno izmerjene konverzije s trgovci so med 2% in 3%. To pomeni, da skoraj
vsak 40. obiskovalec, ki je preusmerjen iz iskalnika v spletno trgovino, opravi končni
nakup v trenutku preusmeritve. Npr. Statistično gledano je bilo v mesecu decembru 2010
opravljenih 87.345 preusmeritev, kar pomeni, da je bilo v trenutku preusmeritve
opravljenih preko 2.200 nakupov.
Namen portala je iskanje produktov. Na podlagi ankete izvedene februarja 2010, več kot
60% obiskovalcev, portala za pomoč potrošnikom Lovec na cene, išče produkte zato, ker
bodo v kratkem ali bliţnji prihodnosti opravili nakup.
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Uporabniki imajo moţnost preverjanja cen in pregledovanja le-teh na anonimen način,
lahko pa se registrirajo v sistem in z registracijo pridobijo dostop do nekaterih dodatnih
aplikacij portala. Na registracijo sta vezana uporabniško ime in geslo, katero je uporabnik
dolţan varovati kot poslovno skrivnost. S tem prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti,
ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom. Podatke, ki so vezani na
registracijo novega uporabnika, da vsak posameznik prostovoljno. Portal Lovec na Cene
uporabnikom zagotavlja, da bo te podatke uporabil le za svoje potrebe in jih ne bo
posredoval tretjim osebam.
Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati da so podatkovne baze v informacijskem
sistemu Lovec na cene, v celoti in kot posamezni deli sistema, varovane v skladu z
Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, da so podatki v spletnih storitvah Lovec na cene
del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter da je
znak "LovecNaCene.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z
Zakonom o industrijski lastnini. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa,
da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno
in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoloţljivih spletnih aplikacij
za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja
oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na streţniku tretje osebe
oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih, itd.) so izrecno prepovedane. Ta
prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še
posebej so prepovedana naslednja ravnanja (Lovec na Cene, 2011):

•

•

•
•

uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr.
reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin
zapisov itd.);
uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi
lahko prizadel interese Lovec na cene (npr. sistematična in ponovljena uporaba
neznatnih delov podatkovnih baz, itd.), zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali
količinsko)
uporabo podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
odstranitev navedbe virov.

Prav tako je prepovedana tudi odstranitev ali zamenjava znakov "LOVECNACENE.SI",
kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso
škodo, ki bi nastala Lovcu na cene zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.
Ne glede na to, da portal Lovec na cene ni spletna trgovina, na svoji spletni strani navaja
uporabnikom 10 nasvetov, katere je dobro upoštevati pri prvem spletnem nakupu (Lovec
na cene, 2011):

•

•

zaupajte svojemu instinktu. Če ste ob nakupu polni dvomov, ali pa če vas kdo
sili v takojšen nakup, ne da bi prej preverili ponudbo, potem mogoče raje ne
kupujte.
pozanimajte se o internetnih avkcijah. Na internetu poleg primerjave cen
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•

•

•

•

•

•

•

•

obstajajo tudi spletne strani, kjer se je za ceno potrebno pogajati ali pa jo dvigovati
glede na ponudbo drugih kupcev. To zahteva malo več znanja o splošnih pogojih,
reklamacijah, itd. Pozanimajte se.
dvojno preverjanje cen. Cene, ki so predobre da bi bile resnične, so sumljive.
Bodite pozorni na avkcije, kjer se zna zgoditi da za nek izdelek plačate več kot je
vreden, saj se cena s strani ponudnika lahko povišuje tudi umetno. Ko primerjate
cene za enak izdelek, upoštevajte tudi stroške pakiranja, dostave ali carine.
poiščite in preberite si pravno obvestilo. Pazljivo si preberite pravno obvestilo,
v katerem piše kako prodajalec lahko razpolaga s podatki kupcev in kako lahko
zaustavite proces, če kasneje ugotovite, da ne gre vse tako kot je bilo rečeno. Če
spletna stran na kateri kupujete nima pravnega obvestila, potem ne kupujte.
Obstaja moţnost, da se ta nahaja na spletni strani, kjer opravljate končni nakup.
pozanimajte se o pogojih povračila denarja, pakiranja in dostave, kot tudi o
drugih stvareh, ki so povezane z nakupom. Če jih ne najdete, potem o njih
povprašajte po telefonu, e-mailu ali preko kontaktnega obrazca. Bolje vedeti več,
kot pa premalo.
prepričajte se ali internetna povezava, preko katere nakupujete varna. Preden
oddate podatke o vašem plačilu (TTR, št. kreditne kartice, itd.), bodite prepričani,
da se ta izvaja preko t.i. varne povezave.
porabite najvarnejšo moţnost plačevanja preko interneta. Plačajte s kreditno
kartico, vendar se prepričajte, da se spletni naslov na katerem vpisujete številko
začne s https in da je trgovec vreden zaupanja.
natisnite si splošne pogoje (drobni tisk). Pred nakupom si natisnite splošne
pogoje in jih označite z datumom. Poleg tega si natisnite tudi opis artikla,
informacije o podjetju, potrditvena email sporočila, vse kar beleţi vaš morebitni
nakup. Vodite evidenco.
preverite način dostave kupljenega artikla. Če ste zaskrbljeni, da vas v času
dostave ne bo doma in da vam bo artikel nekdo odnesel izpred vrat, medtem ko ta
čaka na vas, potem se prepričajte, da bo dostavljavec dosleden in artikla ne bo
oddal, dokler ga s svojim podpisom ne prevzame določena oseba. Mogoče je
varneje, da paket prevzamete na vaši lokalni pošti.
prekontrolirajte dostavljeni artikel. Ko naposled prejmete vaš artikel, ga
prekontrolirajte. Če ugotovite, da gre za napako, kontaktirajte prodajalca čim prej
in zahtevajte postopek zamenjave artikla ali povračila denarja zanj. Pri tem hranite
vsa sporočila, ki so nastala ob vaši komunikaciji.

3.1.3 PRIHRANI PRI HRANI
Prihrani pri hrani je spletni informacijski portal za pomoč potrošnikom, ki je bolj specifičen
glede primerjanih izdelkov. Njegov namen je primerjava cen hrane, kot pove ţe ime
portala, in drugih potrošnih izdelkov, ki jih v svojem gospodinjstvu uporablja povprečen
prebivalec Slovenije. Upravlja ga podjetje Nisteh d.o.o.. Za delovanje portala so
pomembna tri temeljna načela in sicer enostavnost, preglednost in uporabnost. Poleg
osnovne funkcije primerjave izdelkov portal Prihrani pri hrani uporabnikom ponuja še vrsto
koristnih funkcij in orodij, pri ustvarjanju portala pa lahko sodelujejo tudi potrošniki sami s

19

tem, da povedo mnenja o katerih cenah izdelkov bi bili radi še obveščeni.
Dejstvo je, ki ga navajajo na portalu Prihrani pri hrani, da je postalo zagotavljanje
najnujnejših ţivil in njihova cena svetovni problem. Po letu 2000 so se cene pšenice,
mleka in masla potrojile, cene koruze, riţa in perutnine pa skoraj podvojile. Po podatkih
Evropskega statističnega urada se je cena hrane v Evropski uniji v zadnjem letu dni
povečala za 7,1 odstotka, pri tem je inflacija znašala 3,6 odstotka. V Sloveniji se je v letu
dni hrana pri 6,2 odstotni inflaciji podraţila za 12,2 odstotka, kar Slovenijo uvršča na
visoko 6. mesto po rasti cen hrane v Evropski uniji. Iz teh številk je razvidno, da se obseg
izdatkov, ki jih mora posameznik nameniti nakupu hrane, relativno močno povečuje. Eden
od ciljev sistema za primerjanje cen hrane pa je te podraţitve, z izboljšanjem pretoka
informacij med potrošnike, omiliti. Prav tako je cilj sistema oziroma portala dostava
zahtevanih informacij, brez odvečnih in nepotrebnih, ki uporabnika ne zanimajo. Zato je
izbor izdelkov za uporabnika zelo enostaven in hiter. Uporabnik naredi nabor izdelkov, ki
jih ţeli kupiti, le v nekaj preprostih korakih. Informativne cene izdelkov in skupna cena
vseh izbranih so zelo pregledne in prikazane na preprost način. Potrošnik s primerjavo
cen tako dobi zelo uporabno informacijo, kje bo svoj nakup opravil najceneje oziroma bo
za svoj denar dobil največ. Lahko se zgodi, da cena enakega izdelka pri različnih trgovcih
odstopa tudi za 15 odstotkov, kar pa ni malo. Le zakaj ne bi potrošniki preverili cen, če
lahko na tak način prihranijo nekaj denarja, obisk portala in vse funkcije pa so popolnoma
brezplačne. Brezplačna je prav tako včlanitev v portal. Z včlanitvijo potrošniki pridobijo
dostop do orodij, ki so navedena v nadaljevanju, prav tako pa niso omejeni na primerjanje
samo petih izdelkov, kot tisti uporabniki portala, ki niso včlanjeni.
Torej poleg osnovnega namena portala, primerjanja cen med izdelki, imajo uporabniki na
voljo nekatera orodja (Prihrani pri hrani 2011):

•
•
•
•
•

individualna izdelava osebnega nakupovalnega seznama, z ţelenim izborom
artiklov;
enostaven in pregleden način izdelave tega seznama, ki tako vzame le nekaj
minut;
vpogled v informacije, ki uporabnika dejansko zanimajo, brez odvečnega zasipanja
z neţelenimi podatki;
shranjevanje narejenih seznamov, ki se lahko ponovno uporabijo in se tako še
zmanjša čas, porabljen za primerjavo;
beleţenje doseţenega prihranka in še mnogo drugih funkcij kot npr. tiskanje in
pošiljanje seznama, itd.

Sčasoma bodo prešli na grafični katalog za izdelavo nakupovalnega seznama. Tako bodo
lahko ponudili primerjavo vseh izdelkov v prodaji, saj primerjava ne bo več omejena na
dosegljivost izdelkov pri vseh trgovskih verigah.
Na portalu Prihrani pri hrani uporabniki dobijo vpogled v cene več kot 400 izdelkov
Mercatorja, Tuša in Špara, ta seznam pa se trenutno še dopolnjuje, saj je trenutno
tehnično nemogoče primerjati cene vseh trgovcev naenkrat. Razlog za to se skriva v tem,
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da na svojih policah nimajo primerljivih izdelkov oziroma enakovrstnih izdelkov iste
znamke. V ta namen programerji razvijajo »substitucijski modul«, ki bo omogočal tudi
primerjavo neenakih izdelkov. Problem predstavlja tudi dostopnost podatkov o artiklih, saj
niso naleteli na pretiran interes trgovcev za sodelovanje in zato velike količine podatkov o
vseh mogočih artiklih različnih trgovcev praktično nimajo od kod dobiti. Ţe pa se trudijo
odpraviti to teţavo, z vzpostavitvijo dialoga s trgovci.
Portal pa uporablja tudi primerjavo tako imenovanih hišnih znamk. To so izdelki, ki jih
trgovci prodajajo kot svojo blagovno znamko in je po kvaliteti in količini primerljiva s
podobnimi izdelki v drugih trgovinah. Poleg tega pa opozarjajo uporabnike, da se cene
znotraj različnih trgovin enakega trgovca lahko razlikujejo in da cene, ki jih portal od tretjih
oseb povzema za primerjavo, veljavne le za točno določeno poslovno enoto trgovske
verige in na točno določen dan. Obstaja verjetnost, da je od takrat prišlo do spremembe
cen oziroma prodajnih pogojev, zaradi česar lahko dejansko stanje odstopa od objavljene
primerjave cen tretjih oseb in posledično tudi od stanja simuliranega na portalu.
Stroške v zvezi s portalom pokrivajo s pomočjo sponzorjev, oglaševalcev in uporabnikov,
kateri se prostovoljno odločijo donirati sredstva. Poudarjajo, da na noben način niso
povezani z nobenim trgovcem in da od njih ne prejemajo nobene finančne podpore.
Gospodarska druţba, ki je nosilec projekta Prihrani pri hrani je v izključni lasti domačih
fizičnih oseb, ki nimajo nobene formalne ali neformalne povezave s trgovskimi verigami.
3.1.4 PRECENIMO CENE
Precenimo cene je bil dvoletni projekt Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave in
Zveze potrošnikov Slovenije, ki je potekal od februarja 2008 do januarja 2010. Financiran
je bil s strani Ministrstva za gospodarstvo. Njegov namen je bil prispevek k blaţitvi
inflacijskih pritiskov ter zmanjševanju cenovnih razlik med ponudniki izdelkov in storitev.
Zasnovan je bil na istem principu kot ostali portali za pomoč potrošnikom. V času izvajanja
projekta sta projekta sta ZPS in MIPOR opravila 35 popisov izdelkov in storitev iz nabora
osmih trgovin sedmih trgovinskih verig. Spremljali so cene 74 skupin izdelkov ter ob
vsakem popisu vnesli pribliţno 2.000 podatkov o cenah izdelkov oz. storitev iz nabora.
Informacije, ki so jih zbrali tekom projekta so potrošnikom omogočale sprejemanje
odločitev na podlagi preverjenih dejstev, ne pa samo obljub, tako glede cene kot
kakovosti oziroma lastnosti izdelkov. Potrošniki so poleg tega z uporabo spletnega
računala, dostopnega na portalu zveze potrošnikov Slovenije, druţinske porabe preverjali,
kolikšen del druţinskega proračuna na letni ravni namenijo za katero od sedmih področij,
kar jim pomaga, da kar najbolj gospodarno ravnajo z denarjem v vsakdanjem ţivljenju.
Ker so bile gospodarske razmere in so še vedno zaostrene, je to zelo pomemben faktor v
vsakem gospodinjstvu.
Analiza gibanja cen prehranskih izdelkov v celotnem obdobju trajanja projekta je
pokazala, da se je podraţilo 44 odstotkov izdelkov, katerih cene je spremljala ZPS od
februarja 2008 do decembra 2009. 33 odstotkov izdelkov se je pocenilo, 23 odstotkov
izdelkov pa je ostalo na enaki ravni kot februarja 2008.

21

Cene prehranskih izdelkov v letu 2009 so se (tako kaţejo podatki Eurostata do novembra
2009) tako v evrskem območju kot tudi v Sloveniji nekoliko zniţale, vendar je bilo v
Sloveniji to zniţanje primerjalno manjše kot na ravni evrskega območja. V sklopu projekta
Precenimo cene so večkrat opozorili na dejstvo, da se je zniţevanje cen surovin v manjši
meri in z zamikom pokazalo v cenah za potrošnika. Zadnjič so to storili oktobra 2009, ko
je bilo to dejstvo izpostavljeno tudi v poročilu Evropske komisije1. V njem je bil kot primer
dobre prakse na evropski ravni omenjen projekt Precenimo cene in spletno mesto
www.precenimocene.si, ki je delovalo v sklopu akcije. Ţe sredi leta 2008 so nekateri
slovenski ekonomisti zasluge za to, da se je gibanje cen prehranskih izdelkov umirilo,
pripisovali tudi akciji ZPS in MIPOR-ja (ZPS, 2011).
Čeprav se je naraščanje cen prehranskih izdelkov v povprečju umirilo, pa so se
posamezni izdelki v opazovanem 22-mesečnem obdobju podraţili tudi do 30 odstotkov. V
sklopu projekta so javnost opozarjali na velike razlike med cenami istovrstnih ter enakih
izdelkov v različnih trgovinah in spodbujali potrošnike, naj pred nakupom preverijo cene
izdelkov na naših spletnih straneh in se odločajo na podlagi neodvisnih informacij oz.
dejstev, ne pa pod vtisom oglasov ter akcij, katerih število še vedno narašča.
V sklopu projekta so izvedli 19 testov (večinoma) prehranskih izdelkov in 3 trţne
preglede s poudarkom na analizi označevanja.
Najbolj odmevni testi so bili (ZVP, 2011):

• Mleto mešano meso – analiza mletega mešanega mesa je pokazala, da visoka

•
•

•

•

cena še ne pomeni tudi boljše kakovosti, zato smo potrošnikom svetovali, naj bodo
pri kupovanju pozorni, saj cena nikakor ne sme in ne more biti glavno vodilo. Cene
tistih najdraţjih izdelkov, ki niso bili med najbolj kakovostnimi, so se zniţale za 30
odstotkov.
Trajno in sveţe mleko, 3,5 % m. m. razlike v cenah so lahko tudi več kot 30
odstotkov, analiza lastnosti oz. kakovosti pa je pokazala, da so vsi na visoki ravni.
Ekstra deviško oljčno olje - ugotovljene so bile velike razlike v cenah, odločanje
na podlagi testnih rezultatov pa je pokazalo, da lahko tudi za manj kot 5 evrov
kupimo zelo kvalitetno ekstra deviško oljčno olje. Devet vzorcev iz našega nabora
pa je bilo takih, da si niso zasluţili pravice za poimenovanje "ekstra deviško oljčno
olje".
Lešnikove kreme - vzorci blagovne znamke Nutella so v primerjavi z drugimi dobili
najboljše ocene za senzorične lastnosti, vendar so bili tudi bistveno draţji od
drugih - po ceni izrazito odstopa prav originalna Nutella iz Italije. Za občutno manj
denarja (okoli 3 eur/kg) pa lahko kupimo lešnikove kreme z nekoliko slabšimi
senzoričnimi lastnostmi, ki pa so po ocenah strokovnjakov še vedno zelo dobre.
Hrenovke samo ena hrenovka iz rdečega mesa je bila “prava”, drugih osem pa ne
bi smelo biti poimenovanih z izrazom “hrenovka”. Tudi pri oznakah na izdelku je
bilo mnogo napak oz. nedoslednosti - nepravilno oziroma pomanjkljivo je bilo
deklariranih kar enajst od štirinajstih izdelkov na testu.
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Ker portal za pomoč potrošnikom, Precenimo cene ni več delujoč, ga nisem vključila v
naslednje poglavje, torej analizo in primerjavo portalov za pomoč potrošnikom v Sloveniji.

3.2

ANALIZA IN PRIMERJAVA PORTALOV ZA POMOČ POTROŠNIKOM V
SLOVENIJI

Analizirala in primerjala sem med seboj tri delujoče portale za pomoč potrošnikom, in sicer
Ceneje.si, Lovec na cene in Prihrani pri hrani. Osredotočila sem se na način, kako ter
preko katerih virov portali pridobivajo podatke, ki so na voljo potrošnikom za primerjavo
cen. Kakšen je način iskanja in primerjanje cen izdelkov, ki se nahajajo na portalih.
Kakšna je dostopnost in delovanje portalov, odgovornost in zasebnost ter reševanje
sporov, v primeru da pride do njih.
3.2.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV
Portal Ceneje.si podatke o cenah izdelkov zbira elektronsko vsak dan. Večino cen
pošiljajo trgovci kar sami. Trgovci največkrat dnevno, pošiljajo cene izdelkov, od nekaterih
preostalih pomembnih trgovcev pa se cene pridobiva tudi z drugimi metodami. S tem je
doseţeno povsem objektivno zbiranje cen izdelkov trgovcev iz celotne Slovenije.
Mesečno je tako zajetih okrog 250.000 posameznih izdelkov oziroma 420.000 cen. Število
trgovcev, katerim na portalu objavljajo cene, je ţe preseglo 320. Trgovci so pridobili
zaupanje večih oglaševalcev, saj jih je prepričal ne samo visok CTR3, ampak tudi številne
napredne moţnosti oglaševanja in visoka konverzija nakupov.
Na portalu Prihrani pri hrani za vsakokratno primerjavo uporabnika povzame sistem
potrebne podatke iz naslednjih objavljenih publikacij: deloma iz primerjave cen Mercator
d.d. (mercator.si) in deloma iz primerjave cen, ki jo je v svoji oglasni brošuri objavil Spar
d.o.o. in jo potrošnikom pošiljal po pošti. Iz vsake od citiranih primerjav cen določijo 1/3
(33%) vseh izdelkov, ki jih lahko za primerjavo izberejo uporabniki portala. Torej spletni
portal za pomoč potrošnikom, Prihrani pri hrani teh podatkov ne pridobiva samostojno,
ampak jih za potrebe primerjave vsakokratnega uporabnika povzema iz javnih publikacij
drugih verodostojnih oseb. Zaradi tega tudi ne more jamčiti za pravilnost podatkov, ampak
zgolj za največjo moţno skrb pravilnosti povzemanja teh podatkov za potrebe vsakokratne
primerjave. Za pravilnost same vsebine podatkov so odgovorne osebe, ki so jih objavile,
pod pogoji in v mejah njihove objave.
Če hočejo potrošniki dobiti natančnejša pojasnila v zvezi s podatki v omenjenih popisih, jih
napotujejo na izdajatelje teh primerjav. Vseeno pa uporabnike opozarjajo, da se cene
znotraj različnih trgovin enakega trgovca lahko razlikujejo in da cene, ki jih portal povzema
za primerjavo in so jih izdajatelji primerjav popisali v citiranih časovnih obdobjih, veljavne
le za točno določeno poslovno enoto trgovske verige in na točno določen dan. Obstaja
verjetnost, da je od takrat prišlo do spremembe cen oz. prodajnih pogojev, zaradi česar
lahko dejansko stanje odstopa od objavljene primerjave cen tretjih oseb in posledično tudi
3

razmerje med prikazi in kliki na oglasne pasice
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od stanja simuliranega na portalu.
Zavedajo se, da je, poleg enostavnosti in preglednosti, uporabniku najbolj pomembna
ravno točnost podatkov, zato so storili vse kar je v njihovi moči, da zagotovijo najvišje
standarde kakovosti. Zaradi dejstva, da so podatki najbolj točni ravno pri svojem viru, so
vsem trgovskim verigam ponudili moţnost sodelovanja na naslednje načine (Prihrani pri
hrani, 2011):

•
•
•

predlog za vzpostavitev elektronskih baz podatkov (realnočasovno aţuriranje);
predlog za aţuriranje z ročnim pošiljanjem podatkov od trgovskih verig na naš
portal (statično aţuriranje);
prošnja za izdajo dovoljenja za popisovanje cen na določenih lokacijah.

Mercator d.d. je bil edini, ki je izrazil pripravljenost za izdajo dovoljenja za popis izdelkov v
njegovih prodajalnah. Navedbe o pozivih trgovcem se nanašajo le na trgovska podjetja,
za katera primerjavo omogoča portal Prihrani pri hrani. Ker za nobenega od predlaganih
načinov zagotavljanja podatkov ni bilo mogoče doseči sporazuma, so se odločili, da do
nadaljnjega sprejmejo kompromisno rešitev, torej povzemanje podatkov iz objavljenih
publikacij tretjih oseb, kjer poteka primerjava izdelkov, ki so v prodaji pri vseh treh
trgovskih verigah.
Za portal Lovec na cene nisem dobila drugih podatkov o tem kako jih pridobiva, razen
tega, da išče podatke samo po različnih spletnih trgovinah, ki ponujajo isti artikel. V sklopu
primerjave cen artiklov so vse trgovine enakopravne, kar pa se tiče izpostavljenih artiklov,
to moţnost trgovcem posebej zaračunavajo.
3.2.2 NAČIN ISKANJA PRODUKTA
Ceneje.si ima na prvi strani izpostavljene top izdelke, oglase s popusti, zadnje novice in
teste. Na desni strani zgoraj je okence, kjer se potrošnik lahko registrira oziroma prijavi v
sistem. Malo niţje je okence, kjer se lahko uporabniki naročijo na e-novice. Prav tako ima
portal Lovec na cene na prvi strani izpostavljene kategorije najbolj iskanih izdelkov ter
nove izdelke. Na levi strani se nahaja seznam, kjer uporabniki lahko brskajo po
kategorijah. Ostale zadeve so enake kot pri Ceneje.si.
Portala za pomoč potrošnikom Ceneje.si in Lovec na cene sta glede iskanja produkta
zasnovana na zelo podoben način. Oba imata zgoraj na spletni strani brskalnika, kamor
lahko potrošnik vpiše iskani izdelek, za katerega ga zanima razlika v cenah pri različnih
trgovcih. Malo niţje pa se nahajajo različni sklopi izdelkov, preko katerih potrošnik lahko
najde ţeljen izdelek (slika 3). Lovec na cene je v osnovi isti, le da je razporeditev obrnjena
(slika 4).
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Slika 3: Iskalnik Ceneje.si

Vir: Ceneje.si, 2011
Slika 4: Iskalnik Lovec na cene

Vir: Lovec na cene, 2011
Za primer primerjave cen sem poiskala na portalu Lovec na cene in Ceneje.si SAMSUNG
LCD monitor 27˝ LCD P2770FH. Na sliki 5 lahko vidimo zadetke, ki nam jih je ponudil
portal. Na portalu Ceneje.si se je pojavilo več zadetkov, oziroma primerjava cen
določenega izdelka je bolj pestra ter iz večih trgovin. Oba portala imata na voljo vpogled
ocene in mnenja glede izdelkov. Potrošniki si lahko nastavijo alarm, ko cena doseţe
določen znesek. Izdelek lahko dodajo med priljubljene, prijavijo napake izdelka, pošljejo epošto prijateljem ali trgovini.
Slika 5: Primerjava cen izdelka na Ceneje.si

Vir: Ceneje.si, 2011
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Na portalu za pomoč potrošnikom Prihrani pri hrani je sistem izdelan tako, da lahko
uporabnik izbere nabor artiklov, ki jih ţeli nakupiti, sistem pa prikaţe skupno ceno
izbranega nabora izdelkov, pri posameznem trgovcu. Uporabnik torej pridobi informacijo o
najniţji ceni za izbrani nabor izdelkov, ki jo je mogoče doseči ob nabavi celotnega nabora
pri enem trgovcu.
Kot sem ţe tekom diplomske naloge navedla, lahko uporabniki naredijo primerjavo med
izdelki anonimno ali se registrirajo v sistem. Anonimni uporabniki lahko v svojo košarico
dodajo največ 5 izdelkov, medtem ko je registriranim članom na voljo primerjati
neomejeno število izdelkov poleg tega pa imajo na voljo dodatna orodja (slika 6).
Slika 6: Dodatna orodja za člane na portalu Prihrani pri hrani

Vir: Prihrani pri hrani, 2011
Izdelava nakupovalnega seznama za člane je izredno preprosta. Najprej se v portal
registrirajo z vpisom svojega uporabniškega imena in gesla. Nato v uporabniških straneh
kliknejo na ikono nov nakupovalni seznam (slika 6). Odpre se okno (slika 7), kjer po
kriterijih, kot so kategorije, artikli, vrste, znamke, količina in število, poiščejo ţeljen izdelek,
in ga s pritiskom na gumb "Dodaj" dodajo na svoj seznam. Sezam se izpisuje na desni
strani. Ko so dodani vsi artikli ki jih potrošniki ţelijo primerjati, pritisnejo gumb »Izvedi
primerjavo« in portal vrne izračun nakupa pri posameznem trgovcu. Poleg tega pa imamo
tudi moţnost počistiti seznam in tako začeti s kreiranjem novega. Izdelki na seznamu se
lahko brišejo s preprostim klikom na kriţec, lahko se jim spreminja količina itd.
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Slika 7: Izdelava izbora izdelkov za primerjavo

Vir: Prihrani pri hrani, 2011
Sama sem naredila primer za 5 izdelkov (slika 8). Iz tega seznama je vidno, da se mi po
skupnem izračunu izbrane izdelke najbolj splača po nakup v Mercator, kjer bom za njih
odštela najmanj, in sicer 8.98 €. Res pa je, da je npr. med v Mecatorjevi trgovini draţji kot
v Špar-u ali Tuš-u. Odvisno je, na kakšen način bom opravila nakup. Ena moţnost je vse
na enem mestu oziroma v eni trgovini, tam kjer je najceneje ali pa bom glede na različne
cene izdelkov naredila svoj seznam in vsakega posebej kupila v tisti trgovini kjer je izdelek
najcenejši. Pri zadnjem navedenem načinu nakupovanja bi odštela za nakup 8,61€, s
čimer bi še dodatno prihranila.
Slika 8: Seznam primerjanih izdelkov

Vir: Prihrani pri hrani, 2011
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Izdelan seznam pa ima opcijo popravljanja, izdelave novega, moţnost shranitve, lahko se
ga pošlje po e-pošti tistemu, ki bo opravil nakup ali pa se ga preprosto natisne. Shranjene
sezname lahko uporabnik odpre, ureja, zbriše ali ponovno uporabi po lastni ţelji, brez
časovnih omejitev. To uporabnikom pomeni še dodaten prihranek časa pri uporabi
portala.
3.2.3 DOSTOPNOST PORTALOV
Vsi trije primerjani portali za pomoč potrošnikom si prizadevajo uporabnikom zagotavljati
nemoteno uporabo, v normalnih pogojih, 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov ali
nepredvidenih okoliščin si portali še vedno pridrţujejo pravico do krajših prekinitev
delovanja spletnih portalov.
3.2.4 ODGOVORNOST PORTALOV IN ZASEBNOST PODATKOV TER NJIHOVA
UPORABA
Glede odgovornosti portalov, imajo prav tako vsi trije portali enako definirano pravno
področje. In sicer (Ceneje.si, Lovec na cene in Prihrani pri hrani, 2011):

•
•
•
•

•
•

vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej
navedeno;
podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive prek spletnega portala, se
lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila;
uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost;
niti posamezen portal niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma
vzdrţevanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali
neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmoţnosti uporabe podatkov,
informacij in aplikacij na spletnem portalu;
za pravilnost podatkov, ki jih portali pridobivajo od drugih subjektov, ne jamčijo;
odgovornost portalov za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato
v celoti izključena.

Na določenih mestih, spletni portali za pomoč potrošnikom, zbirajo nekatere
identifikacijske podatke o uporabnikih, kot so ime, priimek, naslov, telefonska številka, enaslov,...idr. Uporabniki vnesejo v sistem podatke prostovoljno. Portali jim zagotavljajo, da
bodo te podatke uporabili za svoje potrebe in jih ne bodo posredovali tretjim osebam ter
da bodo spoštovali uporabnikovo zasebnost. Kar se tiče zasebnosti podatkov, so
uporabniki nemalokrat v dvomih ali bi podali svoje osebne podatke. Pa naj bo to le
registracija računa, preko katerega se vpisujejo na portal.
Včasih se zgodi, da se kak posameznik posluţi vdora v sistem. Da bi se portali takim
poizkusom izognili, prepovedujejo potrošnikom uporabo spletnega portala, ki ne
predstavlja normalne uporabe posameznika. Taka uporaba je seveda prepovedana,
predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim sluţbam za pregon. Pod
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normalno uporabo portalov za pomoč potrošnikom se šteje uporaba brez programskih
pripomočkov.
Kar se tiče uporabe podatkov in informacij s spletnih portalov, izključno vsi trije omenjeni
portali navajajo, da noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti
brez dovoljenja uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnih
portalov ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na
drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in
informacijah ni izrecno navedeno. Še vedno lahko podatke in informacije s spletnega
portala uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme
spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah.
Dovoljujejo tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma
nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje
podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli
drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja posameznega portala, je
prepovedano.
3.2.5 REŠEVANJE SPOROV
V primeru, da pri prišlo do sporov zaradi uporabe spletnega portala, ter da bi se potrošniki
ravnali v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe navedenih spletnih portalov,
bodo uporabniki in portali reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje
sporov, ki se navezujejo na portal Ceneje.si in Lovec na cene, pristojno sodišče v
Ljubljani. Za isti primer portala Prihrani pri hrani pa pristojno sodišče v Celju.
3.2.6 POVZETEK
Praktično se sama zasnova primerjanih portalov ne razlikuje. Prav tako imajo vsi trije
obravnavani portali enake pogoje poslovanja, kateri so pomembni iz vidika podajanja
informacij, zasebnosti podatkov ter ravnanja potrošnikov v zvezi s temi podatki. Delovanje
portalov ni omejeno na določen čas, ampak so vsi v teku 24 ur na dan. Razlike so sicer pri
načinu iskanja izdelkov. Portala Ceneje.si in Lovec na cene imata enak način, tudi podatki
so prikazani na isti princip. Razlikujeta se le v številu zadetkov izdelkov, katere potrošnik
namerava primerjati med seboj, saj ne pokrivata identičnih trgovcev. Portal prihrani pri
hrani, pa je bolj specifičen, saj je osredotočen le na tri velike prodajalne, med katerimi
primerja izdelke.
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA
PORTALOV ZA POMOČ

ODNOSA

POTROŠNIKOV

DO

V začetku meseca septembra 2011 sem opravila spletno anketo. Pri izbiri sem se omejila
na osebe, ki uporabljajo internet, saj se je raziskava navezovala na uporabo spletnih
portalov za pomoč potrošnikom. Anketo sem izvedla preko spletne ankete 1KA. Za večino
vprašanj sem uporabila strukturni vprašalnik, ki ima ţe v naprej določene odgovore, kjer
se anketiranec zaveda namena raziskave.
Anketa je bila, s pomočjo prijateljev, prek elektronske pošte razposlana 229 osebam.
Odzvali so se vsi, čeprav niso vsi v celoti odgovorili na vprašalnik. 1,3% anketiranih je
pustilo anketo popolnoma prazno, 37,5% pa je anketo rešilo le delno, tako da si s temi
odgovori nisem mogla pomagati. Prazne in nepravilno izpolnjene ankete sem izločila iz
analize. Pravilno izpolnjenih anket je bilo 61,1%. Iz podatkov pravilno izpolnjenih anket
sem naredila empirično raziskavo odnosa potrošnikov do portalov za pomoč, ki sledi v
nadaljevanju.

4.1

ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 16. Vprašanj. Prva 4 vprašanja se nanašajo na
demografske podatke anketirancev. Anketa nato nadaljuje z vprašanji, ki se nanašajo na
uporabo interneta in kako pogosto anketiranci nakupujejo preko interneta. Sledijo
vprašanja glede primerjave cen izdelkov. Naslednji obravnavan sklop vprašanj je v zvezi s
portali za pomoč potrošnikom, ocenami in mnenji navedenih portalov. Za konec je
postavljeno vprašanje, ali bi anketiranci priporočali portale za pomoč potrošnikom tudi
sorodnikom in znancem.
Na koncu sem analizirala odgovore s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office
Excel in uporabila grafični prikaz rezultatov.
4.1.1 OSNOVNI PODATKI O ANKETIRANCIH
Anketiranci so najprej odgovarjali na vprašanja glede spola, kraja bivanja, starosti in
stopnje izobrazbe. Iz teh podatkov sem razčlenila skupino.
1. Spol:
Tabela 2: Struktura anketirancev glede na spol
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

Ţenske
Moški

91
49

65
35

Vir: Lasten
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V anketi je sodelovalo 91 ţensk in 49 moških.
Graf 1: Struktura anketirancev glede na spol (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Večina sodelujočih pri anketi je bilo ţensk, in sicer 65%, medtem ko je bilo moških 35%.
2. V kateri regiji ţivite:
Tabela 3: Struktura anketirancev glede na kraj bivanja
Odgovori

Št. odgovorov

V procentih

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjesavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko-kraška regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija

0
3
2
10
3
2
12
52
33
11
7
5

0
2
1
7
2
1
9
37
24
8
5
4

Vir: Lasten
Največ anketirancev je iz Osrednjeslovenske regije, noben anketiranec pa ni prihajal iz
Pomurske regije. Gorenjska regija je takoj na drugem mestu, Notranjsko-kraška ter
Savinjska ji sledita. Iz ostalih regij je bilo manjše število anketirancev.
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Graf 2: Struktura anketirancev glede na kraj bivanja (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Iz grafa je razvidno da je 37% anketirancev iz Osrednjeslovenske regije, takoj pa ji sledi
Gorenjska regija s 24%. Tem dvema glavnima sledijo še Jugovzhodna Slovenija z 9%,
Notranjsko-kraška regija z 8% ter savinjska regija s 7% anketirancev. Iz Pomurske regije
ni bilo udeleţenih v anketi.
3. Vaša starost?
Tabela 4: Starost anketirancev
Odgovori

Št. odgovorov

V procentih

od 18 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
nad 51 let

95
18
16
11

68
13
11
8

Vir: Lasten
Največ anketirancev je starih med 18 in 30 letom. Sledijo anketiranci v starostni skupini od
31 do 40 let. 16 anketirancev je bilo starih med 41. In 50. Letom. Le 11 anketirancev pa je
starih več kot 51 let.
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Graf 3: Starost anketirancev (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Iz grafa je razvidno, da kar 68 % anketirancev spada v starostno skupino od 18 do 30 let.
Sledi 13 % anketirancev, ki spadajo v starostno skupino od 31 do 40 let, ter 11 %
anketirancev, ki so stari med leti 41 in 50. Nad starostno mejo 51 let je odgovorilo na
anketni vprašalnik 8% anketirancev.
4. Stopnja izobrazbe?
Tabela 5: Stopnja izobrazbe
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

osnovna šola
srednja šola
višja, visoka šola
univerza, magisterij, doktorat

3
59
32
46

2
42
23
33

Vir: Lasten
Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo. Tem sledijo drţavljani, ki spadajo v
sklop univerzitetne izobrazbe, pridobitve magisterija ali doktorata. Malce manj jih ima
končano višjo ali visoko šolo, najmanj pa je tistih, ki so dokončali le osnovnošolsko
izobrazbo.
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Graf 4: Stopnja izobrazbe (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Na vprašanje o pridobljeni izobrazbi je 42 % vseh anketiranih odgovorilo, da imajo
srednješolsko izobrazbo. Izobraţenih na univerzitetni ravni, s pridobljenim magisterijem ali
doktoratom jih je odgovorilo 33 %. Z višjo ali visoko izobrazbo je odgovorilo 23 %
anketirancev, le 2 % anketirancev pa ima dokončano samo osnovno šolo.
4.1.2 UPORABA INTERNETA IN NAKUPOVANJE PREKO INTERNETA
V ta sklop spadata dve vprašanji, in sicer vprašanje o pogostosti uporabe interneta ter
nakupovanje izdelkov preko spleta. Z njima sem definirala moţnost, da tisti ki uporabljajo
internet bolj pogosto, tudi nakupujejo preko interneta.
1. Kako pogosto uporabljate internet?
Tabela 6: Uporaba interneta
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

redno (vsak dan)
občasno (nekaj krat tedensko)
redko (nekaj krat mesečno)
nikoli

118
21
1
0

84
15
1
0

Vir: Lasten
Večina anketiranih uporabnikov uporablja internet vsak dan. Nekaj krat tedensko ga
uporablja 21 anketirancev. Le en anketiranec pa uporablja internet redko oziroma nekaj
krat mesečno.
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Graf 5: Uporaba interneta (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Graf nam prikazuje, da 84% anketiranih oseb uporablja internet vsakodnevno. Tem sledi
15 % ljudi, ki uporabljajo internet nekaj krat tedensko. Mesečno uporabo interneta pa
koristi 1 % vseh, ki so prisostvovali pri anketi.
2. Kako pogosto nakupujete izdelke preko interneta?
Tabela 7: Nakupovanje preko interneta
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

redno (nekaj krat tedensko)
občasno (nekaj krat mesečno)
redko (nekaj krat letno)
nikoli

3
29
88
20

2
21
63
14

Vir: Lasten
Po podatkih iz tabele anketiranci v večini primerov izvajajo nakup preko interneta nekaj
krat letno. Občasno nakupuje v spletnih trgovinah 29 anketirancev, 20 pa se jih ne
posluţuje takega načina nakupovanja izdelkov. Le trije anketiranci od vseh prisotnih,
nakupuje izdelke preko spleta redno, torej nekaj krat tedensko.
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Graf 6: Nakupovanje preko interneta (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Nikoli ne nakupuje prek interneta 14% anketirancev. 63% anketirancev nakupuje izdelke
preko interneta redko. Občasno se jih posluţuje takega načina nakupa 21%, le 2%
anketiranih pa nakupuje preko interneta redno.
4.1.3 PRIMERJAVA CEN IZDELKOV
Sledijo tri vprašanja, ki se nanašajo na primerjavo cen izdelkov pred nakupom le-teh. Pri
anketirancih sem se pozanimala na kakšen način primerjajo cene med seboj in pri katerih
izdelkih.
1. Ali primerjate cene izdelka, preden se odločite za nakup?
Tabela 8: Primerjava cen izdelkov pred nakupom
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

da
ne
včasih

109
10
21

78
7
15

Vir: Lasten
Iz podatkov je razvidno da velika večina anketiranih oseb primerja cene izdelkov pred
nakupom. 21 anketirancev primerja cene včasih, še vedno pa 10 anketirancev pred
nakupom ne primerja cen.
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Graf 7: Primerjava cen izdelkov pred nakupom (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Iz grafa lahko preberemo, da 78% anketirancev primerja cene izdelkov med seboj, preden
se odločijo za njihov nakup. 7% izmed vseh vprašanih cen ne primerja, 15% anketirancev
pa se včasih odločijo za primerjanje cen izdelkov pred nakupom.
2. Kje najpogosteje primerjate cene izdelkov?
Na to vprašanje je odgovorilo 130 anketirancev.
Tabela 9: Najpogostejši način primerjanja cen izdelkov
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

prek spleta
prek katalogov in reklam
fizično od trgovine do trgovine
drugo

89
22
13
6

68
17
10
5

Vir: Lasten
Anketiranci najpogosteje primerjajo cene izdelkov kar preko spleta. Nekateri še vedno
prisegajo na kataloge in reklame, malo manj jih še vedno preverja cene fizično od trgovine
do trgovine. Še vedno pa obstaja še kakšen drugačen način primerjanja cen izdelkov, teh
načinov se posluţuje 6 anketirancev.
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Graf 8: Najpogostejši način primerjanja cen izdelkov (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Največ anketirancev se najpogosteje posluţuje primerjanja cen izdelkov preko spleta, in
sicer 68%. S 17% sledijo tisti, ki so na vprašanje najpogostejšega načina primerjanja cen
izdelkov, odgovorili da to še vedno počnejo prek katalogov in reklam. Fizično, od trgovine
do trgovine primerja cene 10% sodelujočih v anketi. Le 5% odstotkov pa se posluţuje
vseh treh primerjanj enakovredno.
3. Pred nakupom katere vrste izdelkov primerjate cene?
Pri tem vprašanju je bilo moţnih več odgovorov. Odgovarjalo je 130 anketirancev.
Tabela 10: Vrste izdelkov med katerimi anketiranci primerjajo cene
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

hrana
bela tehnika
zabavna elektronika
obleka in obutev
kozmetika
drugo

30
84
89
46
24
11

11
30
31
16
8
4

Vir: Lasten
Med vrstami izdelkov, med katerimi anketiranci najpogosteje primerjajo cene izdelkov so
izdelki iz zabavne elektronike. Tem sledi bela tehnika, obleka in obutev, hrana, kozmetika
in drug izdelki, ki niso bili našteti v anketi.
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Graf 9: Vrste izdelkov med katerimi anketiranci primerjajo cene (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Najpogosteje primerjani izdelki glede cen med seboj, konkretno 31%, so iz skopa izdelkov
zabavne elektronike. Takoj za tem sledi bela tehnika s 30%. 16% primerjanj cen je v zvezi
z oblačili in obutvijo. Sledi hrana z 11% in kozmetika z 8%. Pod navedbo »drugo« oziroma
4% izdelkov in storitev za katere anketiranci še dosti pogosto preverjajo in primerjajo cene
med seboj so še avtomobilizem, pred nakupom knjig, stanovanjske opreme, umetniških
materialov, počitnice in izleti itd.
4.1.4 PORTALI ZA POMOČ POTROŠNIKOM PRI PRIMERJANJU CEN IZDELKOV
V tem področju analize se nahajajo vprašanja o spletnih portalih, kjer potrošniki primerjajo
cene izdelkov med seboj, preden se odločijo za njihov nakup. Najprej je zastavljeno
vprašanje ali so anketiranci ţe sploh slišali za tak način primerjanja cen izdelkov. Sledi
navedba nekaterih portalov z vprašanjem osveščenosti o portalih in njihovi uporabi. Tisti,
ki se jih posluţujejo, so v nadaljevanju ankete odgovorili na vprašanje, v katerem
cenovnem rangu izdelkov se odločijo za uporabo portalov za primerjanje cen izdelkov
pred nakupom.
1. Ste ţe slišali za spletne portale, kjer lahko primerjate cene izdelkov?
Tabela 11: Poznavanje portalov za pomoč potrošnikom
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

da
ne

104
36

74
26

Vir: Lasten
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Velika večina anketirancev je ţe slišalo za portale za pomoč potrošnikom, manjše število
anketirancev pa je s konkretno zastavljeno anketo prvič zasledila informacijo o obstoju
spletnih portalov za pomoč potrošnikom.
Graf 10: Poznavanje portalov za pomoč potrošnikom (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Nekateri anketiranci so preko ankete, ki sem jim jo posredovala, prvič slišali za portale za
pomoč potrošnikom, kjer lahko primerjajo cene izdelkov pred nakupom preko spleta. V ta
sklop vprašanih spada 26% vseh anketiranih. Kot je vidno iz grafa, velika večina, in sicer
74% sodelujočih v anketi, poznajo portale za pomoč potrošnikom, nekateri se jih tudi
posluţujejo, kot bomo lahko videli v nadaljevanju analize.
2. Za katerega od spodaj naštetih portalov za pomoč uporabnikom ste ţe slišali?
Anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili pritrdilno, so reševali anketo dalje.
Teh je bilo 104. Ostali so preskočili naslednja vprašanja in nadaljevali z anketnim
vprašanjem št. 14.
Tabela 12: Za katere naštete portale so anketiranci ţe slišali
Odgovori
Ceneje.si
Lovec na cene
Prihrani pri hrani
Precenimo cene
Google product search
drugo

Št. Odgovorov

V procentih

DA

NE

DA

NE

88
80
20
18
31
1

16
24
84
86
73
139

85
77
19
17
30
1

15
23
81
83
70
99

Vir: Lasten
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Najpogosteje so anketiranci zasledili portal za pomoč potrošnikom Ceneje.si, temu dobro
konkurira Lovec na cene. V anketo sem poleg slovenskih portalov navedla še precej
poznan portal Google product search, kateri zaenkrat še ne pokriva Slovenije. Znašel se
je na tretjem mestu poznanosti. Sledi portal Prihrani pri hrani. Čeprav portal Precenimo
cene ne obstaja več oziroma je zaključen projekt, ki je trajal 2 leti, ga ljudje še vedno
poznajo oziroma se ga spomnijo še iz časov, ko je bil delujoč. Ena osebe je navedla portal
Geizhals.at, ki se ga posluţuje pri primerjavi cen izdelkov, preden jih naroči iz sosednje
Avstrije.
Graf 11: Za katere naštete portale so anketiranci ţe slišali (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Za portal Ceneje.si je slišalo 85% anketiranih, medtem ko 15% še ni slišalo zanj.
Poznavanje portala Lovec na cene sledi na drugem mestu. Zanj je slišalo 77%
anketiranih. Glede na to, da je hrana zelo pomemben člen vsakdanjega ţivljenja, je
osveščenost anketirancev o tem portalu samo 19 odstotna, 81% anketirancev pa do sedaj
še ni slišalo za portal Prihrani pri hrani. Precenimo cene ni več delujoč portal, ampak ga
pozna, oziroma je slišalo zanj 17% vprašanih. Za primerjavo sem dodala svetovno znan
portal za pomoč potrošnikom Google product search. Uvrstil se je na tretje mesto, saj ga
pozna 30% vseh sodelujočih v anketi. Drugih portalov ne pozna 99% anketirancev, 1% pa
je navedel, avstrijski portal za pomoč potrošnikom, Geizhals.at.
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3. Ali ste se ţe kdaj preko keterega, od zgoraj naštetih portalov za pomoč potrošnikom,
primerjali cene izdelkov?
Tabela 13: Podatki s katerimi portali so anketiranci ţe primerjali cene
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

Ceneje.si
Lovec na cene
Prihrani pri hrani
Precenimo cene
Google product search
drugo

DA
67
58
11
8
19
13

DA
64
56
11
8
18
12

NE
37
46
93
96
85
91

NE
36
44
89
92
82
88

Vir: Lasten
Največ anketiranih se je posluţilo portala, za pomoč potrošnikom, Ceneje.si, malo manj
pa portala Lovec na cene. Za njima sledi portal Google product search. Prihrani pri hrani
in drugi portali so malo manj obiskani. Precenimo cene pa, glede na to da ni več delujoč
portal, je razumljivo da se ga je posluţilo najmanj anketiranih.
Graf 12: Podatki s katerimi portali so anketiranci ţe primerjali cene (v %)

Vir. Lasten
Interpretacija grafa:
S 64% uporabe portala za pomoč potrošnikom je v prednosti Ceneje.si. Portal Lovec na
cene je uporabila, za primerjavo cen izdelkov med seboj, malo več kot polovica, torej
56%. Portala Prihrani pri hrani ne pozna oziroma ni nikoli primerjalo cen izdelkov 89%
anketirancev. Prav tako portala Precenimo cene ni nikoli uporabilo 92%, v času ko je bil
še na voljo potrošnikom. 18% pa pripada skupini, katera je za primerjavo cen izdelkov
pred nakupom uporabila Google product search, ki je najbolj splošen in poznan
celotnemu svetu. Res da zaenkrat še v brskalniku ni na voljo primerjanja cen izdelkov iz
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slovenskega trga, se ga pa pred nakupom izdelkov posluţuje kar precejšnje število ljudi.
Predvsem tisti, ki opravijo nakup preko spleta.
4. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »DA«, v katerem cenovnem rangu se je
izdelek nahajal?
Pritrdilno je pri prejšnjem vprašanju odgovorilo 85 anketirancev, zato je pri tem vprašanju
skupno število ogovorov enako tej številki.
Tabela 14: Cenovni rang primerjanih izdelkov
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

0€ - 50€
50€ – 100€
100€ – 500€
500€ – 1000€
nad 1000€

5
27
41
11
1

6
32
48
13
1

Vir: Lasten
Za analizo sem postavila 5 cenovnih rangov. Vidno iz tabele se največ anketirancev
posluţuje primerjanja cen pred nakupom izdelkov, ki se nahajajo v cenovnem rangu med
100€ in 500€. Malo manj se jih primerja cene izdelkov v cenovnem razredu od 50€ do
100€, prav tako od 500€ do1000€. Le ena oseba primerja cene nad 1000€. Ne smemo pa
zanemariti podatka, da je se cenovna primerjava izvaja med izdelki, ki so v cenovnem
rangu do 50€.
Graf 13: Cenovni rang primerjanih izdelkov (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
V kategoriji izdelkov, cenovnega razreda do 50€, izvaja primerjavo cen med izdelki 6%
Anketirancev. Številka se viša konstantno s cenovnim rangom, tako da za naslednji razred
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izdelkov, od 50€ do 100€, primerja cene 32% vprašanih. Skoraj polovica anketirancev, in
sicer 48%, najpogosteje primerja cene izdelkov, ki so v cenovnem razredu med 100€ in
500€. Pri višjih cenovnih rangih, ki sledijo, torej med 500€ in1000€, se posluţuje portalov
za pomoč potrošnikom 13% anketirancev. Večinoma se odločijo, da pred nakupom
izdelka višjega cenovnega razreda, odidejo v fizično trgovino, kjer se prepričajo s svojimi
čuti, če je izdelek vredno kupiti. Zato se v tem primeru niti ne opirajo na pomoč portale, saj
praktično na njih malce pozabijo. Še manj, le 1% anketirancev primerja cene izdelkov, ki
so v vrednosti nad 1000€.
5. Se vam zdijo portali za pomoč potrošnikom dobra rešitev?
Tabela 15: Mnenja potrošnikov o portalih
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

da
ne

137
3

98
2

Vir: Lasten
Skoraj vsi udeleţeni v anketi so odgovorili pritrdilno, ker pa izjema potrjuje pravilo, so 3
osebe odgovorile negativno.
Graf 14: Mnenja potrošnikov o portalih (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Le 2% anketirancev se ne strinja s trditvijo, da so portali za pomoč potrošnikom dobra
rešitev. Razlog za negativen odgovor je bil v tem, da so ţe naleteli, da izdelka, katerega
so pred nakupom cenovno primerjali, ni bilo več v prodaji. Ta pa se je še vedno nahajal na
portalu za pomoč potrošnikom za primerjanje cen. 98% anketirancev meni, da so portali
za pomoč potrošnikom dobra rešitev, predvsem pri prihranku časa in denarja. Več
razlogov bom navedla v ugotovitvenem delu analize.
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6. Ali lahko ocenite vsak posamezen portal z oceno na lestvici 1 (slab) do 5 (odličen).
Tabela 16: Ocene posameznih portalov
Št. Odgovorov

Odgovori
Ceneje.si
Lovec na cene
Prihrani pri hrani
Precenimo cene
Google product search

V procentih

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
4
7
14
14

9
5
23
8
22

42
52
58
69
43

51
55
37
36
40

37
24
14
13
21

1
3
5
10
10

6
4
16
6
16

30
37
42
49
31

37
39
26
26
28

26
17
11
9
15

Vir: Lasten
Anketiranci niso nobenega od navedenih portalov za pomoč potrošnikom ocenili z oceno
1, 2 in 5. Zadovoljstvo oziroma mnenje o portalih je po večini dobilo oceno 3. Prav tako pa
so z zelo dobro ocenili 2 portala.
Graf 15: Ocene posameznih portalov (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Najbolj so bili zadovoljni anketiranci s portalom Lovec na cene. Z oceno 4 ga je ocenilo
37% anketirancev, 17% mu je dodelilo oceno 5, 1% pa je bil nezadovoljen s tem portalom
in ga je ocenil z 1.
Portal Ceneje.si je prav tako dobil, po večinskem mnenju anketirancev, in sicer 37%,
oceno 4. Z oceno 3 ga je ocenilo 37% anketirancev, 17% je bilo navdušenih nad
portalom, 3% pa so bili nezadovoljni.
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Portal Precenimo cene je 49% anketirancev ocenilo z oceno 3, 26% jih je namenilo oceno
4, mnenja da je portal odličen je bilo le 9%. 10% anketirancev s tem portalom ni bilo
zadovoljnih.
Prihrani pri hrani je prav tako dobil povprečno oceno, katero mu je podalo 42%
sodelujočih v anketi. 26% vprašanih mu je dodelilo oceno 4, 16% je bilo malo manj
zadovoljnih, nezadovoljnih pa kar 10% anketirancev.
Portal Google product search sledi prejšnjima dvema navedenima portaloma z enako
oceno. Dodelila jo je večina anketirancev, in sicer 31%. Z oceno zelo dobro ga je
nagradilo 28%, da je portal odličen pa je mnenja 15% anketirancev. Z oceno 2 se je
strinjalo 16% vprašanih, najslabšo oceno pa mu je podalo 10% vseh sodelujočih v anketi.
7. Ali bi priporočili uporabo portalov za pomoč potrošnikom tudi sorodnikom, prijateljem,
znancem,…?
Tabela 17: Priporočilo uporabe portalov
Odgovori

Št. Odgovorov

V procentih

da
ne

136
4

97
3

Vir: Lasten
Pritrdilno je odgovorilo 136 anketirancev. Po vsej verjetnosti, sedaj ko so seznanjeni s
portali za pomoč potrošnikom, bodo le te priporočili svojim znancem, sorodnikom in
prijateljem. Še vedno pa so se izmed mnoţice anketirancev našli štirje, kateri nimajo
najboljšega mnenja glede portalov, tako da jih tudi ne bodo priporočili dalje.
Graf 16: Priporočilo uporabe portalov (v %)

Vir: Lasten
Interpretacija grafa:
Velika večina anketirancev, je s 97% potrdila, da so portali za pomoč potrošnikom
uporabni in imajo pozitivno učinke na uporabnike. Le 3% z uporabo portalov niso
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zadovoljni, tako da jih ne bodo priporočili in najverjetneje tudi ne uporabili pred prihodnjimi
nakupi.

4.2

UGOTOVITVE

S pojavom interneta in posledično elektronskega poslovanja so se pojavili vmesni portali
za pomoč potrošnikom. V Sloveniji so trije zelo aktivni portali. To so Ceneje.si, Lovec na
cene in Prihrani pri hrani. V anketo sem vključila poznavanje portala Precenimo cene, ki
pa ni več delujoč in pa seveda splošno znan portal Google product search. Ti portali se
vedno bolj uveljavljajo v vsakdanjem ţivljenjskem ritmu potrošnikov. Vedno več ljudi je
informacijsko izobraţenih, kar pomeni da uporabljajo internet vsakodnevno za
pridobivanje informacij. Informacije pa so pomembne tudi iz vidika spletnega
nakupovanja, saj potrošniki v večini primerov preverijo izdelke pred nakupom preko
spleta, saj jim le ta predstavlja najhitrejši način. Pred časom se je bilo potrebno odpraviti
do fizične trgovine, oziroma večih, preden je potrošnik nabral vse informacije glede
ţelenega izdelka, da se je lahko odločil, kje je izdelek najbolj ugodno kupiti.
Iz spodnje tabele (tabela 18) lahko vidimo, da je največ anketirancev, ki poznajo portale
za pomoč potrošnikom, starih od 18 do 30 let. Torej 70,2% je iz najniţje starostne skupine
oziroma mladih. Najvišji odstotek anketirancev glede na stopnjo izobrazbe pa pripada
osebam z dokončano srednjo šolo (tabela 19). Teh je 44,2%. Sledi 30,8% visoko
izobraţenih, ki so dokončali univerzitetni študij, magisterij ali naredili doktorat. Portale za
pomoč potrošnikom poznajo prav tako tisti z niţjo izobrazbo, kot z višjo izobrazbo, zato
sem prvo hipotezo delno potrdila, saj mlajši anketiranci bolj poznajo portale, glede
stopnje izobrazbe pa višje izobraţeni, na drugem mestu, sledijo najvišjem odstotku
anketirancev s srednješolsko izobrazbo.
Tabela 18: Primerjava poznavanja portalov med različnimi starostnimi skupinami
Poznavanje
Starostna skupina
portalov
18-30
31-40
41-50
5070,2%
DA
11,5%
10,6%
7,7%
NE
61,1%
16,7%
13,9%
8,3%
Vir: Lasten

Tabela 19: Primerjava poznavanja portalov med različnimi stopnjami izobrazbe
Poznavanje
Stopnja izobrazbe
portalov
osnovna šola
srednja šola
višja, visoka šola uni., mag., dok.
44,2%
DA
2,9%
22,1%
30,8%
NE
0%
36,1%
25%
38,9%
Vir: Lasten
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Kot sem ţe tekom ugotovitev navedla, lahko še enkrat poudarim, da so najpogosteje
potrošniki primerjali cene pred nakupom na portalih Ceneje.si, Lovec na cene in
Prihranimo pri hrani. Naslednje vprašanje v anketi se je navezovalo na cenovni rang
izdelkov. Ugotovila sem, da je 48% anketirancev, ki so se posluţili pomoči portalov,
primerjalo cene izdelkov, ki so se gibale med 100€ in 500€. Sledilo jim je 32%
anketirancev, kateri so primerjali cene preko portalov v rangu od 50€ do 100€. Izdelke
vrednosti med 500€ in 1000€ je primerjalo 13%, le 1% anketirancev pa je primerjal
izdelke, ki so stali več kot 1000€. Podatki se nahajajo v tabeli 14. Na podlagi teh
ugotovitev sem zavrnila drugo hipotezo, saj se niso posluţevali portalov za pomoč
potrošnikom, pred nakupom izdelkov večje vrednosti. Večina primerjanih izdelkov je torej
spadala v srednji cenovni rang.
Z internetom, kot sem ţe omenila, se je primerjava cen izdelkov časovno skrajšala, še
vedno pa so morali potrošniki pregledati več različnih spletnih strani. S pojavom vmesnih
portalov, pa so še dodatno pridobili na času in stroških. Kar 68% anketirancev
najpogosteje primerja cene preko spleta, saj jim katalogi in reklame ne podajo zadosti
informacij. Večina tistih ki primerja cene na tak način, se posluţuje ali se je vsaj enkrat
posluţila portalov za pomoč potrošnikom. Anketiranci so s portali zadovoljni kar v 98% in
menijo da so dobra rešitev. Eden izmed glavnih razlogov je prihranek na času, denarju in
energiji. Potrošniki jih dojemajo kot praktične in pregledne, kjer lahko hitreje načrtujejo
nakup in se zanj laţje odločijo zaradi preglednosti cen. Zdijo se jim prava rešitev zaradi
kriznih časov, saj lahko na tak način vidijo, da se ne smejo ustaviti pri prvem ponudniku.
Na tak način lahko izvedejo optimizacijo nakupa, s katero dodatno privarčujejo in v dosti
primerih ne preplačajo izdelka. Minimizirana je moţnost zlorabe potrošnika glede
postavitve cen proizvodov ponudnikov, saj mora tudi nad trgovci nekdo bedeti.
Pomemben člen jim predstavlja dodaten vir informacij, saj so na portalih za pomoč
potrošnikom navedeni opisi izdelkov in mnenja potrošnikov, kateri imajo precej velik vpliv.
Dosti pa se jih zaveda konkurence, saj imajo na tak način boljši vpogled v cene na trţišču
ter se zavedajo, da lahko dobijo izdelek iste kvalitete za precej niţjo ceno. Le 2% odstotka
vprašanih je na zastavljeno vprašanje odgovorilo negativno. Ti so podprli trditev z
navedbo, da so naleteli na pomanjkanje aţurnosti, saj dostikrat artikla ni bilo več v prodaji.
Tako da lahko potrdim tretjo hipotezo, saj velika večina potrošnikov primerja cene med
izdelki preko spletnih portalov. Najbolj pogosto primerjanje cen preko portalov je bil
deleţen portal Ceneje.si, kar v 64%. Prav tako jih veliko uporablja portal Lovec na cene.
Še vedno večina potrošnikov nakupuje izdelke v fizičnih trgovinah, po podatkih 63%
anketirancev opravi nakup preko spleta le nekaj krat letno, občasno pa se jih odloči
nakupovati na tak način 21%. Potrošniki, kateri se posluţujejo spletnih nakupov
največkrat cene preverijo preko spleta in sicer preko spletnih portalov, saj jih je 74% ţe
slišalo zanje in jih tudi uporablja. Četrto hipotezo sem potrdila, saj je preko portala
Ceneje.si primerjalo cene 67% anketirancev, s portalom Lovec na cene pa je od vseh
vprašanih primerjalo cene 58%.
Tekom analize anketnega vprašalnika, sem prišla še do naslednjih ugotovitev. Ugotovila
sem, da pred nakupom cene izdelkov primerja 78% vprašanih, 7% pa se jih preprosto
odpravi po nakupih, ne da bi se obremenjevali s tem podatkom. Največkrat primerjajo
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cene izdelkov iz sklopa zabavne elektronike in bele tehnike. Prav tako se odločijo za
primerjavo cen pred nakupom obutve in oblačil. Hrana je s 11% šele na četrtem mestu. Iz
tega podatka lahko sklepam, da pri tem nakupu potrošniki bolj gledajo na kvaliteto in ne
preveč na cene. Čeprav je 98% zadovoljnih s portali in bi jih 97% priporočilo sorodnikom,
znancem in prijateljem, ni noben od analiziranih portalov po mnenju potrošnikov dobil
ocene odlično. Najbolje sta se z oceno 4 odrezala portala Ceneje.si in Lovec na cene,
kateremu je 39% namenilo tako oceno. Ostali trije portali so po mnenju in zadovoljstvu
potrošnikov dobili povprečno oceno dobro, za katero se je odločila večina anketirancev.
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5 ZAKLJUČEK

Nahajamo se v procesu globalizacije in dobi informacijske druţbe. V tem času je postal
svetovni splet eden izmed najpomembnejših virov informacij. Hiter razvoj interneta in
tehnologij sta prinesla nove razseţnosti, kjer sta čas in prostor zanemarljiva faktorja, ne
tako kot v realnem svetu. V poslovnem svetu se je navadno poslovanje razširilo na
elektronsko in ker se dandanes vedno več ljudi posluţuje elektronskega poslovanja, lahko
rečemo, da je to poslovanje prihodnosti. Interakcije preko spleta postajajo neizogibne za
informacijsko druţbo. Poslovanje z uporabo interneta ima na globalni ravni velik pomen,
saj se na tak način brišejo meje. Prav tako je hitrost elektronskega poslovanja v primerjavi
s klasičnim pristopom precej večja, potrošnja materiala in stroški se zmanjšajo. Za najbolj
pogosto obliko elektronskega poslovanja se še vedno šteje interakcija med podjetji in
potrošniki. Na kratko rečeno je to nakupovanje prek spletnih trgovin.
Vsi smo potrošniki in se po večini vsakodnevno srečujemo z opravljanjem nakupov.
Vedno več potrošnikov sledi trendom in novim načinom. Nakupovanje preko interneta ima
nekaj velikih prednosti, ki sem jih navedla ţe tekom diplomske naloge. Iskanje izdelkov in
primerjanje cen pred nakupom le-teh, je preko spleta veliko laţje. Pojav portalov za
pomoč potrošnikom pa nam je delo še olajšalo. Portali se razlikujejo po tem ali primerjajo
cene izdelkov samo iz spletnih trgovin ali pa tudi tiste, po katere se lahko odpravimo peš.
Vedno bolj postajajo razširjeni in poznani. Vedno več potrošnikov se jih posluţuje, v večji
meri pred nakupom zabavne elektronike in bele tehnike. Taka portala sta Ceneje.si in
Lovec na cen. Portala Prihrani pri hrani pa še vedno precej ljudi ne pozna. V analizi
ankete 81% vprašanih še ni slišalo za omenjeni portal. Kar pomeni, da bodo morda sedaj,
ko so izpolnili anketo in dobili informacijo o obstoju portala kjer lahko primerjajo cene
prehrambenih izdelkov, le-tega tudi preverili.
Primerjava portalov iz poglavja 3.2 nam pokaţe, da se sama zasnova primerjanih portalov
praktično ne razlikuje. Vsi trije obravnavani portali imajo enake pogoje poslovanja iz vidika
podajanja informacij, zasebnosti podatkov ter ravnanja potrošnikov v zvezi s temi podatki.
Vsi trije primerjani portali delujejo 24 ur na dan. Razlike med njimi so pri načinu iskanja
izdelkov. Portala Ceneje.si in Lovec na cene imata enak način, prav tudi prikaz podatkov.
Razlika med njima je le v številu zadetkov izdelkov, katere potrošnik namerava primerjati
med seboj, saj portala ne pokrivata identičnih trgovcev. Portal prihrani pri hrani, pa je bolj
specifičen, saj je osredotočen le na tri velike prodajalne, in sicer Mercator, Tuš in Špar.
V diplomski nalogi sem obravnavala vprašanja, na katera sem tekom analize dobila
odgovore. Analiza je pokazala ugotovitve, koliko potrošniki poznajo spletne portale za
pomoč potrošnikom. Dognala sem, da jih je večina ţe vsaj slišala za njih. Tisti, ki so prvič
slišali za portale, o katerih teče beseda tekom diplomske naloge, so dobili informacijo,
katero bodo v prihodnosti zagotovo preverili. Predvsem tisti potrošniki, kateri bodo v
bodoče opravili nakup preko spleta.
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Tekom empirične raziskave sem prvo hipotezo delno potrdila, saj portale za pomoč
potrošnikom bolj poznajo mlajši potrošniki, glede izobrazbe pa prav tako tisti z niţjo
izobrazbo, kot z višjo izobrazbo. Drugo hipotezo sem zavrnila, ker se potrošniki pogosteje
posluţujejo portalov pred nakupom izdelkov, ki spadajo v srednji cenovni rang. Ugotovila
sem, da se primerjava cen med izdelki v večji meri izvaja preko spletnih portalov, zato
sem tretjo hipotezo potrdila. Prav tako sem potrdila tudi četrto hipotezo, saj tisti ki
nakupujejo izdelke preko interneta, za primerjavo cen uporabljajo portale za pomoč
potrošnikom.
Veliko potrošnikov vključenih v anketo, se posluţuje portalov in so z njimi zadovoljni. Da
še enkrat povzamem nekatere bistvene pozitivne lastnosti, zaradi katerih se bodo
potrošniki še naprej v veliki meri posluţevali portalov za pomoč potrošnikom. Potrošniki se
bodo lahko z velikim veseljem izognili nakupovalnim centrom, ki jih tako pridno gradijo
širom Slovenije. Tam se dostikrat zgodi, da potrošnika premami kak izdelek, ki ga
praktično ne potrebuje. Tako ne bodo zapravljali denarja za nepotrebne stvari. Cene so
predstavljene na enem mestu od večih ponudnikov za isti izdelek, tako je ocena in
izogibanje dragim trgovcem večja. Izdelkom lahko potrošniki podajo mnenja, tako da se
naslednji kupci lahko orientirajo glede kvalitete izdelka itd.
Portali za pomoč potrošnikom so še v fazi širjenja. Kmalu se bo pojavil kak nov, ki bo za
nameček imel še več funkcij, primerjal več izdelkov različnih ponudnikov med seboj in bil
morda bolj aţuren. In ker bomo ţe preverili cene na spletnem portalu, ter nas bodo ti
usmerili naprej do spletne trgovine, bomo kmalu košarice polnili le še v »virtualni obliki«.
Vedno pa bo obstajal odstotek tistih, katerim pomeni nakupovanje nek pomemben
dogodek in ne bodo zamenjali fizičnih trgovin za spletne, čeprav bodo morda cene
izdelkov vseeno pred nakupom preverili preko portalov za pomoč potrošnikom.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Za diplomsko nalogo delam raziskavo, kakšno je poznavanje portalov za pomoč
potrošnikom, ki so izključno namenjeni primerjanju cen izdelkov preko spleta. Vprašalnik
je anonimen. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za raziskavo pri diplomski
nalogi.
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje!

VPRAŠALNIK
Obkroţite ustrezen odgovor.
1. Spol:
a) ţenski
b) moški
2. V kateri regiji ţivite:
a) Pomurska regija
b) Podravska regija
c) Koroška regija
d) Savinjska regija
e) Zasavska regija
f) Spodnjesavska regija
g) Jugovzhodna Slovenija
h) Osrednjeslovenska regija
i) Gorenjska regija
j) Notranjsko-kraška regija
k) Goriška regija
l) Obalno-kraška regija
3. Vaša starost:
a) od 18 do 30 let
b) od 31 do 40 let
c) od 41 do 50 let
d) nad 51 let
4. Stopnja izobrazbe:
a) osnovna šola
b) srednja šola
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c) višja, visoka šola
d) univerza, magisterij, doktorat
5. Kako pogosto uporabljate internet?
d) redno (vsak dan)
c) občasno (nekaj krat tedensko)
b) redko (nekaj krat mesečno)
a) nikoli
6. Kako pogosto nakupujete izdelke preko interneta?
d) redno (nekaj krat tedensko)
c) občasno (nekaj krat mesečno)
b) redko (nekaj krat letno)
a) nikoli
7. Ali primerjate cene izdelka, preden se odločite za nakup?
a) da
b) ne
c) včasih
Če ste odgovorili z »NE«, nadaljujte pri vprašanju št. 10.
8. Kje najpogosteje primerjate cene izdelkov?
a) prek spleta
b) prek katalogov in reklam
c) fizično od trgovine do trgovine
d) drugo
9. Pred nakupom katere vrste izdelkov primerjate cene?
a) hrana
b) bela tehnika
c) zabavna elektronika
d) obleka in obutev
e) kozmetika
f) drugo______________________________________(prosim navedite primer)
10. Ste ţe slišali za spletne portale, kjer lahko primerjate cene izdelkov?
a) da
b) ne
Če je je bil Vaš odgovor »DA«, nadaljujte pri naslednjem vprašanju, če ne pojdite na
vprašanje št. 14.
11. Za katerega od spodaj naštetih portalov za pomoč uporabnikom ste ţe slišali? (prosim
obkroţite)
a) ceneje.si
DA NE
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b) lovec na cene
DA NE
c) prihrani pri hrani
DA NE
d) precenimo cene
DA NE
e) google product search
DA NE
f) drugo ______________________________________(prosim navedite primer)

12. Ali ste se ţe kdaj preko katerega, od zgoraj naštetih portalov za pomoč potrošnikom,
primerjali cene izdelkov?
a) ceneje.si
DA NE
b) lovec na cene
DA NE
c) prihrani pri hrani
DA NE
d) precenimo cene
DA NE
e) google product search
DA NE
13. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »DA«, v katerem cenovnem rangu se je
izdelek nahajal?
a) 0€ - 50€
b) 50€ – 100€
c) 100€ – 500€
e) 500€ – 1000€
f) nad 1000€

14. Se vam zdijo portali za pomoč potrošnikom dobra rešitev?
(prosim navedite razlog)
a) da_________________________________________________________
b) ne_________________________________________________________

15. Ali lahko ocenite vsak posamezen portal z oceno na lestvici 1 (slab) do 5 (odličen).
a) ceneje.si
1 2 3 4 5
b) lovec na cene
1 2 3 4 5
c) prihrani pri hrani
1 2 3 4 5
d) precenimo cene
1 2 3 4 5
e) google product search
1 2 3 4 5

16. Ali bi priporočili uporabo portalov za pomoč potrošnikom tudi sorodnikom, prijateljem,
znancem,…?
a) da
b) ne

Za izpolnjeno anketo se Vam še enkrat lepo zahvaljujem!
Sestavila Mateja Bogataj.
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