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Elektronsko poslovanje

PREDGOVOR
Naj začneva pisanje tega gradiva z mislijo, da ni nič bolj stalnega, kot so spremembe. Tako se
tudi na področju poslovanja odvijajo spremembe z neverjetno hitrostjo. Eden izmed
najpomembnejših vzrokov je razvoj najsodobnejše informacijske in komunikacijske tehnologije.
Na področje delovanja podjetij se nezadržno širi elektronsko poslovanje. Predvsem razvoj
interneta je pospešil nastajanje novih poslovnih modelov, kot so spletno bančništvo, spletne
trgovine, virtualna podjetja in podobno.
Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) prinaša tako koristi kot pomanjkljivosti. Zavedati se jih
morajo tako uporabniki storitev elektronskega poslovanja kot sama podjetja, ki elektronsko
poslujejo. Le tako se bodo lahko prilagodila in izkoristila prednosti, ki jih ta način poslovanja
prinaša.
Elektronsko poslovanje se seli tudi v naše domove in spreminja naš življenjski slog. Ena izmed
največjih ovir, da bi potencialni uporabniki razširili svoje aktivnosti pri elektronskem poslovanju,
je nezaupanje v varnost takega poslovanja. Zato morajo podjetja vložiti ogromne napore v
pridobivanje zaupanja potencialnih uporabnikov njihovih storitev pri elektronskem poslovanju,
zato sem precejšen del gradiva namenila prav varnosti in zaščiti pri elektronskem poslovanju ter
tudi pravni podlagi elektronskega poslovanja.
V gradivu vzpodbujava študente, da samostojno poiščejo različne podatke in informacije, rešujejo
določene praktične probleme s področja e-poslovanja in podobno.

Naloga:
Poizvedite v podjetju, kjer ste ali boste opravljali praktično izobraževanje, na kakšen način
pridobivajo zaupanje potencialnih uporabnikov njihovih e-storitev? Na kakšen način bi vi
pridobivali zaupanje, če bi se odločili za spletno prodajo izdelkov v vašem načrtovanem podjetju,
ki bo prodajalo ročno izdelan nakit?
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1 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
1.1 UVOD
Zakaj elektronsko poslovati? Danes to ni več vprašanje, ampak stvarnost, s katero se srečujemo
tako rekoč na vsakem koraku. Spomnite se na potrjevanje vaših zdravstvenih kartic, plačevanje s
plačilnimi karticami v trgovinah, prijavljanje na izpite, kar od doma preko svetovnega spleta,
branje spletnih časopisov, odpiranje sobnih vrat v hotelih s karticami, iskanje ustrezne literature
na šolskem računalniku, ki je povezan na internet, da pošiljanja in prejemanja elektronske pošte
niti ne omenjamo. Če bi še malo razmislili, potem bi ugotovili, da nenehno elektronsko poslujemo
v službi, v šoli, doma, na počitnicah…Ob tem pa ne pomislimo, da so za temi »iznajdbami«
visoko tehnološki dosežki. Torej, danes se ne sprašujemo več zakaj, ampak kako elektronsko
poslovati, da bomo lahko čim bolj izkoristili prednosti, ki jih ponuja. Podjetja morajo najti pot,
kako najbolj uspešno vpeljati elektronsko poslovanje v poslovanje podjetja.
V okviru tega poglavja boste spoznali: pojem elektronskega poslovanja ter pomembne elemente
tega poslovanja, sisteme, po katerih poteka elektronsko poslovanje, kratko zgodovino in razvoj
elektronskega poslovanja, vrste elektronskega poslovanja, razloge za uvedbo ter vzroke za
razmah elektronskega poslovanja, prednosti in slabosti elektronskega poslovanja, modele
elektronskega poslovanja, pravila pri uvajanja elektronskega poslovanja ter področja, kjer se
pojavlja elektronsko poslovanje.
Po tem poglavju boste znali: prilagoditi tiste elemente elektronskega poslovanja, ki najbolj
vplivajo na učinkovitost takega načina poslovanja podjetij, ustanov in organizacij; izbirati med
različnimi načini vpeljave elektronskega poslovanja v poslovanje podjetja in izbrati tiste, ki bodo
omogočili izkoristiti čim več prednosti elektronskega poslovanja; izbrati ustrezen in učinkovit
model elektronskega poslovanja glede na lastnosti posameznega podjetja, ustanove ali
organizacije; sodelovati pri vpeljavi elektronskega poslovanja v poslovanje podjetja; izdelati
predlog uporabne in učinkovite ter dobro organizirane spletne strani podjetja, ki omogoča
dvosmerno komunikacijo z zunanjimi partnerji in znotraj podjetja.
Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) pomeni poslovati elektronsko oziroma natančneje
poslovati s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Glede na stopnjo digitalizacije
lahko srečamo e-poslovanje v različnih stopnjah. Organizacije lahko poslujejo povsem klasično
oziroma fizično ali povsem elektronsko oziroma digitalno. Največ je takih, ki so nekje vmes in
oboje kombinirajo.
Primer:
Na spletnem naslovu http://pasadena.si/knjigar/ se nahaja spletna knjigarna Založbe Pasadena.
Le-ta kombinira klasično poslovanje z elektronskim poslovanjem. Uporaba novih medijev je del
njihovega poslanstva. Spletna knjigarna Založbe Pasadene postaja ena najbolj priljubljenih oblik
dostopa do različne strokovne literature. V njej nakupujejo tako posamezniki kot tudi podjetja.
Enostaven pregled nad ponudbo in preprosto naročanje po ugodnih cenah je spletno knjigarno
naredilo zanimivo.
Glavne tri skupine udeležencev e-poslovanja so podjetja, državne in javne službe in posamezniki,
kot potrošniki oziroma končni uporabniki. Poslovanje poteka znotraj teh skupin in med njimi.
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1.2 OPREDELITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
V najširšem smislu elektronsko poslovanje vključuje uporabo vseh oblik informacijske in
komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih. Sem sodijo trgovinske, proizvodne in storitvene
organizacije in tudi ponudniki informacij, potrošniki in državna uprava.
Elektronsko poslovanje obsega: elektronsko bančništvo, elektronsko trženje, elektronsko
trgovanje, spletno trgovino, svetovanje na daljavo, elektronsko zavarovalništvo, računalniško
podprto skupinsko delo, delo na daljavo, pouk na daljavo in avkcije na daljavo.
Pomembni elementi teh dejavnosti so (Jerman-Blažič, 2001):
• način dela (gre za računalniško izmenjavo podatkov ob uporabi odprtih omrežij, kot je
internet);
• vsebina poslovanja (prodaja blaga in storitev, plačevanje, prodaja informacij, bančne
transakcije, izmenjava dokumentov in listin, storitve trženja in medosebnega komuniciranja,
podpora porazdeljenemu poslovnemu informacijskemu sistemu organizacij, nakupovanje v
spletnih trgovinah, opravljanje dela na daljavo, nudenje pomoči na daljavo (zdravniške
usluge), izvajanje pouka na daljavo, storitve državne uprave na daljavo in podobno);
• udeleženci poslovanja (posamezniki, kot so podjetniki, raziskovalci, menedžerji, občani,
delavci, študenti, dijaki, učitelji; podjetja, bolnišnice, muzeji, galerije, univerze, izobraževalne
ustanove in državne ustanove).
Primer:
Center za socialno delo Radlje ob Dravi se je po opravljeni raziskavi med strankami Centra
odločil, da uvede dvosmerno komunikacijo s pomočjo forumov, dostop do digitalnih dokumentov
in ostalih informacij na spletni strani Centra. Center je moral zaradi tega najprej pripraviti
predlog spletne strani, prilagoditi komunikacijo s strankami, ki je do sedaj potekala le osebno in
po telefonu. Zaposleni so se morali prilagoditi novemu načinu dela. Center je moral tudi izvesti
promocijo svoje nove storitve med potencialnimi strankami.
Zadnje čase postaja vse bolj pogosto poslovanje med posamezniki ter med posamezniki in
podjetji. Primera poslovanja med podjetji pa sta SWIFT (omrežje bančnih ustanov za elektronski
prenos denarja) in IATA (omrežje letalskih prevoznikov za elektronsko rezervacijo in prodajo
kart). V nasprotju z zapetimi omrežji, kot sta SWIFT in IATA, pa danes nastaja popolnoma nov
svet poslovanja s pomočjo tehnologij interneta, ker je globalen, briše geografske meje, hitrost
poslovanja je nekajkrat večja od klasičnega poslovanja, hkrati pa je prilagodljiv spremembam na
trgu.
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1.3 SISTEMI, PO KATERIH POTEKA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Elektronsko poslovanje poteka po različnih zaprtih ali odprtih sistemih, ki postajajo čedalje bolj
prepleteni. Med zaprte uporabniške sisteme uvrščajo intranet omrežje, ki deluje znotraj enega
podjetja, in ekstranet, to je intranet, ki je prek javno dostopnega interneta dostopen ožjemu
krogu poslovnih partnerjev. Primeri zaprtih omrežij so: bančna omrežja, omrežja plačilnega
prometa, omrežja državne uprave ipd.
Najpogostejša oblika odprtih oziroma javnih sistemov je omrežje omrežij internet.
1.3.1 Internet in spletne storitve
Internet spada pod globalna omrežja (GAN – Global Area Networks). Za globalna omrežja je
značilno, da se raztezajo prek kontinentov. Internet je tipičen primer. Internet (medmrežje) je
javno svetovno računalniško omrežje, v katero se lahko vključi poljubno drugo omrežje ali
uporabnik.
Zgodovina Interneta
Leta 1969 so prvič izoblikovali temelje interneta. Ameriško obrambno ministrstvo je ustanovilo
poseben oddelek, kjer so razvili omrežje ARPA-net. Oddelek je imel nalogo razviti omrežje, ki
bi preživelo tudi v primeru vojne; torej stabilno, odporno, dostopnejšo povezavo računalnikov.
Ker je bilo omrežje dobro zasnovano, se je, ker so ga odprli tudi za javnost, hitro širilo in preraslo
začetne okvire 1000 računalnikov v omrežju.
Jedro somrežja tvorijo omrežja pomembnih ameriških ustanov, kot so vladne agencije (Bela
hiša), vojaški centri, univerze in nekatera velika podjetja (IBM, Microsoft).
Protokol TCP/IP in domene
Razvil se je enoten omrežni standard (protokol), ki se imenuje TCP/IP. TCP (Transmission
Control Protocol) skrbi za to, da se podatki prenašajo brez napak. IP (Internet Protocol) določa
internetne naslove, prepoznava računalnike.
Po TCP/IP protokolu ima vsak računalnik v omrežju točno določen naslov. Internetni naslov je
zapisan v obliki štirih števil med 0 in 255, ki so ločene s pikami; na primer: 164.183.42.55. Kadar
želimo določeni napravi v omrežju poslati podatke, moramo poznati njen naslov IP.
Ker si je toliko številk težko zapomniti, je posameznemu naslovu prirejeno tudi ime, ki je
sestavljeno iz domen, med seboj ločenih s piko, kot na primer: www.whitehouse.com.
Način pretvarjanja internetnih naslovov v računalniku razumljive naslove IP imenujemo DNS
(Domain Name System; sistem imen področij).
Primer zgradbe opisnega imena v internetu: joze.naredisam.si
Računalnik JOZE uporabljajo v omrežju NAREDISAM, ki je nekje v SLOVENIJI (si).
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Internet

Slika 1: Stalno in občasno povezani računalniki na internet
Vir: Lasten
Veliko podjetij ima svoje računalnike priključene na internet ves čas, drugi pa se nanj
priključujejo samo občasno.
Dostop do interneta
Za vključitev na internet moramo poleg programske opreme in računalnika imeti tudi ustrezno
povezavo.
Lahko uporabimo modemski dostop ali ISDN. Najenostavnejši dostop do interneta je s pomočjo
modema po navadni telefonski liniji, ki je napeljana do prostora z računalnikom, ki mora imeti
modem. Modem (modulacija, demodulacija) je analogno-digitalni pretvornik. Pretvarja digitalni
signal iz računalnika v analogni signal, ki gre v centralo. Obraten proces poteka pri pretvorbi
analognega signala iz centrale v digitalnega, ki potuje nato iz modema v računalnik. Hitrosti so
pri tej vrsti dostopa majhne (do 56kb/sek).

Slika 2: Prenos računalniških podatkov po telefonskem vodu
Vir: Lasten
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Priklop na ISDN linijo se razlikuje samo po tem, da za komunikacijo z zunanjim svetom ne
potrebujemo več modema, ampak ISDN vmesnik. Prednost ISDN telefonskih linij je v storitvah
telefonije. Imamo lahko več linij – na eni lahko deluje faks, na drugi lahko govorimo, na tretji pa
poteka prenos podatkov z interneta.
Kabelsko omrežje je asimetrično omrežje, kar pomeni, da se hitrost prenosa v obeh smereh
razlikuje. Vodnik oziroma žica, po kateri se prenašajo podatki, je iz bakra. Kabelsko omrežje se
je v zadnjih letih precej razširilo, problem njegovega nadaljnjega razvoja je samo v kvaliteti
infrastrukture. Največja teoretična prepustnost je 100 Mb/sek, hitrost pa je zelo odvisna od
kvalitete takšne vrste omrežja.
xDSL tehnologija poteka po obstoječih bakrenih vodnikih (parice). Obstoječi tehnologiji sta
ADSL (asimetričen prenos podatkov) in VDSL (simetričen prenos podatkov).
V optičnih omrežjih se je bakrena žica zamenjala z optičnimi vlakni. Medtem ko po bakreni žici
potujejo električni impulzi, po steklenih vlaknih potujejo laserski impulzi na velikih razdaljah z
izredno majhnimi izgubami. Po optičnih vlaknih lahko tako prenašamo večjo količino podatkov
na večjih razdaljah. Tako lahko prenašamo podatke, govor ali televizijski program. Najvišja
hitrost v optičnem omrežju je do 1 Gb/sek, prenos podatkov pa je simetričen.
Brezžična povezava je alternativna možnost povezave tam, kjer ni možnosti ožičenega omrežja.
Preberite:
WiMAX - internet kjerkoli
Ljubljana, nedelja 4. 11. 2007
Intel je najavil skorajšnji prihod tehnologije WiMAX , ki po njihovih besedah predstavlja uvod v
novo dobo brezžičnega širokopasovnega prenosa.
Poglejmo si bolj podrobno, kaj WiMAX pravzaprav predstavlja. Če ga primerjamo z zdajšnjo
širokopasovno brezžično tehnologijo WiFi, bo WiMAX namenjen večjim uporabnikom pri višjih
hitrostih in na daljših razdaljah. WiFi je namenjen predvsem vzpostavitvi manjšega domačega ali
poslovnega omrežja, WiMAX pa bo lahko nadomestil sedanje DSL ali kabelske povezave.
WiMAX omrežje je sestavljeno iz več delov. Glavna dva dela sta WiMAX stolp, ki bo lahko
pokril približno do neverjetnih 8.000 kvadratnih kilometrov površine, in WiMAX sprejemnik, ki
bo lahko nameščen na hiši, na voljo pa bo tudi kot PCMCIA kartica ali pa bo vgrajen v prenosni
računalnik.
Hrbtenico omrežja bodo sestavljali WiMAX stolpi, ki bodo žično povezani s ponudnikom
storitev, lahko pa se bodo tudi povezovali med seboj, če bodo v vidni črti. Iz tega sledi, da bo
WiMAX ponujal dve vrsti širokopasovnega dostopa. Kjer med oddajnikom in sprejemnikom ne
bo vidne črte, bo WiMAX uporabljal nižje frekvence (od 2 do 11 GHz), ki so manj občutljive na
motnje, podobno kot pri brezžični tehnologiji WiFi. Druga možnost pa bo antena, ki bo
usmerjena točno v WiMAX stolp (vidna črta). Takšna povezava uporablja višje frekvence (tudi
do 66 GHz), ki so zanesljivejše in omogočajo pošiljanje večjih količin podatkov z manj napakami
pri prenosu. Če imamo že vzpostavljeno domače omrežje, potem bo mogoče samo zamenjati
standarden DSL ali kabelski modem z WiMAX modemom. (Enaa.com, 2008).
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Storitve na internetu
Storitve, ki jih nudi internet, so WWW (World Wide Web) − svetovni splet (z brskanjem po
internetu si lahko ogledujemo besedila, grafiko, poslušamo zvok); E-mail (elektronska pošta),
News (skupine novic, ki so razdeljene po interesnih sklopih), IRC − klepet v realnem času, in
forumi; FTP (File Transfer Protocol) − prenos podatkov iz enega računalnika na drugi; WAP
(Wireless Application Protocol) − omogoča dostop do interneta preko mobilne telefonije.
Za raziskovanje po svetovnem spletu se največ uporabljata programa Microsoft© Internet
Explorer in Mozilla© Firefox. Obstaja tudi množica iskalnih strojev, ki nam pomagajo priti do
določene informacije na osnovi ključnih besed: Altavista, Yahoo, Infoseek, Najdi, Google in
drugi.
Svetovni splet (WWW)
Za izmenjavo podatkov je peščica zanesenjakov leta 1989 v inštitutu CERN v Švici razvila
sistem, s katerim je možno pregledovati listine na različnih računalnikih v omrežju. Sistem so
poimenovali splet (ang. Web). Zaradi enostavne uporabe in zanesljivosti se je splet hitro uveljavil
in zajel tudi druge znanstvene ustanove po svetu ter tako prerasel v svetovni splet (ang. World
Wide Web). WWW organizira informacije v strani.
Vstopno mesto v svetovni splet je t. i. domača stran (ang. home page). Domača stran je
predstavitev uporabnika (v pisni, slikovni, zvočni in video obliki), ki jo shranimo v računalniku
ponudnika internet storitev. Dostop do nje imajo tudi drugi uporabniki. V domače strani je lahko
vdelan tudi t. i. hipertekst. Hipertekst so v besedilu posebno označene besede (lahko tudi grafike),
prek katerih lahko odpremo vedno nove in nove domače strani (hipertekstovne datoteke).
Hipertekstovne datoteke so zapisane v jeziku HTML. Obstajajo posebni programi za izdelavo
domačih strani (Java, Microsoft© FrontPage). Spletne strani so dosegljive preko naslovov, ki se
vpišejo v naslovno vrstico brskalnika. Kratica je URL. Primer naslova: http://www.sc-sg.net.

Slika 3: HTML dokument
Vir: Lasten
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Primer:
Domača stran Šolskega centra Slovenj Gradec se nahaja na naslovu http://www.sc-sg.net, kjer
posebej označene besede oziroma grafike posameznih šol šolskega centra vodijo do njihovih
domačih podstrani. Posebej označena beseda Višja strokovna šola vodi do podstrani
http://www.sc-sg.net/visja. Spletna stran je narejena z računalniškim orodjem xxx.
Preden je programer spletnih strani izdelal spletno stran Višje strokovne šole, je moralo vodstvo
šole izdelati predlog spletne strani (vsebino in možno navigacijo med posameznimi
hipertekstovnimi datotekami):
PREDSTAVITEV ŠOLE (na tem hipertekstu se odpre podmena – nova hipertekstovna datoteka)
Nagovor ravnateljice
Zgodovina šole
Organiziranost šole
Vizija in poslanstvo
Postori
Kje smo
ŠTUDIJSKI PROGRAMI (na tem hipertekstu se odpre podmena – nova hipertekstovna datoteka)
Poslovni sekretar
Ekonomist
Elektronska pošta (E-mail)
Elektronska pošta omogoča pošiljanje in sprejemanje (izmenjavo) sporočil. Za to rabimo
program, ki ga zaženemo in v njem oblikujemo in pošljemo pismo na določen naslov oz.
sporočilo sprejmemo in ga preberemo. Če hočemo nekomu poslati sporočilo, moramo poznati
njegov elektronski naslov, ki je sestavljen iz dveh delov, npr. marija.novak@sc-sg.net. Pred
znakom @ je ime uporabnika, za znakom @ pa je ime domene, ki jo lastnik uporablja (ponudnik
internetnega dostopa, lahko je seveda tudi registrirana domena podjetja).
Prednosti elektronske pošte so: majhni stroški, odzivnost in hitrost pošiljanja, ni potrebna
navzočnost pri prevzemu kot pri klasični pošti, hkrati lahko pošljemo isto sporočilo več
uporabnikom hkrati, kar je povezano z integracijo pisarniškega paketa za obdelavo podatkov in
urejanje besedil (spajanje dokumentov ipd.). Naslovniki se lahko filtrirajo direktno iz obstoječe
baze, prilagaja se lahko vsebina itd.
Pri uporabi e-pošte je potrebno upoštevati bonton, ki predpisuje obliko in vsebino sporočil:
• e-pošta naj vsebuje v vrstici zadeva kratko vsebino pisma;
• na e-pošto naj bi se odgovorilo v roku 24 ur, če ne utegnemo napisati takoj celotnega
odgovora, pošljimo najprej kratko obvestilo o tem, da smo sporočilo sprejeli in da se bomo še
oglasili,
• ne posredovati naprej krožnih pisem, reklamnih sporočil in podobne 'nesnage';
• v poslovnih sporočilih ne uporabljati kratic in smeškov.
Primer:
Kratko obvestilo o tem, da smo elektronsko sporočilo sprejeli in da se bomo še oglasili:
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Spoštovana gospa Novak!
Prejela sem vaše elektronsko sporočilo z informacijami o projektu. Ko bom dokumentacijo
pregledala, vam sporočim glede moje odločitve o sodelovanju v projektu.
Lep pozdrav.
Sonja Kovač
1.3.2 Intranet
Intranet je zasebno omrežje, po navadi v podjetju ali organizaciji. Intranet uporablja enake
protokole kot internet in tudi njegova vsebina je lahko enake vrste.
Intranet se po navadi uporablja za shranjevanje vsebine notranje narave, ki je povezana s
podjetjem, na primer informacije o pravilnikih podjetja ali ugodnostih za zaposlene. Varnost
strogo nadzoruje skrbnik, zato so varnostne nastavitve vsebine intraneta manj omejujoče kot
nastavitve vsebine, ki prihaja z interneta.
Ena od razlik med internetom in intranetom je način naslavljanja strani. Na internetu je zapisano
celotno ime domene, na primer www.microsoft.com. Za dostopanje do intranetnih mest po
navadi ne potrebujete imena domene, odvisno od tega, kako je skrbnik konfiguriral omrežja, do
mnogih spletnih strani pa lahko dostopate tako, da vnesete ključno ime (na primer
http://ugodnosti). Če je intranetna varnost omogočena, Microsoft© Internet Explorer prepozna
razliko med naslovi in uporabi nastavitve ustreznega varnostnega območja.
1.3.3 Ekstranet
Ekstranet je zasebno omrežje, ki uporablja internetne protokole in javni telekomunikacijski
sistem za zagotovitev varne izmenjave (poslovnih) podatkov in informacij.
Ekstranet je zasebno omrežje, ki uporablja internetne protokole in javni telekomunikacijski
sistem za zagotovitev varne izmenjave (poslovnih) podatkov. Vnaprej določenim dobaviteljem,
partnerjem, kupcem, drugim podjetjem ali javnostim omogoča, da se vključijo v poslovne
procese podjetja oz. organizacije. Tako lahko partnerji izmenjujejo podatke, delijo skupne
kataloge proizvodov, izobraževalno vsebino, spremljajo dogajanje na trgu, delijo skupen dostop
do aplikacij in podobno (Gašperič, 2009).
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Slika 4: Ekstranet
Vir: Gašperič, 2009
1.4 KRATKA ZGODOVINA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Razmah elektronskega poslovanja je povzročil razvoj računalniških omrežij in interneta, katerega
začetki segajo v leto 1968. Takrat še ni bilo slutiti, s kakšno hitrostjo in kako intenzivno bo razvoj
informacijske tehnologije in telekomunikacij vplival na spremembo načina življenja in
poslovanja. Računalniška tehnologija, ki je bila na začetki namenjena le računalniškim
strokovnjakom in znanstvenikom, je z leti postala vse bolj uporabna in prijazna. Sčasoma je
postala nepogrešljiva tudi za laike.
V sedemdesetih letih se je s pojavom elektronskih finančnih prenosov med bankami prek varnih
zasebnih omrežij spremenil način poslovanja na finančnem trgu. V poznih sedemdesetih in
zgodnjih osemdesetih se je elektronsko poslovanje razširilo v okviru podjetij v obliki sistemov za
prenos datotek, računalniške izmenjave podatkov in elektronske pošte. S tem so podjetja
zmanjšala obseg papirnatega dela in povečala avtomatizacijo pisarniškega poslovanja.
Temeljna zamisel računalniške izmenjave podatkov v osemdesetih letih je bila nadomestitev
papirnatih poslovnih listin, kot so na primer naročila, računi, plačilni nalogi in druge. Še vedno pa
so bile omrežne storitve premalo razširjene med navadnimi uporabniki.
Devetdeseta leta so z razvojem in razširjenostjo interneta ter s pojavom svetovnega spleta na
internetu prinesla preobrat, ki je sprožil razvoj elektronskega poslovanja, ki smo mu priča danes.
Nove tehnologije so zagotovile prijaznost do uporabnika in enostavnejšo uporabo. Rešitev za
enostavno objavo informacij in njihovo porazdelitev po internetu z možnostjo preprostega
dostopa s pritiskom na računalniško miško je zagotovil svetovni splet. Svetovni splet je
poslovanje pocenil. Dostopen je tako organizacijam kot fizičnim osebam.
Internet je znižal stroške za učinkovito komunikacijo, odprl pot do novega načina poslovanja in
novih trgov, povečal učinkovitost in zagotovil, da je ekonomija postala globalna, gospodarske
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organizacije pa globalno povezane. Svetovni splet je tudi malim podjetjem omogočil, da lahko na
bolj enaki tehnološki podlagi uspešneje tekmujejo z veliki mednarodnimi podjetji. Vsako majhno
podjetje vstopi prek interneta na večmilijonski trg z minimalnimi investicijami v informacijsko
infrastrukturo. Potrebuje le osebni računalnik, modem in povezavo z internetom.
Svetovni splet je omogočil nastajanje novih vrst podjetij, tako imenovanih virtualnih ali
navideznih podjetij. Ta podjetja so nastala samo na internetu. V žargonu elektronskega
poslovanja rečejo tem podjetjem kibernetični trgovci.
Elektronsko poslovanje je pričelo svoj meteorski vzpon v letu 1996, ko je tehnologija interneta in
na njo vezanih aplikacij dozorela.
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Slika 5: Rast uporabe elektronskega poslovanja
Vir: Jerman Blažič, 2001, 15
Digitalna tehnologija je omogočila, da se znaki, zvok, slike in video lahko kombinirajo,
shranjujejo, oblikujejo in prenašajo hitro, učinkovito ter v velikih količinah brez izgube
kakovosti. Nekdaj oddaljene veje gospodarstva (telekomunikacija, radiodifuzija, TV produkcija,
založništvo in računalništvo) so si vedno bližje in so sedaj prisiljene konkurirati in sodelovati.
1.5 VRSTE ELEKTRONSKEGA
SUBJEKTOV

POSLOVANJA

GLEDE

NA

INTERAKCIJO

Glede na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo naslednje elektronsko poslovanje
(Kovačič et al, 2009):
• med podjetji (angl. Business to Business, B2B),
• med podjetji in potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C),
• med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C),
• med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G), med
državljani in javno oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, C2G),
• znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government, G2G).
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Slika 6: Vrste elektronskega poslovanja glede na udeležence
Vir: Gradišar et al., 2007
Po ocenah analitikov pomeni elektronsko poslovanje med podjetji, merjeno v vrednosti
transakcij, najpomembnejši delež elektronskega poslovanja (slika 6). Zajema različne oblike
poslovanja od elektronskega bančništva za pravne osebe, povezav med podjetjem in njegovimi
dobavitelji oziroma med podjetjem in njegovimi kupci in sodelovanje v virtualnih organizacijah.
Elektronsko poslovanje med podjetji in potrošniki je pogosto zmotno opredeljeno kot
najpomembnejša oblika elektronskega poslovanja (razlog je v tem, ker se s tem načinom
potrošniki najpogosteje srečujemo, na primer elektronsko bančništvo za fizične osebe,
elektronsko trgovanje, izobraževanje na daljavo). Posebno vrsto elektronskega poslovanja
predstavlja poslovanje, kjer kot subjekt nastopa javna ali državna uprava. Tukaj ločimo njeno
poslovanje s podjetji, z državljani ter poslovanje znotraj javne oziroma državne uprave.
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Slika 7: Vrednost elektronskega poslovanja v svetovnem merilu
Vir: Kovačič, 2009, 57
Primer:
Primer elektronskega poslovanja med podjetji (B2B) je elektronska izmenjava dokumentov med
podjetji. Elektronski dokument je tako kot papirni dokument zaokrožena celota treh bistvenih
sestavin: oblike dokumenta, vsebine dokumenta ter podpis dokumenta.
Programska oprema EBA je trenutno ena izmed široko uporabljenih rešitev za izmenjavo edokumentov, še posebno e-računov v Sloveniji, ki je verificirana s strani Davčne uprave
Republike Slovenije. Osnovni cilj EBA-e je, da omogoči poslovanje z elektronskimi dokumenti
podjetjem vseh velikosti, od malih podjetij in samostojnih podjetnikov do velikih in
multinacionalnih podjetij. To pomeni, da sistem v podjetje vpeljemo z zelo nizkimi stroški, po
drugi strani pa je sistem sposoben podpreti tudi zapletene notranje procese v velikih podjetjih.
Distribucijski center EBA omogoča vsem podjetjem, ki so vključena v sistem, elektronsko
izmenjavo dokumentov.
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Slika XXX: Shematski prikaz omrežja EBA
Vir: Eba, 2006
1.6 RAZLOGI ZA UVEDBO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Elektronsko poslovanje, ne glede na obliko povezovanja s poslovnimi partnerji (na tehnologiji
interneta temelječ ekstranet ali VAN) ali vrsto, prinaša podjetjem, udeležencem takšne oblike
poslovanja, neposredne koristi v obliki stalnega zniževanja stroškov, zniževanja obsega zalog,
skrajševanje poslovnega cikla, razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z
njihovimi odjemalci, zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih
priložnosti.
Nižji stroški nakupa
Proces nakupa oziroma poslovni postopki, ki potekajo med kupcem in dobaviteljem, so
kompleksni, intenzivni in spremljani z množico dokumentov (povpraševanje, ponudba, naročilo,
dobavnica, račun dobavitelja, plačilni nalog) v obeh smereh. Izkušnje kažejo, da neposredno
elektronsko povezovanje organizacijam v procesu nakupa znižuje zlasti stroške na področju
izvajanja procesa ter izdelave in pošiljanja dokumentov. Avtomatizacija omogoča zaposlenim več
časa za pogajanja o boljših nakupnih pogojih in ustvarjanje boljših odnosov z dobavitelji.
Zmanjševanje obsega zalog
Slabše, kot je organizacija povezana s svojimi dobavitelji, večje so njene potrebne lastne zaloge
surovin, materialov in polproizvodov, s katerimi lahko pravočasno oskrbuje svoj proizvodni
proces. Večji obseg zalog po drugi strani pomeni za organizacijo višje stroške, običajno pa ne
tudi pričakovanega hitrejšega in ustreznejšega odzivanja na potrebe odjemalcev. Manjši obseg in
hitrejše obračanje zalog pomenita boljšo preglednost zalog in učinkovitejšo izrabo skladiščnih
zmogljivosti.
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Elektronsko poslovanje na tem področju odkriva nove priložnosti in izzive. Organizacije, ki so
neposredno poslovno in tehnološko povezane v proizvodni verigi (proizvajalci materialov in
surovin, polproizvodov in končnih proizvodov), se lahko izognejo dvojnemu skladiščenju tako,
da kot izhodno iz proizvodnje oziroma vhodno v naslednjo fazo proizvodnje (ki se izvaja pri
naslednji verigi) uporabljajo skupno skladišče. Običajno tako podjetje, ki v verigi sledi, uporablja
kot skladišče vhodnih elementov v svojo proizvodnjo neposredno kar izhodno skladišče svojega
dobavitelja. Dobro povezane organizacije lahko ob načrtovanju lastnega proizvodnega procesa
neposredno vplivajo tudi na proizvodni proces svojih ključnih dobaviteljev. Na ta način si ob
pravem času na pravem mestu (v proizvodnji) zagotavljajo optimalne količine vhodnih elementov
ter močno znižujejo ali celo odpravljajo lastne in dobaviteljeve zaloge in stroške skladiščenja.
Skrajševanje poslovnega cikla
Poslovni cikel predstavlja celoten čas, ki je potreben za razvoj, izdelavo in posredovanje
proizvoda odjemalcu. Krajši poslovni cikel pomeni med drugim nižje stroške in hitrejši odziv na
dinamične zahteve trga ter s tem seveda bistveno primerjalno prednost pred ostalimi proizvajalci.
Elektronsko poslovanje nam v primeru povezovanja organizacije z njihovimi pomembnimi
dobavitelji in kupci ponuja bistveno hitrejše pošiljanje in sprejemanje naročil, računov, prometnih
in ostalih dokumentov svoje razvojne skupine za hitrejše in uspešnejše snovanje in razvoj
skupnih proizvodov.
Razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanje z odjemalci
S tem, ko organizacija prek interneta omogoči svojim odjemalcem (kupcem izdelkov ali
uporabnikom storitev) podroben opis svoje ponudbe in neposreden vpogled v stanje oziroma
status naročil, lahko močno razbremeni svojo prodajno službo ter dvigne raven zaupanja in
zadovoljstva odjemalcev. Velika računalniška podjetja lahko z uporabo interneta samo z
zagotavljanjem neposrednega dostopa in posredovanja dopolnitev in novih verzij programov ter
pomoči pri uporabi ter odpravi napak letno prihranijo po nekaj deset milijonov ameriških
dolarjev. Tega jim namreč ni potrebno početi s pomočjo telefona, po pošti ali neposredno pri
odjemalcu.
Znižanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanje novih tržnih priložnosti
Pri individualni prodaji je obseg prodaje omejen s številom razpoložljivih prodajalcev. Uporaba
interneta pa odpravlja probleme povečanja števila prodajalcev v primeru potrebe po povečanju
prodajnih zmogljivosti, ob tem pa ne povzroča prav nobenih dodatnih stroškov. Razen tega
internet odpira možnosti neposrednega naročanja in odpravlja časovno zamudno ročno
izpolnjevanje naročil. Namesto tega se zaposleni v prodaji lahko bolj posvetijo prodajnim, zlasti
pa poprodajnim aktivnostim, ki ustvarjajo in ohranjajo zadovoljstvo kupca.
Internet tudi odpira nove priložnosti zaradi časovno neomejene prodaje in novih trgov, predvsem
za manjše ponudnike z novimi proizvodi, ki drugače v nobenem primeru ne bi bili sposobni
predstaviti svoje ponudbe na svetovnem trgu.
Primer:
Antivirusni program F-secure© Anti-Virus for Workstations je dostopen neposredno preko
interneta na spletni strani http://www.f-secure.com/en_EMEA. Podjetja lahko neposredno
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dostopajo do novih verzij programa in pri tem prihranijo pri stroških za telefon, pošto ali nabavo
neposredno pri odjemalcu. Najbližja poslovalnica podjetja F-secure je namreč v Italiji v Milanu.
Distribucija novih verzij po klasični poti bi prinesla s seboj večje stroške in probleme z logistiko,
kajti za antivirusne programe je značilno, da jih je potrebno nenehno samodejno posodabljati,
ker se na tržišču pojavljajo novi računalniški virusi.
Primer:
Potencialni turist 1 se je odločil in odšel na turistično agencijo, da si pridobi informacije glede
enotedenskih počitnic v Grčiji. Ker je agencija v sosednjem mestu oddaljenem 10 km, se je moral
odpeljati z avtomobilom, kar je povzročilo nekaj potnih stroškov in izgube časa. Ko se je pripeljal
pred stavbo, kjer je agencija, je moral poiskati parkirni prostor. Iskanje ni potekalo brez težav. V
agenciji ga je pričakala prijazna gospodična in mu z veseljem razložila možne variante počitnic,
glede na njegove želje. Ker se ni mogel takoj odločiti glede možnih destinacij, ga je prijazno
založila s katalogi, da jih bo doma lahko v miru pregledal in se nato odločil. Čakala ga je še pot
domov, prebiranje in nato odločitev. Za rezervacijo izbrane destinacije je imel dve možnosti: da
se spet odpelje do agencije, kar bo povzročalo stroške in izgubo časa, ali pa da rezervacijo
izvede preko interneta ali po telefonu.
Potencialni turist 2 se je odločil in poiskal spletno stran turistične agencije. Pregledal je vse
možne variante za počitnice v Grčiji. Iskanje mu je sicer vzelo nekaj časa, vendar ni povzročalo
potnih stroškov. Morda je le spil kakšno kavo več. Ko je izbral najboljšo varianto, je poklical v
agencijo. Prijazna gospodična mu je posredovala še nekaj informacij in rezervirala izbrano
destinacijo. Po elektronski pošti mu je takoj poslala potrditev rezervacije.
Potencialni turist 3 se je odločil in poiskal spletno stran turistične agencije. Pregledal je vse
možne variante za počitnice v Grčiji. Iskanje mu je sicer vzelo nekaj časa, vendar ni povzročalo
potnih stroškov. Morda je le spil kakšno kavo več. Ko je izbral najboljšo varianto, je rezerviral
izbrano varianto kar preko spleta. Prijazna gospodična mu je takoj poslala potrditev rezervacije
na njegov elektronski naslov. V tem primeru ni bilo nobenih dodatnih telefonskih stroškov.
Slabost je morda v tem, da ni osebno spoznal prijazne gospodične, ki mu je poslala elektronsko
sporočilo, ki je upoštevalo vsa pravila bontona komunikacije po elektronski pošti.
1.7 VZROKI ZA RAZMAH ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Vzrok za razmah elektronskega poslovanja lahko poiščemo predvsem v hitrem razvoju
informacijske in komunikacijske tehnologije. To je seveda potreben, vendar pa ne zadosten pogoj
za razmah elektronskega poslovanja. Pomembno vlogo igra razširjenost dostopa do interneta.
Pomembna je razširjenost tako med pravnimi kot fizičnimi osebami. V Sloveniji je leta 2006
imelo dostop do interneta 96 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi osebami, spletno stran je imelo
62 % podjetij. Med fizičnimi osebami je imelo dostop do interneta 54 % Slovencev v starosti od
12 do 65 let (RIS, 2006).
RIS je na podlagi preteklih podatkov za Slovenijo, na osnovi trendov v referenčnih državah EU
in na podlagi poznavanja razmer oblikoval projekcije oz. možne scenarije naraščanja števila PC
uporabnikov interneta do leta 2015. Izdelani so trije scenariji, optimistični, pesimistični in srednji
scenarij. Vnesen je tudi potencialni scenarij v primeru posebej aktivne podpore in promocije za
storitve informacijske družbe; gre za potencialni scenarij, za katerega ocenjujemo, da bi bil
možen.
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Slika 8: Delež PC uporabnikov interneta v populaciji 10−74 let:
trend 1996-2008 in projekcije 2009−2015
Vir: RIS, 2009
Poleg tega pa je zelo pomemben tudi pravni vidik. Potrebno je bilo zagotoviti pravno veljavo
sklenjenim pogodbam. V Sloveniji področje spletnega trgovanja ureja splet zakonov in
predpisov: Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o trgovini,
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih ter Zakon o varstvu potrošnikov.
Temeljne pogoje za elektronsko poslovanje javne uprave predstavlja že omenjeni Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, poleg njega pa še Zakon o upravnem
postopku, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Uredba o pisarniškem poslovanju.
Poleg zakonodajne veje oblasti je pri spodbujanju uvedbe elektronskega poslovanja pomembna
tudi podpora raznih inštitucij, kot so Banka Slovenije, zdravstvene in izobraževalne institucije,
Vlada RS in druge.
1.8 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Novosti, ki jih prinaša uporaba e-poslovanja, nekateri primerjajo s spremembami, ki jih je
prinesla industrijska revolucija. Spremembe se kažejo v prednostih in slabostih uporabe
elektronskega poslovanja posameznika, družbe in podjetij (tabela 1 in tabela 2).
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Tabela 1: Prednosti elektronskega poslovanja za podjetja, posameznika in družbo
PREDNOSTI ZA PODJETJA • razširitev trga, globalizacija
• zmanjšanje stroškov poslovanja, zalog
• prilagoditev proizvodov željam kupca
• skrajševanje proizvodnega cikla
• prenova poslovnih procesov, reinženiring
• zmanjševanje telekomunikacijskih stroškov
PREDNOSTI ZA STRANKO • možna hitra primerjava cene in kakovosti
• hitra dobava digitalnih proizvodov
PREDNOSTI ZA DRUŽBO
• možnost dela doma, manj potovanj, manjši
promet in manjše onesnaževanje
• ugodnosti povečujejo življenjski standard
• razvojne možnosti za tretji svet
• pospešuje dostavo javnih storitev
Vir: Turban, 2002, 215
Tabela 2: Tehnične in netehnične omejitve, ki jih prinaša elektronsko poslovanje
TEHNIČNE OMEJITVE
• pomanjkanje zanesljivosti, varnosti
in tajnosti
• slab komunikacijski prenos
• nekompatibilnost opreme in hitre
programske spremembe
• hitre spremembe tehnologije
• dodatni stroški za tehnično podporo
NETEHNIČNE OMEJITVE
• stroški nabave računalniške opreme
• nezaupanje v varnost
• nezaupanje v obstoj podjetij
• različna zakonodaja in standardi
Vir: Turban, 2002, 172
1.9 MODELI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Vpeljava elektronskega poslovanja v podjetje ne pomeni le nakupa informacijske in
komunikacijske tehnologije, ampak tudi vrsto sprememb v poslovanju. Elektronsko poslovanje
vpliva na razvoj novih poslovnih modelov (načinov poslovanja, s katerimi podjetje ustvarja
prihodke), prenovo poslovnih procesov, spremembe v poslovni strukturi, organizacijski strukturi,
vodenju. S stališča poslovne uspešnosti in konkurenčnosti postaja pomembna celotna vrednostna
veriga (pot od nastanka izdelka do končne porabe), v kateri so poleg podjetja pomembni tudi
njegovi dobavitelji in stranke.
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Slika 9: Porterjev model vrednostne verige
Vir: Gradišar, 2007
Spremembe v načinu poslovanja kot posledica vpeljave elektronskega poslovanja so povzročile
nove poslovne modele. Model elektronskega poslovanja je način poslovanja, s katerim
organizacija dosega dodano vrednost na podlagi interneta. Modele elektronskega poslovanja
lahko razdelimo na (Kovačič e tal, 2009):
• spletno oglaševanje,
• virtualne skupnosti,
• spletno trgovino,
• posredniški model,
• informacijske portale in
• predplačniški model.
Našteti modeli se lahko v praksi tudi prepletajo. V prihodnosti pa lahko pričakujemo pojav novih
poslovnih modelov ter zaton ali spremembo obstoječih poslovnih modelov elektronskega
poslovanja.
Spletno oglaševanje je podaljšek tradicionalnega oglaševanja (kombinacija s tradicionalnimi
marketinškimi kanali). Namen spletnega oglaševanja je preko spletnega mesta ponuditi
informacije in storitve stranki. Spletno mesto je zaokrožena celota spletnih strani. Spletna mesta
pogosto vsebujejo tudi reklamna sporočila drugih organizacij, s katerimi podjetja ustvarjajo
prihodek na osnovi »oddajanja prostora«. Spletno oglaševanje se čedalje bolj posveča dodatnim
storitvam (npr. e-pošta, forum, ankete), s katerimi želijo prodajalci vzbuditi in ohraniti odnos s
strankami.
Dober primer kombinacije tradicionalnega oglaševanja je kombinacija televizije in spleta, kjer
TV postaje ob koncu določene oddaje opozorijo na svojo lastno spletno stran na internetu.
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Virtualne skupnosti so oblika spletnega oglaševanja. So mreža ljudi in podjetij, ki funkcionirajo
na spletu tako, da prispevajo informacije (strank ali partnerjev) o posameznem izdelku, vrsti
izdelkov in podobno. Članarine in oglaševanje so vir dohodka podjetjem, ki uporabljajo ta
poslovni model. Virtualna skupnost je lahko tudi dodatek ostalim marketinškim operacijam, njen
cilj pa je povečati potrošnikovo zvestobo in dobiti povratne informacije od kupcev. Vedno bolj so
prisotne tudi v okviru ostalih poslovnih modelov, kot eden od elementov za povečevanje njihove
privlačnosti.
Primer:
Podjetje ZapaNet je primer virtualne skupnosti, ki združuje proizvajalce usnjenih izdelkov (čevlji,
torbice in drugi dodatki iz usnja), dobavitelje in prodajalce na drobno s tega področja ter
potrošnike. V ZapaNetu sodeluje štiristo podjetij iz čevljarske industrije z vsega sveta. Storitve, ki
jih ustvarja in ponuja podjetje, vključujejo predstavitev izdelkov (ogromno število iz vseh velikih
modnih prestolnic Evrope), kolekcijo obnavljajo vsaka dva meseca; katalog in knjiga vzorcev sta
na voljo na spletnih straneh partnerjev z zagotovljenim mehanizmom varnosti glede dostopa do
podatkov, hkrati pa so tu tudi dnevne novice s področja usnjarskega trga in splošnih ekonomskih
gibanj ter povezave s spletnimi stranmi profesionalnih izdelovalcev obutve in torbic.
V Sloveniji je priljubljena virtualna skupnost Kulinarična Slovenija (www.kulinarika.net ), ki med
drugim ponuja zbirko kuharskih receptov svojih članov, ocene gostinskih lokalov in forum, kjer si
člani med sabo pmagajo s kuharskimi nasveti. Prihodke dobiva z oglaševanjem in prodajo
posebnega paketa, ki ponuja dodatne storitve za plačnike. Podobna virtualna skupnost je tudi
Moja gostilna (www.mojagostilna.com), največji slovenski gostinski portal, ki ponuja
obiskovalcem največ informacij o gostinski ponudbi v Sloveniji in daje lastnikom gostiln in
restavracij možnost, da se predstavijo na tem portalu.
Spletna trgovina je pravzaprav podobna klasični trgovini, ki svoje proizvode ali storitve prodaja
prek spleta. Včasih gre za dodatno obliko prodaje, ki dopolnjuje klasično (kataloško, TV in
podobno), nekatera podjetja pa so bila ustanovljena na novo z namenom spletne prodaje. Sem
spadajo: Amazon (www.amazon.com) ali Nakupovanje.net (www.nakupovanje.net). V Sloveniji
je več tistih spletnih trgovin, ki dopolnjujejo siceršnji način prodaje (Mercator, Merkur,
Mladinska knjiga, Spletna knjigarna založbe Pasadena).
Posredniški model povezuje stranke in prodajalce ter omogoča izmenjavo in prodajanje različnih
dobrin neposredno med fizičnimi in pravnimi osebami. Spletno mesto, ki predstavlja posredniški
model elektronskega poslovanja, praviloma živi od oglasov. Najvidnejša predstavnika
posredniškega modela sta blagovna borza in avkcija.
Blagovne borze so spletna mesta, kjer se trguje z materialnimi dobrinami. Zelo pogosto so
povezane z določeno industrijsko panogo (farmacevtsko, kemično, avtomobilsko…). Značilnost
takih borz je, da se poleg nakupa in prodaje izvajajo tudi ostale storitve, kot so analiza trga,
pogajanja in ostale posredniške storitve. Posredniki svoje storitve plačujejo iz članarine ali
provizije.
Avkcije (dražbe) so najbolj množičen posredniški model elektronskega poslovanja. Zanj je
značilno več pojavnih oblik, pri čemer najpogosteje srečamo angleški tip avkcije, pri kateri
sodeluje en ponudnik, ki prodaja en proizvod, in več potencialnih strank. Stranke prek spletnega
mesta oddajajo svoje ponudbe, prodajalec izbere najugodnejšo, ki ne sme biti manjša od vnaprej
določene najnižje možne ponudbe. Nekatere dražbene spletne strani poleg tega ponujajo tudi
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multimedijsko predstavitev blaga, ki je na prodaj. Običajno niso omejene samo na eno funkcijo,
ampak ponujajo uporabniku celovito storitev, namreč dražbeni postopek integriran s sklepanjem
pogodb, plačilom in dostavo.
Primer:

Najbolj poznan primer podjetja, ki ponuja elektronske dražbe, je E-bay. Pam Omydiar je imela
idejo za trgovanje s Pez figuricami po internetu, njen mož pa je ustvaril koncept e-dražbe na
internetu. E-bay je spletno mesto z več milijoni spletnih dražb na dan, kjer se dnevno doda več
kot 500.000 novih izdelkov in storitev za e-dražbe. Na E-bayu lahko prodajamo ali kupujemo
skorajda vse.
Način prodaje: nespremenljiva cena (e-katalog), spremenljiva cena (e-dražba); način
zaračunavanja storitev: zaračunavanje objave prodajnega oglasa, zaračunavanje odstotka od
doseženega zneska prodajne cene.
Začetek dražbe: prodajalec izpolni prijavne obrazce, posreduje podatke o izdelku ali storitvi, ki
je predmet prodaje, in določi minimalni začetni znesek za dražbo (ang. opening bid).
Če prodajalec sprejme ponudbo, se dogovori še o načinu plačila, podrobnostih dostave, jamstvu
in drugih podrobnostih.
Primer:
Zanimiv primer slovenske e-dražbe vrste »opredeli svojo ceno« ponuja na svoji spletni strani
Hotel Barbara v Fiesi (http://www.hotelbarbarafiesa.com). S pomočjo spletnega obrazca lahko
ponudite svojo ceno za želeno storitev, ki jo potem hotel sprejme ali pa ne.
Informacijski portali so ena izmed novosti, ki jih je prinesel splet, saj pred tem ni bilo na voljo
toliko brezplačnih informacij. Informacijski portali se običajno financirajo z oglasi, ki jih je tam
možno objavljati (na primer www.planet.si, ali www.povezave.kopa.si). Nekateri so svojim
uporabnikom že začeli zaračunavati dostop do svojih strani (na primer www.finance.com).
Predplačniški model je izvedenka informacijskega portala. Spletno mesto je najpogosteje visoko
specializirano in ponuja kvalitetne informacije. V praksi je del portala brezplačen, preostanek pa
je plačljiv – dostopen samo predplačnikom. Primer takega portala je www.racunovodja.com, kjer
posredujejo informacije s področja računovodstva.
1.10 OD PREDSTAVITVE
POSLOVANJU

PODJETJA

NA

SPLETU

K

ELEKTRONSKEMU

Večina podjetij začne svojo pot k elektronskemu poslovanju s predstavitvijo podjetja na
internetu. Z razvojem globalnega trga je pojav podjetja na internetu postal skoraj že nuja.
V Sloveniji glede možnosti interneta manjka vizija podjetij, da lahko dva milijonski trg
Slovencev v trenutku postane trg dveh milijard ljudi, če podjetje najde in poišče pravo tržno nišo.
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Miselnost v tej smeri se precej spreminja v prid interneta. Po podatkih Arnesa je bilo junija 2008
registriranih 56.384 domen *.si. Rast števila registriranih domen .si je prikazana na sliki 10.
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Slika 10: Skupno število domen pod .si
Vir: RIS, 2009
Nastop podjetja na spletu je ponavadi načrtovan za štiri pomembne poslovne funkcije:
1. promocija podjetja/trženje/oglaševanje/zagotovitev prisotnosti blagovne znamke;
2. pospešitev prodaje/povečanje obrata kapitala/povečanje tržnega deleža;
3. interakcije z zunanjimi partnerji (dobavitelji, kupci);
4. izboljšanje interakcije znotraj podjetja (posodobiti poslovni proces).
Če je spletna stran dobro zastavljena in se podjetje odziva na komunikacijo poslovnih partnerjev
oziroma strank, potem poteka realizacija prvih treh funkcij relativno dobro. Četrta poslovna
funkcija je ponavadi najtežje uresničljiva. Večina podjetij ima namreč preproste spletne strani, na
katerih ponujajo splošne informacije. Delež podjetij, ki ponujajo vsaj kakšno storitev preko
spleta, je že manjši, še manj pa je podjetij, ki ponujajo storitve elektronskega poslovanja skupaj s
plačilnim sistemom. Bistvena naloga spletnega poslovanja, če se želi podjetje razvijati,
napredovati in uspeti na trgu, je posodobitev notranjega poslovanja in prilagoditev poslovanja
zahtevam trga. Podjetje mora nujno integrirati svoj spletni strežnik v poslovanje podjetja.
Pravila uvajanja elektronskega poslovanja v podjetju
Podjetja morajo pri načrtovanju in uvajanju elektronskega poslovanja upoštevati osnovna pravila
elektronskega poslovanja.
Prvo pravilo: spremenjen odnos do tehnologije.
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Sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije so postale vzrok sprememb in vodilo
napredka, zato jih morajo menedžerji pri poslovnih strategijah tudi upoštevati.
Tehnologija prihaja v valovih, in tisti, ki valove sprožajo, so zmagovalci. Tisti, ki uspejo deskati
po teh valovih, obdržijo svoj prostor na trgu, tisti, ki poskušajo slediti spremembam z veliko
zamudo, se ponavadi utopijo.
Primer:
Po dobrih petih letih delovanja je na primer spletna trgovina Mimovrste1 po podatkih meritev
obiskanosti spletnih strani (MOSS) za pomlad 2008 postala najbolj priljubljena spletna trgovina
v Sloveniji. Z dosegom nekaj manj kot 138.000 različnih ljudi in 3,23 milijona prikazov strani v
obdobju od 31. marca 2008 do 27. aprila 2008 je največji slovenski spletni trgovec. (IT novice,
23. 6. 2008, 2009).
Naziv bronaste gazele za leto 2009, ki ga podeljuje časopisna družba Dnevnik, je pripadel prav
družbi Mimovrste, d. o. o.
Spletni center sodobnih nakupov Mimovrste je nastal kot uresničitev ideje, da bi kupcem
omogočili udoben, prijazen in varen nakup prek svetovnega spleta. Danes se ta prizadevanja
odražajo v izjemni rasti poslovanja, ki bistveno presega rast same panoge internetnega
nakupovanja.
Naslednji primer uspeha pri poslovanju zaradi upoštevanja novih tehnologij je Amazon.com, ki je
drugim trgovinam prevzel dobršen del kupcev.
Drugo pravilo: prilagajanje nastalim spremembam.
Podjetja, ki se ne prilagajajo spremembam, na trgu ne morejo uspeti. Stalno se morajo spreminjati
in preoblikovati, kajti novi poslovni modeli nastajajo pogosteje kot nekoč, prav tako se odločitve
sprejemajo hitreje kot nekoč. Priporočilo se glasi: naj vsaj deskajo na valovih sprememb, če že
niso v skupini tistih, ki valove povzročajo.
Seveda je pri hitrih spremembah na trgu v ozadju spet internet ter informacijska in
komunikacijska tehnologija. Le-ta je skrajšala razdalje med ljudmi in mesti ter spremenila pomen
časa in lokacije.
Tretje pravilo: zmožnost posodabljanja, vplivanja na tok informacij in njegovega
nadzorovanja.
Zmožnost nadzorovanja toka informacij je veliko bolj dobičkonosen posel kot prevažanje ali
fizična proizvodnja informacij. Namesto konkretnih izdelkov imajo veliko večjo vrednost
neopredmetena sredstva, kot so blagovne znamke, odnos do kupcev, povezave z dobavitelji in
zbirka vseh ključnih informacijskih sredstev. Danes je blagovna znamka na internetu vredna
veliko več, kot je mogoče vredno samo podjetje. Ime in naslov na internetu sta zaščitena podobno
kot intelektualna lastnina. Ko podjetje registrira ime na internetu, to postane njegova last ob
rednem plačilu pristojbine. Imena, kot so Google, Yahoo, Altavista, Najdi, imajo na internetu
skoraj nemerljivo vrednost, ki so jo dosegle le v nekaj letih.
1

www.mimovrste.com
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Slika 11: Blagovna znamka GOOGLE na internetu
Vir: Google, 2009
Četrto pravilo: neposredna in odprta komunikacija s kupci.
Če pogledamo vodilna podjetja na spletu, ta v mnogih primerih poleg vključevanja tehnologije
pri posodabljanju procesov in utrjevanje blagovnih znamk vlagajo tudi v spodbujanje zvestobe
kupcev. Uporabniki želijo, da jih podjetja obravnavajo kot posameznike in ne kot brezimno
množico. Uspešna podjetja se osredotočajo na razlike med posameznimi kupci, torej skrbijo za
posamezni profil kupca.
Primer spletne trgovine, ki se osredotoča na razlike med posameznimi kupci, je Sestavi.si2, kjer si
lahko kupci po svoji željah in potrebah sestavijo konfiguracijo računalnika kar sami na spletni
strani, pri čemer je tudi poskrbljeno za nasvete on-line. Prav tako si kupec ne more sestaviti
nezdružljive konfiguracije.
Peto pravilo: ustvarjanje prožne povezave z zunanjimi izvajalci in partnerji.
Z novejšo tehnologijo se je veliko lažje povezati z zunanjimi izvajalci, zlasti če obe strani
uporabljata poslovno uporabniško programsko opremo. Novo poslovanje omogoča zmanjševanje
zalog na najmanjšo možno mero ali na nič, ker vse od naročila do dobave poteka po elektronsko
zastavljeni verigi. Enostavno poslovanje je ključnega pomena, saj se tako stroški znižajo tudi, če
nova podjetja ne znižajo svojih cen.
Šesto pravilo: ustvarjanje in ponujanje novosti.
Kupci od podjetij pričakujejo novosti in doseganje najvišje možne kakovosti storitev, ki bodo na
nek način olajšale njihovo življenje.
1.11 PODROČJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Elektronsko poslovanje obsega naslednja področja: elektronsko bančništvo, elektronsko trženje,
elektronsko trgovanje, spletno trgovino, svetovanje na daljavo, elektronsko zavarovalništvo,
računalniško podprto skupinsko delo, delo na daljavo in pouk na daljavo.

2

www.sestavi.si
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1.12 POVZETEK
Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) pomeni poslovati elektronsko oziroma natančneje
poslovati s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Poteka po različnih zaprtih
(intranet in ekstranet) ali odprtih sistemih (internet). Svoj meteorski vzpon je pričelo v letu 1996,
ko je tehnologija interneta in na njo vezanih aplikacij dozorela.
Glede na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo elektronsko poslovanje: med
podjetji (angl. Business to Business, B2B), med podjetji in potrošniki (angl. Business to
Consumer, B2C), med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C), med podjetji in javno
oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G), med državljani in javno oziroma
državno upravo (angl. Consumer to Government, C2G) in znotraj javne oziroma državne uprave
(angl. Government to Government, G2G).
Elektronsko poslovanje, ne glede na obliko povezovanja s poslovnimi partnerji (na tehnologiji
interneta temelječ ekstranet ali VAN) ali vrsto, prinaša podjetjem, udeležencem takšne oblike
poslovanja, neposredne koristi v obliki stalnega zniževanja stroškov, zniževanja obsega zalog,
skrajševanja poslovnega cikla, razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z
njihovimi odjemalci, zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih
priložnosti.
Pomembno vlogo pri razmahu elektronskega poslovanja igra hiter razvoj informacijske in
komunikacijske tehnologije, razširjenost dostopa do tehnologije ter pravna podlaga elektronskega
poslovanja.
Elektronsko poslovanje prinaša s sabo prednosti in slabosti, tako za podjetja kot stranke in
družbo.
Elektronsko poslovanje je povzročilo razvoj novih poslovnih modelov (načinov poslovanja, s
katerimi podjetje ustvarja prihodke): spletno oglaševanje, virtualne skupnosti, spletno trgovino,
posredniški model, informacijske portale in predplačniški model. V prihodnosti prav tako lahko
pričakujemo nastanek novih in zaton že obstoječih.
Podjetje mora ob uvajanju elektronskega poslovanja upoštevati osnovna pravila elektronskega
poslovanja: spremenjen odnos do tehnologije, prilagajanje nastalim spremembam, možnost
posodabljanja, vplivanja na tok informacij in njegovega nadzorovanja, neposredna in odprta
komunikacija s kupci, ustvarjanje prožne povezave z zunanjimi izvajalci in partnerji ter
ustvarjanje in ponujanje novosti.
Pregledna vprašanja
• Opredelite pojem elektronsko poslovanje.
• Po katerih sistemih poteka elektronsko poslovanje?
• Na katere vrste delimo elektronsko poslovanje glede na udeležence, ki sodelujejo pri
poslovanju?
• Katera izmed omenjenih vrst elektronskega poslovanja predstavlja največji delež?
• Naštejte najpomembnejše razloge, zaradi katerih se podjetja odločajo za vpeljavo
elektronskega poslovanja.
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•
•
•
•
•

Naštejte prednosti elektronskega poslovanja za podjetje, posameznike in družbo.
Naštejte slabosti elektronskega poslovanja za podjetje, posameznike in družbo.
Kateri poslovni modeli so se razvili zaradi vpeljave elektronskega poslovanja v poslovanje
podjetja?
Kako poteka uvajanje elektronskega poslovanja v podjetje?
Naštejte področja, kjer srečujemo elektronsko poslovanje.

Naloga 1:
Opišite, na kakšne načine poslujete z banko, državno upravo ali vašo priljubljeno trgovino? Ali
to poslovanje poteka samo klasično ali tudi s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske
tehnologije?
Kako poslujete, ko v trgovini plačate s plačilno kartico? Ali morate odtipkani PIN kodo? Ali kdaj
pomislite, kako varno je to?

Naloga 2:
Ugotovite, ali je vaša banka, kjer ste komitent, vključena v kakšno od bančnih omrežij? Je to
morda SWIFT?

Naloga 3:
Poizvedite, kakšen dostop do interneta imate na višji strokovni šoli!
Izdelajte tudi raziskavo med študenti glede razširjenosti posameznih vrst dostopa do interneta!

Naloga 4:
Na svojem računalniku nastavite kot domačo stran spletno stran občinske uprave, kjer se nahaja
vaša šola. Izdelajte načrt hiperpovezav in povezanih hipertekstovnih datotek, kot kaže slika 3.
Sestavite elektronsko sporočilo s pripetim načrtom spletne strani občinske uprave, ki upošteva
vsa pravila bontona pri pošiljanju in prejemanju elektronske pošte. Pošljite ga na elektronski
naslov predavatelja predmeta elektronsko poslovanje.

Naloga 5:
Naredite posnetke z digitalno kamero na temo Prostori naše višje strokovne šole. Posnetke
digitalno obdelajte z ustreznim računalniškim orodjem, nato pa jih objavite na spletni strani višje
strokovne šole? Ste to kdaj že storili na kateri izmed socialnih mrež (Facebook, Netlog)?
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Naloga 6:
Ali ste že uporabili katero izmed storitev, ki jih državna uprava ponuja v elektronski obliki?
Naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja na spletni strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Opišite postopek naročanja in kako poteka dostava le-te.

Naloga 7:
Izdelajte shematski prikaz omrežja EBA za pet podjetij: podjetje 1 se ukvarja s proizvodnjo
avtomobilskih gum, podjetje 2 s proizvodnjo avtomobilskih prevlek, podjetje 3 s proizvodnjo
avtomobilov, podjetje 4 s proizvodnjo GPS naprav, podjetje 5 pa s prodajo avtomobilov.

Naloga 8:
Razdelite se v trojčke skupin. Ena skupina v paru naj izvede poizvedbo po izbrani turistični
destinaciji po klasični poti (osebna prodaja), druga skupina pa naj izvede kombinacijo spleta in
telefona, tretja skupina pa samo preko spleta. Sestavite tabelo, iz katere bo razvidno, koliko časa
so potrebovali za odločitev in izbiro destinacije.

Naloga 9:
Opravite raziskavo med zaposlenimi na višji strokovni šoli: ali imajo doma dostop do interneta in
kakšno vrsto komunikacijske povezave uporabljajo za dostop do interneta.

Naloga 10:
Poiščite slovensko TV postajo, katere oddaja ali oddaje imajo svojo lastno spletno stran. Ali ta
ali te TV postaje na svojih spletnih straneh komunicirajo s svojimi uporabniki preko forumov,
anket in podobno?

Naloga 11:
Poiščite še kakšno slovensko virtualno skupnost.

Naloga 12:
Na spletni strani izpolnite obrazec in ponudite svojo ceno za želeno namestitev. Ali je uprava
hotela sprejela vašo ceno?
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Naloga 13:
Preverite, katere informacije ponuja portal Računovodja.com brezplačno. Ali lahko na njihovem
portalu dobite brezplačne informacije o dohodninski lestvici?

Naloga 14:
Poiščite spletno trgovino Sestavi.si in si sestavite računalnik, ki bo zadoščal za vaše delo doma in
v šoli.

Skupinsko delo:
Razdelite se v skupine, ki naj štejejo vsaj tri študente. Vsaka skupina predstavlja eno podjetje ali
ustanovo. Izberite si vrsto izdelka ali storitve, s katerimi ustvarja dohodek. Podjetje ali ustanova
želi nadgraditi svoje e-poslovanja, ki trenutno vključuje le komunikacijo s poslovnimi partnerji s
pomočjo elektronske pošte
Izdelajte predlog spletnega mesta, ki bo vsebovalo vse elemente dobre spletne strani. Spletna
stran naj ne vsebuje spletne trgovine.
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2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
2.1 UVOD
Vsakega prvega v mesecu že pred odprtjem banke čakajo stranke, da lahko dvignejo pokojnino,
oziroma jo samo vpišejo v hranilno knjigo. Tudi na pošti morate kar nekaj časa čakati, če želite
plačati položnice. Vse to je povezano z večjimi stroški in izgubo dragocenega časa. To vas stane
tudi nekaj «živcev«, če niste ravno oseba, ki vas nič ne vrže iz tira. Vendar se vsem tem težavam
lahko v večji meri izognete. No, če potrebujete gotovino, potem res moramo stopiti vsaj do
bankomata, vendar niste omejeni z delovnim časom banke, ki vedno bolj skrajšujejo delovni čas,
ko poslujejo s strankami. Če pa želite plačati položnico, pa res ni potrebno stati v vrsti na banki
in plačati nenormalno visoke provizije, ampak to storite v udobju svojega doma, kadarkoli vam
odgovarja. Sicer pa je elektronsko bančništvo vsaj toliko varno kot hramba gotovine doma v
nogavicah.
V tem poglavju boste spoznali: oblike elektronskega bančništva, spletno bančništvo ter prednosti
in slabosti spletnega bančništva tako za banke kot stranke.
Po tem poglavju boste znali: uporabljati različne oblike elektronskega bančništva, pridobiti si
digitalni certifikat in geslo za spletno bančništvo kot komitent banke, varno uporabljati spletno
bančništvo ter poskrbeti za varnost pri ostalih oblikah elektronskega bančništva.
Hiter tehnološki napredek je pustil posledice tudi v bančništvu. Stranke želijo poleg cenejših,
hitrih in enostavnih bančnih storitev predvsem preprost dostop do storitev in informacij. Banke
morajo zato, tako kot druga podjetja, razširiti svoje storitve in eden izmed načinov razširitve so
tudi storitve elektronskih medijev.
Elektronsko bančništvo pomeni sklepati bančne posle na elektronski način. Banke, v želji
ponuditi svojo storitev bliže stranki, uporabljajo različne medije (telefon, telefaks, internet…).
Elektronsko bančništvo torej omogoča optimizacijo distribucije bančnih storitev prek
elektronskih medijev. Banke so v hudem konkurenčnem boju prisiljene uvajati nove storitve, ki
temeljijo na sodobnih tehnologijah. Elektronsko bančništvo prek interneta imenujemo spletno
bančništvo.
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2.2 OBLIKE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA
Oblike elektronskega bančništva prikazuje slika 12.

Slika 12: Oblike elektronskega bančništva
Vir: Groznik, 2004, 8
Storitve elektronskega bančništva delimo na informacijske in transakcijske. Med informacijske
uvrščamo informacije o stanjih in transakcijah na komitentovih računih, o dogajanjih na
kapitalskih trgih, borzi, kreditnih pogojih, obrestnih merah, tečajih. Med transakcijske storitve pa
uvrščamo vse storitve, ki vključujejo plačilne instrumente. Slednje lahko razdelimo v tri skupine:
elektronski denar, sistemi, ki zahtevajo vodenje računov (elektronski ček), in storitve plačevanja s
plačilnimi karticami.
Primer:
Na spletnem portalu banke NLB si lahko izdelate informativni izračun za različne kredite za
prebivalstvo ali pravne osebe. Vnesete vrednosti, kot so znesek kredita, doba odplačevanja in
podobno. Izračun se izvede avtomatsko, ko pritisnete na gumb Izračun. Informativni izračun je
dosegljiv na naslovu http://www.nlb.si/.
Elektronsko poslovanje korenito spreminja način poslovanja bank, kar vpliva na področje
stroškov, izvedbenih časov in kakovosti poslovanja. Zato se prav v bančništvu elektronsko
poslovanje uvaja hitreje kot v večini drugih dejavnosti.
Elektronsko bančništvo razdelimo na tri temeljne segmente (Groznik, 2004):
• elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami,
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•
•

elektronsko bančništvo znotraj organizacije oziroma banke ter
elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami in strankami.

Elektronsko bančništvo nekateri avtorji imenujejo tudi direktno bančništvo, ker lahko komitent
opravlja bančne storitve neposredno s svojega delovnega mesta ali od doma, brez neposredne
pomoči bančnega uslužbenca.
Elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami razvijajo že zelo dolgo, pri čemer
so na tem področju dosegli velike uspehe predvsem pri standardizaciji tehničnih rešitev in
medsebojnem povezovanju. Vrhunec tega predstavlja uveljavitev mednarodnega informacijskega
sistema za izvajanje plačilnega prometa S.W.I.F.T. (Society to Worldwide Interbank Financial
Transactions), brez katerega si mednarodnega poslovanja danes ni več mogoče zamišljati.
Elektronsko bančništvo znotraj banke je prepuščeno vsaki banki zase. Večina napora gre
predvsem v razvoj aplikacij, ki bi avtomatizirale posamezne rutinske procese in tako zmanjšale
stroške.
Elektronsko bančništvo med bankami in strankami je v zadnjih letih v največjem vzponu, zato ga
mnogi pojmujejo kar kot celotno elektronsko bančništvo. Razvoj gre v dve glavni smeri. Ena je
uporaba raznih kartic, s katerimi je moč opravljati ali kupiti storitve in blago na čim bolj
enostaven način, druga pa je povezava z raznimi tehničnimi pripomočki, pri uporabi katerih lahko
nastane potreba po uporabi avtomatskih sistemov elektronskega bančništva.
Pri poslovanju prek interneta se da potegniti določene vzporednice s klasičnim poslovanjem.
Elektronsko poslovanje poskuša čimbolj posnemati klasično, kjer se le da, zato da uporabniki ne
bi imeli prevelikih težav pri uvajanju, saj mnogim, tehnično manj izurjenim uporabnikom
povzroča moderna tehnika nemalo težav.
V tabeli 3 so prikazane nekatere izbrane oblike elektronskega bančništva ter njihova relativna
primerjava. Iz tabele je razvidno, da so vrednosti storitev kreditnih kartic, bančnih avtomatov,
POS-terminalov in spletnega bančništva za fizične osebe in samostojne podjetnike medsebojno
primerljive, a ne dosegajo spletnega bančništva za pravne osebe.
Tabela 3: Vrednosti in deleži izbranih oblik elektronskega bančništva
v obdobju januar−marec 2004
Vrednost (mio SIT)
Delež
Kreditne kartice
104.585
2%
Debetne kartice
62.720
1%
Bančni avtomati
204.576
4%
POS
211.007
4%
Spletno bančništvo – fizične osebe in SP
191.376
3%
Spletno bančništvo – pravne osebe
4.980.136
86 %
Skupaj
5.754.400
100 %
Vir: Banka Slovenije, 2004
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2.2.1 Bančni avtomati
Najbolj znana bančna naprava sploh je danes postala že povsem vsakdanja. Prek bančnega
avtomata (samopostrežnega terminala) lahko danes uporabniki dvignejo gotovino, preverjajo
stanje na osebnem računu, plačajo položnice ali polnijo račune mobilnih telefonov. Pri nas je prvi
bančni avtomat začel delati leta 1991, in sicer je to bil bankomat Nove ljubljanske banke. Čeprav
so bančne avtomate v Sloveniji začeli uporabljati relativno pozno, pa so v kratkem času postali
izredno priljubljeni. To potrjujejo tudi podatki Banke Slovenije o številu in uporabi bančnih
avtomatov.

Slika 13: Prikaz števila bančnih avtomatov in dvigov (v tisočih), v letih od 1996 do 2002
Vir: Banka Slovenije, 2003
Primer:
Na bankomatih lahko opravljate različne storitve: od plačevanja položnic do hitrega dviga. Na
spletnem portalu Bankart (dostopno na naslovu: http://www.bankart.si) si lahko ogledate video
predstavitve vseh storitev, ki jih omogočajo bančni avtomati.
2.2.2 Telefonsko bančništvo
Telefonsko bančništvo omogoča opravljanje bančnih storitev po telefonu na podlagi interakcije
med operaterjem in uporabnikom. Poteka lahko na dva načina: preko avtomatskega telefonskega
odzivnika in preko bančnega operaterja. Primerno je za vse, ki nimajo računalnika in dostopa do
interneta, oziroma jim v tem trenutku ni na voljo.
Pri telefonskem bančništvu preko bančnega operaterja lahko bančni operater v imenu uporabnika
izvede različne negotovinske bančne storitve, vključno s plačili po predhodni identifikaciji
uporabnika. Bančni operater v skladu z navodili komitenta računalniško izvede naročeno
transakcijo (poišče podatke o stanju na računih, podaljša izredni limit, podaljša vezavo sredstev).
Avtomatski telefonski odzivnik je naprava, ki se z vnaprej pripravljenim posnetkom samodejno
odzove na klic uporabnika. S pritiski na telefonsko številčnico uporabnik usmerja delovanje
telefonskega odzivnika in tako pridobi splošne ali zasebne informacije.

34

Elektronsko poslovanje

Nekoliko bolj zapleteno obliko telefonskega bančništva predstavljajo odzivniki, ki delujejo na
principu prepoznavanja uporabnikovega glasu. Uporabnik se hkrati z osebnim geslom identificira
še s svojim glasom.
Hitrost in praktičnost sta razloga za uporabo telefonskega bančništva. Pomanjkljivost je le v
omejenosti števila menijev. Ponavadi je število omejeno na pet do osem menijev, v katerih banka
ne more zajeti vseh svojih storitev.
2.2.3 Informacijski terminali
Informacijski terminali so aparati, ki v večjem in fiksno postavljenem ohišju združujejo
računalnik in vhodno-izhodne naprave (zaslon, ponavadi občutljiv na dotik, prirejeno tipkovnico,
prirejeno miško). Ponavadi so postavljeni po bančnih enotah zaradi neposrednega stika s
storitvami banke. Sestavni del funkcionalnosti predstavlja prirejena spletna predstavitev in spletni
vmesnik za spletno bančništvo. Pri nas jih banke uporabljajo predvsem za predstavitev ponudbe
svojih storitev in v informacijske namene.
2.2.4 Virtualna televizija (odjemalec za spletno televizijo)
Gre za povezavo bank s televizijskimi operaterji, ki bodo svoj program ponujali preko interneta,
na katerega bo priključena digitalna televizija. Uporabnik si preko interaktivnih menijev sam
izbere film, ki si ga želi ogledati, plačilo pa se izvede avtomatsko preko sistema elektronskega
bančništva.
2.2.5 Plačilne kartice
Zaradi številnih ugodnosti in enostavnosti poslovanja, ki jih plačilne kartice ponujajo, njihovo
število narašča. Gre za storitve, ki uporabnikom omogočajo enostaven, udoben in zanesljiv način
plačevanja. Storitve plačilnih kartic so strankam na voljo takrat, ko jih potrebujejo, za banke pa
pomenijo precej nižje stroške procesiranja v primerjavi s klasičnimi bančnimi storitvami, ki se
izvajajo le v poslovalnicah, zato ni presenetljivo, da se uporaba čedalje bolj širi.
Razširjene so tako imenovane debetne kartice in kartice z odloženim rokom plačila, pravih
revolving kartic (to so kartice, na katerih se strankam obnavlja kredit) pa je pri nas zelo malo.
Med kreditne kartice štejemo kartice z odloženim plačilom in prave kreditne kartice, pri katerih
lahko imetniki poleg odloga plačila koristijo še posojilo banke izdajateljice. Debetne kartice so se
v Sloveniji prvič pojavile v letu 1997, ko so slovenske banke čekovnim karticam dodale plačilno
funkcijo, ki imetnikom kartica omogoča tudi debetno poslovanje na elektronsko opremljenih
prodajnih mestih – POS (Point of Sale) terminalih.
Glavna funkcija POS terminala je posredovanje zneskov za plačilo v banko, poleg tega pa skrbi
še za zavrnitve plačila s strani banke, če ni sredstev na računu ali je račun blokiran, za zbirne
podatke, kodiranje uporabnikove PIN številke, tiskanje slipov. Deluje kot vmesnik za elektronski
plačilni sistem.
2.2.6 Mobilno bančništvo
Najnovejša storitev elektronskega bančništva je mobilno bančništvo. Zaradi razvoja najnovejših
tehnologij in predvsem zaradi izrednih možnosti pridobivanja novih trgov nudi mobilna
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tehnologija ogromen potencial za različne storitve. Zato banke ponujajo široko paleto bančnih
storitev.
Primer:
Z uporabo mobilne banke NLB Moba lahko osnovne bančne storitve opravite prek svojega
mobilnega telefona. Animirano predstavitev mobilne banke NLB Moba si lahko ogledate na
njihovem portalu (http://www.nlb.si/nlb-moba).
Glavne prednosti: uporaba kadarkoli in kjerkoli, tudi iz tujine, prihranek časa in denarja, hitrost,
varnost in diskretnost poslovanja.
Osnovne informacije: promet opravljenih transakcij (M-promet) lahko pregledujete 24 ur na dan,
pomoč uporabnikom na telefonski številki.
Lastnosti in ostale prednosti: stanje in promet vašega računa lahko preverite vsak dan, plačila in
prenose med računi lahko izvajate po urniku plačilnega prometa, nastavitev alarmov o
prekoračitvi stanja na računu je možna 24 ur na dan, naročilo kratkoročnega depozita z
nespremenljivo obrestno mero.
Storitve mobilnega bančništva so za zdaj zasnovane na SMS (Short Message Service), WAP
(Wireless Application Protocol), SimToolkit tehnologiji, ki pa niso vse primerne za posredovanje
vseh storitev. Zaenkrat so največje omejitve v majhnosti ekrana mobilnika, omejenost funkcijskih
tipk in ozka pasovna širina oziroma počasna komunikacija.
Pravo mobilno bančništvo pa bo omogočal prihod tretje generacije mobilnikov, ki temeljijo na
tehnologiji UMTS ((Universal Mobile Telecommunications System).
SMS tehnologija omogoča enostavno prejemanje informacij, za katere ni potrebna velika zaščita
in zaupnost podatkov. Predvsem gre za informacije o stanjih na računih, katerim lahko določimo
čas in datum, ko naj banka posreduje informacije.
SimToolkit je tehnologija, ki omogoča operaterjem mobilne telefonije pošiljanje rešitev v obliki
SMS ali Cell broadcast sporočil, s katerimi SIM (Subscripter Identity Module) kartici spremenijo
obstoječe ali dodajo nove rešitve. SimToolkit tehnologija omogoča več bančnih storitev, vse pa je
odvisno od tega, kakšna rešitev je naložena na SIM kartico. Mobilna banka deluje na podlagi
uporabniškega vmesnika SimToolkit, kar uporabnik vidi, kot da bi bili v telefonu dodatni meniji.
Ko uporabnik izbere opcijo v meniju, mobilnik pošlje kratko sporočilo, ki vsebuje podatke o
zahtevani storitvi ali informaciji. Tudi odgovor dobi kot SMS, razen pri mobilnem bančništvu,
kjer se odgovor pokaže neposredno na zaslonu.
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Slika 14: Simtoolkit tehnologija
Vir: Hribar, 2009
Sistem na osnovi WAP protokola omogoča opravljanje vseh bančnih storitev, tudi za tiste, za
katere je potrebna velika zaščita in zaupnost podatkov. Za to banke potrebujejo stabilno
strežniško WAP okolje, podporo za najnovejšo tehnologijo šifriranja in postopke, ki se izvajajo v
podjetju samem, tako da imajo banke same kontrolo nad varnostjo, dostopom in stroški.

Uporabnik

WSP/WTP

WAP prehod

HTTP

Spletni strežnik

Slika 15: Dostop mobilnih uporabnikov do interneta s pomočjo WAP sistema
Vir: Hribar, 2009
Glavne storitve, ki naj bi jih banke omogočale preko mobilne tržne poti, so (Hribar, 2009):
• mobilna elektronska plačila (mesečno prejemanje potrdil o plačilih preko SMS),
• mobilni elektronski računi (prejemanje in plačevanje računov na mobilnem telefonu, prenosi
sredstev na računu),
• mobilno plačevanje (kupovanje),
• mobilni denar (polaganje denarja na kartice),
• borzno posredniške storitve, ki bi vključevale prejemanje alarmov ob prekoračitvi limita,
nujnih naročil, kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev.

37

Elektronsko poslovanje

2.3 SPLETNO BANČNIŠTVO
Spletno bančništvo je način opravljanja bančnih storitev preko interneta, pogostokrat ga
imenujejo tudi spletna poslovalnica, ki ima za razliko od fizičnih poslovalnic kar nekaj prednosti,
saj ni dolgih čakalnih vrst, storitve lahko opraviš vsak dan, 24 ur na dan, udobno pred domačim
računalnikom, storitev je opravljena hitreje, omogoča ti večjo zasebnost in še bi lahko naštevali.
V ponudbi so slovenske banke precej izenačene in ponujajo naslednje storitve: vpogled v stanje
in promet na računih, plačilo obveznosti preko položnic, plačilo obveznosti z virmanskim
nalogom, prenos sredstev med računi znotraj banke in na druge banke, naročilo in blokada čekov,
zahtevek za izdajo limita na računu in plačilni kartici, napoved dvigov večjih zneskov gotovine,
zahtevek za nakazilo in prevzem gotovine prek sistema Western Union (mednarodna mreža za
hitro nakazovanje denarja po celem svetu), zahtevek za izdajo plačilnih in evročekovnih kartic,
vezava depozitov in prekinitev podaljšanja vezave depozitov, sklenitev, polog in napoved dviga z
varčevalnega računa z odpovednim rokom, naročilo obrazcev za različne vrste posojil, prijava
izgube vseh vrst kartic, izmenjava sporočil z banko, priprava osebnega imenika prejemnikov in
plačnikov, odpiranje in zapiranje trajnih pooblastil, aktualni borzni komentar ter vpogled v
portfelj vrednostnih papirjev.
Pravne osebe imajo poleg smiselno izbranih zgornjih storitev možnost opravljati še nekatere
druge storitve.
Primer:
SKB je bila prva slovenska banka, ki je omogočala storitve spletnega bančništva. Njihova spletna
banka se skriva pod imenom SKB NET. Če si želite delovanje spletne banke bolje spoznati, si
lahko
ogledate
njihovo
demo
predstavitev,
ki
je
dosegljiva
na
http://www.skb.net/demo_predstavitev.html).
2.3.1 Prednosti spletnega bančništva
Prednosti za banke
Izboljšanje odnosov s strankami
Uvedba spletnega bančništva banki omogoča nov način poslovanja, ki ima za posledico
avtomatiziranost rutinskega dela. Bančni uslužbenci se lahko zato osredotočijo na izboljšanje
odnosov s strankami. Banka na tak način lahko uporabijo poslovno strategijo, ki se imenuje
upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management – CRM). To je
strategija, ki temelji na celovitem in načrtnem spoznavanju stranke. Tukaj gre za sposobnost
banke, da ponudi pravo storitev ob pravem času na pravi način.
Nižji stroški
Strošek izvajanja bančne transakcije je občutno nižji kot strošek izvajanja bančne transakcije po
klasični poti na bančnem okencu (tabela 4).
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Tabela 4: Stroški izvajanja bančnih transakcij banke SKB (plačilo s plačilnim nalogom)
PLAČILO S PLAČILNIM NALOGOM
v EUR
Na bančnem okencu
Transakcija izvršena na
1,75
osebni račun pri banki
Transakcija izvršena na
1,75
račun pri banki
Posebna položnica
1,75
Na bankomatu
Transakcija izvršena na
1,36
osebni račun pri banki
Transakcija izvršena na
1,36
račun pri banki
Posebna položnica
1,36
Prek SKB Tel
Transakcija izvršena na
Brezplačno
osebni račun pri banki
Transakcija izvršena na
0,72
račun pri banki
Posebna položnica
0,72
Prek SKB NET
Transakcija izvršena na
Brezplačno
osebni račun pri banki
Transakcija izvršena na
0,27
račun pri banki
Posebna položnica
0,27
Vir: SKB, 2009
Večja preglednost in kontrola poslovanja
Pri spletnem bančništvu so vsi podatki vedno na voljo v pregledni obliki, kar omogoča kontroli,
da lažje opravlja svoje delo.
Širok krog potencialnih strank
Zaradi večjega števila uporabnikov interneta (potencialnih strank) lahko banka pridobi komitente
tudi na lokacijah, kjer nima klasičnih poslovalnic. Lahko pa poseže tudi prek meja.
Prihranek na obvestilih o stanju na računu
Za banke pomenijo stroški obveščanja o stanju in transakcijah ter s tem povezana poštnina
precejšen strošek, ki pa ga do sedaj niso bile sposobne znižati, ker vse stranke tovrstna obvestila
pričakujejo. Z uporabo spletnega bančništva tradicionalna pot obveščanja izgublja svoj pomen,
saj lahko komitent po elektronski poti pridobi informacijo o stanju na računu.
Prednosti za stranko
Izogibanje gneči
Izogibanje gneči je po mnenju komitentov najpomembnejša prednost. Kar 84 % uporabnikov
spletnega bančništva v Sloveniji je namreč izogibanje gneči navedlo kot največja prednost (RIS,
2009).
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Možnost dostopa od doma ali iz službe
Mnoge ljudi moti, da morajo samo zaradi manjšega bančnega opravila oditi od doma do banke, ki
za nekatere morda sploh ni tako blizu.
Prihranek časa
Glede na življenjski ritem, ki ga živimo, postaja čas redka dobrina. Bančni komitenti so pogosto
v časovni stiski in spletno bančništvo jim ponuja tak način opravljanja bančnih storitev, s katerim
lahko prihranijo čas.
Nižja cena bančnih storitev
Cene bančnih storitev s pomočjo sodobnih tržnih poti so nižje kot cene klasičnih tržnih poti na
okencu banke.
Možnost opravljanja storitev ob kateremkoli času
Banke so z uvedbo spletnega bančništva postale dosegljive 24 ur, 7 dni v tednu. To pomeni, da
lahko storitve opravljamo tudi izven uradnih ur banke.
Večja informiranost
Spletno bančništvo ponuja širok spekter dostopa do bančnih storitev in s tem možnost boljšega
nadzora sredstev in večje informiranosti stranke.
2.3.2 Slabosti spletnega bančništva
Slabosti za banke
Visoki stroški uvedbe
Odločitev o uvedbi spletnega bančništva danes ni več konkurenčna prednost, ampak nujna
poslovna odločitev. Z vidika banke je uvedba spletnega bančništva rizičen, kompleksen in drag
projekt. Ponavadi je potrebno nadgraditi celotni informacijski sistem banke. Sem spadajo tudi
stroški izobraževanja obstoječih kadrov, uvajanje novih kadrov ter sama promocija take sodobne
tržne poti. V praksi obstajajo številne banke, kjer je bil projekt uvedbe spletnega bančništva
neuspešen. Tudi potreba po klasičnih poslovalnicah se ne zmanjšuje.
Storitev ni primerna za vse komitente
Po zadnjih ocenah je v Sloveniji več kot milijon rednih uporabnikov interneta (kar je le polovica
vseh Slovencev), od tega jih okoli 312.000 uporablja storitve e-bančništva. Še enkrat toliko jih o
uporabi e-bančništva razmišlja, 87.000 pa jih namerava začeti z uporabo. Slovenija po deležu
rabe e-bančništva med uporabniki interneta zaostaja za povprečjem EU (SI – 21 %, EU27 – 29
%), še bolj pa za vodilnimi skandinavskimi državami (NO – 75 %, FI – 72 %). Tako veliko
potencialnih strank ne pozna prednosti interneta ali pa sploh nimajo možnosti dostopa do
interneta.
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Slika 16: Uporaba interneta in e-bančništva v Sloveniji
Vir: RIS, 2009
Slabosti za komitenta
Problem varnosti
Ena izmed najpogostejših ovir pri razvoju elektronskega bančništva je bila varnost. Uporabniki so
imeli pomisleke glede varnosti. To je povzročilo, da so se razvili najrazličnejši varnostni
mehanizmi. O varnosti in varnostnih mehanizmih pri elektronskem poslovanju govori posebno
poglavje Varnost pri elektronskem poslovanju.
Kljub najrazličnejšim varnostnim mehanizmom se je to nezaupanje do varnosti pri elektronskem
bančništvu ohranilo.
Odsotnost osebnega kontakta
Vsi ljudje ne obiskujejo bank zgolj zaradi bančni opravil, temveč želijo komunicirati z bančnimi
delavci, se posvetovati in na sploh graditi svoj poslovni odnos na temelju medsebojnih odnosov
in zaupanja.
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Nepoznavanje delovanja
Za mnoge uporabnike je sistem, kako funkcionira spletno bančništvo popolna neznanka,
precejšnjo vlogo pri tem igra informacijska nepismenost. Nepoznavanje postopkov lahko vodi v
nezaupanje in posledično v neuporabo.
Stare navade
Mnogi ljudje so navajeni na klasične bančne storitve in ne želijo ničesar spreminjati. Mnogi
vidijo v spletnem bančništvu preveč sprememb in premalo podobnosti z dosedanjim načinom.
Preberite:
Uporaba e-bančništva je še naprej najpogostejša v starostni skupini 30−49 let, med izobraženimi
ter zaposlenimi. Neuporabniki so med mladimi, med manj IKT pismenimi, med starejšimi in med
novimi uporabniki interneta; vstop v e-bančništvo se namreč običajno zgodi šele po nekajletni
uporabi interneta (RIS, 2009).
2.4 POVZETEK
Elektronsko bančništvo pomeni sklepati bančne posle na elektronski način. Banke, v želji
ponuditi svojo storitev bliže stranki, uporabljajo različne medije (telefon, telefaks, internet…).
Elektronsko bančništvo razdelimo na tri temeljne segmente: elektronsko bančništvo med
organizacijami oziroma bankami, elektronsko bančništvo znotraj organizacije oziroma banke ter
elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami in strankami.
Možne oblike elektronskega bančništva med bankami in strankami so: bančni avtomati,
telefonsko bančništvo, informacijski terminali, virtualna televizija, plačilne kartice, mobilno
bančništvo ter eno izmed storitev elektronskega bančništva, ki se vedno bolj širi med komitenti
posameznih bank.
Spletno bančništvo je način opravljanja bančnih storitev preko interneta. Spletno bančništvo
prinaša bankam in komitentom kar nekaj prednosti a tudi slabosti.
Pregledna vprašanja
• Opredelite pojem elektronsko bančništvo.
• Na katere tri segmente delimo elektronsko bančništvo?
• Na katere oblike ločimo elektronsko bančništvo pri poslovanju s strankami?
• Opredelite pojem spletno bančništvo.
• Naštejte prednosti spletnega bančništva za komitente in banke.
• Naštejte slabosti spletnega bančništva za komitente in banke.

Naloga 1:
Na spletnem portalu banke, katere komitent ste, preverite, ali ponujajo storitev za informativni
izračun kredita. Če tega ne ponujajo, poiščite spletno mesto banke, ki jo ponuja. Naredite vsaj
pet različnih izračunov za stanovanjski kredit in izberite najugodnejšega.
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Naloga 2:
Oglejte si vse video predstavitve podjetja Bankart, ki prikazujejo uporabo storitev na
bankomatih.
Na najbližjem bankomatu preverite stanje na vašem transakcijskem računu, izpišite si tudi
potrdilo o opravljeni storitvi.

Naloga 3:
Poznate kakšno revolving kartico? Poizvedite, katere banke ponujajo revolving kartice.

Naloga 4:
Preverite, če banka, katere komitent ste, ponuja storitev mobilnega bančništva in se prijavite za
uporabo mobilne banke. Preverite stanje na vašem računu preko mobilnega telefona.

Naloga 5:
Priskrbite si digitalni certifikat in geslo za dostop do spletne banke. Na spletnem portalu banke
preverite stanje na vašem računu.

Naloga 6:
Izdelajte primerjavo stroškov bančnih storitev (plačilo položnice) po klasični in sodobni tržni poti
(spletna banka, bankomat) na banki, katere komitent ste.

Naloga 7:
Primerjate čas, ki vam je na voljo za uporabo spletne banke ali bankomata, z uradnimi urami v
banki.

Naloga 8:
S pomočjo anketnega vprašalnika ugotovite, v kolikšni meri študenti višje strokovne šole
uporabljajo storitve e-bančništva. Kateri so najpogostejši razlogi za neuporabo?

Naloga 9:
Ali zaupate elektronskemu bančništvu? Na kakšen način ste na svojem računalniku, kjer
uporabljate spletno banko, poskrbeli za varnost?
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Skupinsko delo:
Razdelite se v trojčke skupin, ki naj štejejo vsaj tri študente. Ena skupina naj izvede tri bančne
transakcije (pregled stanja, plačilo položnice, izpis potrdila o plačilu položnice) na klasičen
način, druga na bankomatu, tretja pa preko spletne banke. Izdelajte tabelo, iz katere bodo
razvidni stroški transakcij, porabljen čas in navedite tudi probleme, s katerimi ste se morali
spopasti pri posamezni obliki (na primer nepoznavanje tehnike in postopkov). Opravite
primerjavo med posameznimi oblikami izvajanja bančnih transakcij.
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3 SPLETNE TRGOVINE
3.1 UVOD
»40-letnik je nekega jutra odšel v trgovino po cev za traktor. Ko je družina že začela pozabljati,
kakšen je videti, se je nepričakovano vrnil. Po devetih letih in pol…« (E-revija, 2009).
Zgoraj omenjen dogodek se ne bi mogel zgoditi, če bi moški naročil potrebno cev preko interneta
in bi mu jo dostavili kar na dom. Morda bi mu jo delavci iz podjetja kar namestili in odstranili ter
odpeljali staro cev. Tako bi moški prihranil pri potnih stroških in porabljenem času. Storitev bi
bila verjetno prilagojena njegovim željam in potrebam.
Študentka Maja je nujno potrebovala prenosni računalnik za študij pri predmetu elektronsko
poslovanje. Odšla je v klasično trgovino in povprašala za ugodnejšo ceno enega izmed izdelkov.
Prodajalec ji je ponudil 5 % popust, ki je veliko pomenil, saj njeni starši ne razpolagajo z
velikimi denarnimi sredstvi.
Študent Miha pa je pregledal ponudbo spletnih trgovin, vendar je ugotovil, da pravzaprav ne
more vprašati za ugodnejšo ceno, ampak so cene fiksne. Ko se je že misli odpraviti do klasične
trgovine, ki je oddaljena 20 km od njegovega doma, je naletel na spletno trgovino EnaA.com, ki
ponuja možnost klubske cene. Razkrije se le v primeru, če kliknete na možnost Klikni za klubsko
ceno.
Morda se z naslednjo ugotovitvijo ne boste strinjali, ampak dejstvo je, da so spletne trgovine v
cenovni vojni s klasičnimi trgovci pravzaprav nepremagljive.
V okviru tega poglavja boste spoznali: pojem spletne trgovine, vrste spletnih trgovin, način
vpeljave spletne trgovine, prednosti in ovire pri spletnem nakupovanju, promocijo spletnih
trgovin ter značilnosti uspešnih spletnih trgovin.
Po tem poglavju boste znali: razvrščati spletne trgovine po vrstah spletnih trgovin, izvesti
povpraševanje po izdelkih s pomočjo elektronske pošte ali spletnega obrazca, uporabljati spletne
kataloge in poiskati najustreznejše izdelke ali storitve, ugotoviti ustreznost izdelka ali storitve za
spletno prodajo, poiskati in naročiti izdelek ali storitev v spletni trgovini, vpeljati in upravljati s
spletno trgovino podjetja ali ustanove s pomočjo odprtokodnega računalniškega orodja za spletno
trgovino, promovirati spletno trgovino po elektronski pošti in s spletnimi katalogi ter oceniti
kakovost spletne strani spletne trgovine.
Eno izmed področij elektronskega poslovanja, ki je v zadnjih letih pritegnilo največ pozornosti, je
gotovo področje spletnih trgovin, ki predstavljajo pomemben delež v poslovanju med podjetji in
potrošniki (B2C – Business to Consumer). Obseg spletnega nakupovanja vztrajno raste pri nas in
v tujini in predstavlja vse večji delež v skupni prodaji.
Spletna trgovina vključuje potrošnikovo iskanje informacij, izbiro (fizične ali digitalne) dobrine,
naročilo te dobrine in njihovo dostavo.
V spletnih trgovinah lahko kupujemo fizične (knjige, oblačila, računalniško strojno opremo) ali
digitalne dobrine (računalniško programsko opremo, e-knjige, e-letalske karte, e-vstopnice).
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3.2 OPREDELITEV SPLETNE TRGOVINE IN VRSTE SPLETNIH TRGOVIN
Spletna trgovina je dovršena oblika internetne prodaje, ki vse bolj izpodriva tradicionalno
trgovino, čeprav ne v vseh segmentih. Še vedno hočemo na primer videti zelenjavo in sadje, ki jo
kupimo, pomeriti obleko, ki nam je všeč, in podobno. A z razvojem tehnologije bo v prihodnosti
verjetno tudi možno vgraditi v proces spletnega nakupovanja.
Glede na tip trgovine ločimo: specializirano trgovino (spletne knjigarne, trgovine z oblačili,
trgovine z računalniško opremo) in veleblagovnice, kjer lahko izbiramo med širokim izborom
različnih izdelkov (BTC, Nakupovanje.net, Mimovrste).

Slika 17: Ena izmed prvih slovenskih spletnih trgovin
Vir: Merkur, 2009
Spletne trgovine lahko ločimo tudi glede na to, ali prodajajo izdelke različnih proizvajalcev (na
primer BigBang.si) ali prvenstveno trži svojo blagovno znamko (na primer Gorenje.si).
Spletne trgovine lahko ločimo po tem, ali prodajajo samo fizičnim osebam ali tudi podjetjem in
organizacijam.
Po podatkih SURS raziskave uporabe IKT leta 2008 (SURS, 2008, Uporaba interneta v
gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008 1. oktober 2008) se delež oseb,
ki nakupujejo po internetu, rahlo povečuje. Internetni nakup je že kdaj opravilo 22 % oseb v
starosti 10–74 let, kar je za 1 odstotno točko več kot v enakem obdobju 2007. Le v prvem
četrtletju 2008 je po internetu naročilo ali kupilo blago 11 % oseb (9 % v enakem obdobju 2007).
Osebe so po internetu najpogosteje naročale ali kupovale oblačila in športno opremo, različne
dobrine za gospodinjstvo, potovanja ali počitniške nastanitve (npr. letalske karte, rezervacije),
knjige, revije, časopise, elektronsko učno gradivo ter računalniško strojno opremo.
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Slika 18: Že opravili spletni nakup (kadarkoli)
Vir: RIS, 2009
3.3 VPELJAVA SPLETNE TRGOVINE
Predstavitvena spletna stran podjetja je bila konec 20. stoletja najbolj razširjena oblika. Na
spletni strani so predstavljala svoje podjetje, svojo dejavnost in izdelke. Na podlagi tega so
zbirala povpraševanje s strani interesentov (na primer preko elektronske pošte ali preko spletnega
obrazca). Tu še ne moremo govoriti o pravi spletni prodajalni, gre pa vsaj pri nekaterih že za
zametke le-te.
Tak način spletnega poslovanja je še vedno zelo prisoten, še posebej pri manjših podjetjih, ki jim
primanjkuje znanja o možnostih uporabe spletnih tehnologij v tržne namene, prepričani pa so, da
morajo imeti svojo predstavitev na internetu.
Internet je postal eden izmed najpomembnejših središč za iskanje informacij in podjetja so hitro
ugotovila, da lahko kupcem ponudijo svoj asortiment izdelkov in storitev kar preko spleta v
obliki spletnega kataloga. Kot najosnovnejša različica spletne prodaje je primeren za večino
podjetij. Povezan je z nizkimi stroški in pomeni prvi korak k elektronskemu poslovanju.
Spletni katalog je nadgradnja digitalne oblike tiskanega kataloga, saj omogoča tudi: globalno
navzočnost, preprostejše in hitrejše ažuriranje, interaktivno dvosmerno komunikacijo med
kupcem in prodajalcem, povezave z neposrednimi podatkovnimi viri o izdelku, uporabi se lahko
tudi multimedijska predstavitev (na primer podjetje Gorenjegroup.com), iskalnik omogoči
uporabniku še večjo preglednost in lažjo primerljivost izdelkov.
Plačilo je ponavadi realizirano s sistemom plačila po povzetju, plačila po položnici ali plačila po
predračunu, če je kupec pravna oseba.
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Elektronski katalogi so še vedno zelo razširjeni, saj se nekaterim podjetjem zaradi premajhnega
obsega spletnega poslovanja ali narave izdelkov naložba v spletno trgovino ne splača.
Spletna trgovina je dovršena oblika spletne prodaje. Elektronski katalog lahko razumemo kot
zametek spletne trgovine, ki se od prave razlikuje predvsem po načinu naročila in plačila
izdelkov in storitev, ki pri elektronskem katalogu potekata ročno. V svojem osnovnem in
stroškovnem pogledu predstavlja elektronski katalog spletno trgovino do točke načina naročila in
plačila. V spletni trgovini omogočimo kupcem nabiranje blaga v spletno košarico, spletno
naročanje in različne možnosti plačevanja naročenega blaga, največkrat kar neposredno preko
spleta.
Spletna trgovina je dovršena oblika spletne prodaje, ki vse bolj izpodriva tradicionalno trgovino,
čeprav ne v vseh segmentih. Še vedno hočemo videti na primer sadje in zelenjavo. A z razvojem
tehnologije bo v prihodnosti verjetno tudi to možno v procesu spletnega nakupovanja.
3.4 PREDNOSTI SPLETNEGA NAKUPOVANJA
Prednosti za potrošnike
Uporabnik lahko pri spletnem nakupovanju prihrani veliko časa in stroškov. Z vidika stroškov
gre predvsem za transakcijske stroške, povezane z izgubljenim časom, ki ga potrošnik potrebuje
za iskanje izdelka. Te prednosti pridejo do izraza predvsem, če upoštevamo, da je preko spletnih
strani možno kupovanje v tujini.
Večina fizičnih trgovin ima omejen delovni čas. Pri spletnih trgovinah teh omejitev ni. Prednost
predstavljajo tudi širši asortimenti izdelkov (ni prostorskih omejitev, kot so v fizičnih trgovinah,
na primer omejitev na policah). Možno je nuditi bogatejše informacije o izdelkih (izdelke je
možno predstaviti v funkciji), nižje cene izdelkov in boljši servis (Groznik, 2004).
Prednosti za prodajalce
Prodajalci se lažje in hitreje prilagajajo spremembam v povpraševanju, lažje upravljajo odnose s
kupci in imajo nižje stroške oglaševanja (Groznik, 2004).
Primer:
Kupci lahko na Jaguarjevi strani sami oblikujejo avto po svojih željah. Izberejo lastnosti in
opremo, ki jo želijo imeti. Izbirajo lahko med številnimi različnimi zunanjimi kombinacijami.
Tako oblikovan avto si lahko na spletu tudi ogledajo iz vseh možnih kotov. Avtomobilu lahko
določijo ceno in izberejo, pri katerem trgovcu želijo tako sestavljen avto prejeti.

48

Elektronsko poslovanje

Slika 19: Spletna stran podjetja Jaguar – Built your own XK
Vir: Jaguar, 2009
Prilagajajo se lahko z dodajanjem novih proizvodov, s spreminjanjem cen, predstavitvami
izdelkov, ponujajo popuste in podobno. Vse te spremembe lahko izvedejo v bistveno krajšem
času in z bistveno nižjimi stroški. Prednost lahko postane tudi slabost pri podjetjih, ki za te
spremembe ne skrbijo.
Primer:
Kolikokrat se še vrnete na spletne strani spletne trgovine, ki vam ponuja zastarele podatke,
oziroma ponuja izdelke, ki jih ni možno več kupiti (na primer knjiga, ki je že pošla, na spletni
strani pa še vedno piše, da je dobavljiva)?
Kupec 1 je želel kupiti priročnik o jadranju. Zanimivo knjigo je našel v spletnem katalogu spletne
knjigarne Jadra. V katalogu je navedena vsebina, avtor, cena in še nekaj ostalih podatkov o
plačilu in dostavi. Naročilo izvede brez problemov, kar ga zelo razveseli, saj je knjiga namenjena
prijatelju kot darilo za rojstni dan. Mineta dva dneva. Knjiga bi morala biti dostavljena, vendar
po telefonu pokliče oseba, zaposlena v knjigarni, ki pove, da priročnik ni več dobavljiv. Jezen je,
ker se to zgodi - kje so pa bili, ko bi morali posodobiti spletni katalog?! Kupec 1 se v to spletno
trgovino ni vrnil več.
Kupec 2 je želel kupiti priročnik o jadranju. Zanimivo knjigo je našel v spletnem katalogu spletne
knjigarne Morje. V katalogu je navedena vsebina, avtor, cena in še nekaj ostalih podatkov o
plačilu in dostavi. Naročilo izvede brez problemov, kar ga zelo razveseli, saj je knjiga namenjena
prijatelju kot darilo za rojstni dan. Mineta dva dneva, ko knjigo dostavi poštar na dom. Kupec 2
plača po povzetju. Še isti dan priročnik podari svojemu prijatelju na večerni zabavi. Naslednji
mesec potrebuje darilo za drugega prijatelja. Takoj se spomni svoje dobre izkušnje pri nakupu v
spletni knjigarni Morje. Takoj poišče njihov spletni katalog…
Splet omogoča tudi izjemno podrobno spremljanje uporabnikov. Tako lahko enostavno
spremljamo, od kod prihajajo (s katerih spletnih strani, katere besede uporabljajo v iskalniku, da
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pridejo v spletno trgovino), kako se gibljejo po spletni trgovini, kje spletno trgovino zapustijo.
Ugotavljamo lahko, kje v postopku nakupa izgubimo največ kupcev. Če težave uspešno
odkrijemo in odpravimo, lahko vplivamo na uspešnost spletne trgovine.
Spletne trgovine imajo običajno nižje fiksne stroške (stroške najemnine, vzdrževanja in čiščenja
prodajaln). Trženje poteka v elektronski obliki, kar odpravlja stroške tiskanja in pošiljanja.
3.5 OVIRE SPLETNEGA NAKUPOVANJA
Glavne ovire, zaradi katerih uporabniki ne kupujejo v spletnih trgovinah, so (Groznik, 2004):
• slaba, počasna podpora kupcem, ali pa te sploh ni,
• zasebnost – strah pred razkrivanjem osebnih podatkov,
• višji celotni stroški (vključno s pakiranjem in dostavo),
• varnost (zlorabe kreditnih kartic, hekerji),
• slaba strukturiranost strani (ne najdejo informacij o izdelku ali storitvi),
• nezmožnost fizičnega preizkusa blaga
• splošno nezaupanje v ponudnika,
• vračilo blaga ni mogoče,
• prepočasen prenos spletnih strani,
• blaga ni na zalogi.
3.6 PROMOCIJA SPLETNIH TRGOVIN
Prva in najpomembnejša naloga vsake spletne trgovine je promocija (pritegnitev uporabnikov in
njihova konverzija v nakupovalce). Za pritegnitev kupcev lahko podjetje uporabi različne metode
klasičnega in spletnega trženja.
Načini promocije spletne trgovine so: lastno trženje z e-pošto, iskalniki, partnerski programi,
katalogi in nakupovalni portali. Za lastno trženje preko e-naslovov mora podjetje najprej pridobiti
elektronske naslove uporabnikov in njihovo dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil.
Običajno te naslove dobijo od obstoječih kupcev, z nagradnimi igrami, anketami, spletnimi
igricami in podobno.
Primer:
Eden izmed najuspešnejših trgovcev pri tovrstnih aktivnostih je slovenski trgovec Merkur. V
spletni trgovini je objavljena nagradna igra.
Pravila in pogoji nagradne igre
Za sodelovanje v nagradni igri po rešenem kvizu pustite svoje osebne podatke (ime, priimek,
naslov in elektronski naslov). Nagradna igra poteka v obdobju od 7. 5. do 7. 6. 2009. Med
vsemi, ki bodo rešili IQ test in nam sporočili svoje podatke, bomo izžrebali 20 srečnežev, ki bodo
prejeli lepe nagrade.
Na tak način lahko podjetje pridobi dragocene osebne podatke potencialnih kupce. Na njihove
elektronske naslove lahko pošiljajo komercialna sporočila in na tak način promovirajo svojo
spletno trgovino.
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Spletni trgovci lahko za privabljanje uporabljajo različne oglase: od klasičnih oglasnih pasic
različnih dimenzij, sponzoriranih povezav do obogatenih (t. i. Rich Media) oglasov. Med
obogatene oglase štejemo lebdeče (slika, animacija ali interaktivna mini stran, ki se pojavi nad
spletno stranjo), drseče, razširljive oglase (oglas se najprej prikaže uporabniku v obliki oglasa
standardnih dimenzij, ko se ga uporabnik dotakne, se oglas raztegne), oglasni premor (se za
določen čas pokaže čez cel zaslon), video oglas (omogoča neposreden prenos TV oglasa v splet).
Spletni trgovci v precejšnji meri uporabljajo tudi partnerske programe. Pri teh programih gre za
povezovanje spletnega trgovca s partnerji. Partnerji na svojih straneh tržijo proizvode spletnega
trgovca. Za uspešno preusmerjene uporabnike (take, ki se odločijo za nakup blaga na strani
trgovca) s partnerji upravičenimi do provizije.
Primer:
Dober primer partnerskega programa je spletna stran podjetja Spletnik, dostopna na
http://www.lovecnacene.s . LovecNaCene.si je iskalnik cen, ki vam omogoča iskanje najnižjih cen
in primerjavo cen produktov iz vseh slovenskih trgovin. LovecNaCene.si ni spletna trgovina in ne
omogoča nakupa predstavljenih produktov, temveč obiskovalcem omogoča, da najdejo najnižjo
ceno za določen produkt in svoje povpraševanje naslovijo direktno na spletni strani prodajalca.
Poleg primerjave cen spletnih trgovcev LovecNaCene.si obiskovalcem omogoča:
• da se pred nakupom določenega produkta o njem poučijo in primerjajo s podobnimi produkti,
• da si nastavijo alarme, ko produkt doseže določeno ceno,
• komentirajo spletne trgovce in njihove storitve,
• delijo mnenja z ostalimi uporabniki glede produktov.
Vpeljava dobre spletne trgovine pogosto zahteva organizacijske spremembe v podjetju, prav tako
pa tudi vpeljava spletne trgovine zahteva vzpostavitev in ažurno vzdrževanje baze podatkov o
zalogah blaga.
Zaradi omenjenih zahtev se podjetju, ki je pripravljeno resno nastopiti na področju spletnega
trgovanja, svetuje temeljita prenova poslovnih procesov in njihova informatizacija.
Da bi podjetje uspešno izvedlo prenovo in informatizacijo poslovnih procesov, po možnosti pa
vanj vključilo še koncept upravljanja odnosov s strankami, mora navezati stik z zunanjimi
ponudniki. Strošek omenjenega je z vidika manjših podjetij zelo visok, zato se ta večinoma
odločajo za preprostejše rešitve, ki so sicer cenejše, a tudi manj učinkovite.

51

Elektronsko poslovanje

Slika 20: Primer vpeljave spletne trgovine
Vir: Turk, 2001
3.7 ZNAČILNOSTI USPEŠNIH SPLETNIH TRGOVIN
Uspešne spletne trgovine prodajajo izdelke, ki imajo naslednje značilnosti:
• imajo močno blagovno znamko (na primer Nike, Gorenje, Cannon),
• imajo garancijo zanesljivih in dobro znanih dobaviteljev (Dell, HP),
• so v digitalni obliki (na primer glasba, programska oprema),
• so relativno poceni,
• jih pogosto kupujemo,
• so standardi (knjige, DVD-ji, letalske karte, vstopnice),
• so v embalaži, ki je ni možno odpreti niti v klasični trgovini.
Primer:
Če obiščemo slovenske spletne trgovine, kot so Mimovrste, EnaA ali Bolha, potem lahko
ugotovimo, da vse prodajajo knjige. Knjige so izdelki, ki so standardi in relativno poceni. Vse
ponujajo računalniško opremo znanih blagovnih znamk kot sta HP in Dell.
Za uspešno spletno prodajo pa niso dovolj samo dobrine, primerne za spletno prodajo. Potrebno
je zagotoviti ustrezno kakovost spletne trgovine. Kakovostno spletno stran tvorijo kakovostna
vsebina, uporabnost in tehnologija.
Vsebina spletne strani med drugim vključuje število dobrin, ki jih spletna stran ponuja, in število
variacij teh dobrin (na primer oblačilo v različnih barvnih odtenkih). Ker fizično ogled izdelkov
na internetu ni mogoč, je zelo pomembno, kako so izdelki predstavljeni. Izdelke lahko
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predstavljamo na različne načine (s fotografijo izdelka ali rezultatov, kij jih lahko dosežemo z
uporabo izdelka, videoposnetki izdelka v funkciji, zvočnimi posnetki).

Slika 21: Predstavitve izdelkov v spletni trgovini
Vir: Merkur, 2009
Posebno pozornost morajo trgovci nameniti jeziku, saj nerazumljivi teksti, polni slovničnih
napak, negativno vplivajo na kredibilnost trgovca.
Smiselno je ponuditi tudi dodatne informacije, ki bi utegnile uporabniku pomagati pri izbiri
(nakupovalni vodiči, spletni svetovalci) in uporabi (recepti pri kuhinjskih aparatih). Pomembna
je tudi personalizacija, to pomeni, da trgovci prilagajajo ponudbo posameznim kupcem To lahko
storijo na podlagi njihovih prejšnjih obiskov, nakupov in demografskih značilnosti.
Poleg vsebine je pri kakovostni spletni predstavitvi pomembna tudi uporabnost spletne strani.
Pod uporabnostjo razumemo strukturiranost spletne trgovine in kako je strukturirana vsebine
znotraj posamezne strani. Pomembna je tako vsebinska kot oblikovna struktura. Navigacija med
stranmi mora biti za uporabnika razumljiva. V vsakem trenutku mora vedeti, kje se nahaja na
spletnih straneh spletne trgovine. To je še posebej pomembno v trenutku potrjevanja nakupa.
Trgovina mora omogočati hitro in enostavno iskanje informacij in izdelkov. Dobre spletne
trgovine običajno ponujajo t. i. lokalno navigacijo, ki se prilagaja trenutni vsebini. To pomeni, da
pri ogledu določenega izdelka uporabniku ponudijo še seznam sorodnih izdelkov, dopolnjujočih
izdelkov (pri ogledu določenega računalnika mu ponudijo še ogled primernih monitorjev) ali na
primer seznam izdelkov v istem cenovnem razredu. Pomembno vlogo ima tudi iskalnik, ki mora
najti izdelek v čim krajšem času.
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Slika 22: Lokalna navigacija v spletni trgovini
Vir: Merkur, 2009
Pomembna je tudi grafična podoba, saj je grafična podoba prvi stik, ki ga ima potencialni kupec s
trgovcem. Grafična podoba, ki je estetsko privlačna in daje občutek profesionalnosti, pozitivno
vpliva na nakup.
Z vidika tehnologije sta za spletne trgovce pomembni tehnološka neodvisnost in kakovost
izvedbe. Pod tehnološko neodvisnost spadajo tri komponente: programska neodvisnost,
neodvisnost od hitrosti povezave in grafična neodvisnost. Spletni trgovci od uporabnika ne
morejo pričakovati, da si bo za uporabo njihove trgovine nameščal posebno programsko opremo
(na primer najnovejšo različico spletnega brskalnika in podobno) ali spreminjal nastavitve
svojega računalnika (na primer ločljivost zaslona). Spletna stran mora biti hitro odzivna, saj nizka
odzivnost povečuje negotovost uporabnika.
3.8 POVZETEK
Eno izmed področij elektronskega poslovanja, ki je v zadnjih letih pritegnilo največ pozornosti, je
gotovo področje spletnih trgovin, ki predstavljajo pomemben delež v poslovanju med podjetji in
potrošniki (B2C – Business to Consumer).
V spletnih trgovinah lahko kupujemo fizične (knjige, oblačila, računalniško strojno opremo) ali
digitalne dobrine (računalniško programsko opremo, e-knjige, e-letalske karte, e-vstopnice).
Ponavadi poteka vpeljava spletne trgovine podjetja v več fazah: najprej predstavitvena spletna
stran, nato spletni katalog in nazadnje še prava spletna trgovina kot dovršena oblika spletne
prodaje.
Spletna trgovina prinaša prednosti tako za prodajalce kot kupce, prav tako pa se oboji srečujejo
tudi z ovirami.
Prva in najpomembnejša naloga vsake spletne trgovine je promocija, pri čemer lahko podjetja
uporabljajo različne metode klasičnega in spletnega trženja.
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Za uspešno spletno prodajo pa niso pomembne le dobrine, ki so primerne za spletno prodajo,
ampak je velikega pomena kakovostna spletna stran. Kakovostno spletno stran tvorijo kakovostna
vsebina, uporabnost in tehnologija.
Pregledna vprašanja
• Opredelite pojem spletne trgovine.
• Naštejte vrste spletnih trgovin.
• Po katerih fazah poteka vpeljava spletne trgovine v podjetje?
• Kaj je spletni katalog?
• Opredelite glavne prednosti spletnega nakupovanja za potrošnike in prodajalce.
• Opredelite glavne ovire spletnega nakupovanja.
• Kako lahko podjetja promovirajo svoje spletne trgovine?
• Katere so značilnosti uspešnih spletnih trgovin?

Naloga 1:
Opišite razliko med spletnim katalogom in spletno trgovino.
Na spletu poiščite primer ustreznega spletnega kataloga računalniške opreme in izberite
najustreznejši prenosni računalnik, ki ga študenti potrebujejo za svoje delo.

Naloga 2:
V eni izmed spletnih knjigarn izvedite povpraševanje s pomočjo spletnega obrazca za
najustreznejši priročnik, ki obravnava pravila pri izdelavi spletnih katalogov.

Naloga 3:
Poiščite deset spletnih trgovin in jih razvrstite v ustrezne skupine spletnih trgovin.

Naloga 4:
Poiščite na spletni strani podjetje, ki omogoča povpraševanje o svojih izdelkih ali storitvah, ter
izvedite po eno izmed povpraševanj s pomočjo elektronske pošte in eno s pomočjo spletnega
obrazca.

Naloga 5:
Poiščite na spletu spletni katalog ženskih oblačil, ki vključuje tudi multimedijsko predstavitev.
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Naloga 6:
Poiščite spletni katalog enega izmed slovenskih zdravilišč in ugotovite, kakšen način plačila
uporabljajo za plačilo darilnega bona. Na kakšen način je omogočena dvosmerna komunikacija
med uporabnikom in podjetjem? Izvedite povpraševanje glede namestitve štiričlanske družine za
teden dni v hotelu s štirimi zvezdicami.

Naloga 7:
Na spletu poiščite pet podjetij, ki se jim zaradi narave izdelkov ne splača imeti spletne trgovine.
Kaj menite o spletni trgovini gradbenega podjetja?

Naloga 8:
Izračunajte, kakšni stroški nastanejo, če se morate po vstopnico za koncert na Dunaju peljati v
Celovec, in kakšni, če kupiti vstopnico preko spletne strani ponudnika vstopnic (na primer
ponudnik na www.vstopnice.net) kar od doma?

Naloga 9:
Na Jaguarjevi spletni strani poiščite opcijo Build your own XK. Sestavite si avto po svojih željah,
na barvnem tiskalniku iztiskajte tako sestavljen avto. Primerjajte s sestavljenimi avtomobili
ostalih študentov.

Naloga 10:
Poiščite pet spletnih knjigarn in pet njihovih objavljenih izdelkov ter preverite (elektronska pošta,
spletni obrazec, telefon), ali so izdelki še dobavljivi. Opozorite jih na neažurnost njihove spletne
trgovine, če izdelki niso več dobavljivi.

Naloga 11:
Naključno izberite slovensko spletno trgovino in preverite, ali morda obstajajo katera od
naslednjih ovir: slaba strukturiranost strani ali prepočasen prenos spletnih strani. Navedite,
zakaj je spletna stran slabo strukturirana in izdelajte predlog prenove le-te.

Naloga 12:
Poišči še kakšno spletno trgovino, ki s pomočjo raznih aktivnosti (nagradne igre, ankete, spletne
igrice) na spletni strani pridobiva podatke o uporabnikih.
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Naloga 13:
Poiščite kakšnega spletnega trgovca, ki za promocijo uporablja partnerske programe. Najlažje
boste to storili, če preverite, kakšne oglase ponujajo multimedijske strani, kot sta 24ur.com ali
rtvslo.si.

Naloga 14:
Poiščite nekaj spletnih trgovin, ki prodajajo izdelke, ki so v digitalni obliki.

Naloga 15:
Na spletnih straneh poiščite spletno trgovino, ki:
1. uporablja personalizacijo v svoji ponudbi v spletni trgovini,
2. uporablja t. i. lokalno navigacijo.
Izberite spletno trgovino in ugotovite, kako dolgo njihov iskalnik (če ga ima) išče iskani izdelek.

Naloga 16:
Izberite tri spletne trgovine (na primer knjigarne) in ocenite njihovo estetsko in profesionalno
podobo.

Skupinsko delo:
Razdelite se v skupine, ki naj štejejo vsaj tri študente. Vsaka skupina predstavlja eno podjetje ali
ustanovo. Izberite si vrsto izdelka ali storitve, s katerimi ustvarja dohodek. Vaša naloga je
vpeljava spletne trgovine.
Že v prvem poglavju ste izdelali predlog spletne strani. Izdelajte še spletni katalog za vaše izdelke
ali storitve. Uporabite računalniško orodje Microsoft© Office Publisher. Navodila za uporabo
tega programa ste dobili na vajah v računalniški učilnici.
Izdelajte spletno trgovino z odprto kodnim računalniškim orodjem VirtueMart. Navodila za
uporabo ste prejeli na vajah. Preverite delovanje spletne trgovine s pomočjo ostalih skupin, ki
bodo nakupovale v vaši spletni trgovini.
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4 ELEKTRONSKO IZOBRAŽEVANJE (E-IZOBRAŽEVANJE)
4.1 UVOD
Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) je ena izmed tistih organizacij, ki ima ne samo
veliko zaposlenih, pač pa so ti razpršeni na različnih lokacijah.
Da bi učinkovito in uspešno izvajali izobraževanje, je bilo potrebno najti sistem, ki bi z
najmanjšimi napori postregel s pozitivnimi rezultati. Zagotovo je bila uvedba e-izobraževanja
prava pot.
Rezultati uvedbe e-izobraževanja kažejo, da je bilo e-izobraževanje pravilna izbira za CURS. Po
izpeljavi pilotnega projekta za e-tečaj s področja preiskave vozil so v CURS do danes, s pomočjo
e-izobraževanja, izobrazili okoli 400 zaposlenih iz dveh različnih vsebin. Zaposleni so dosegli
100 % uspešnost na testiranjih in izražajo zadovoljstvo z vpeljanim sistemom (B2, 2009).
Zaradi razpršenosti carinske uprave po celi Sloveniji bi imela pri izvedbi izobraževanja na
klasičen način kar nekaj problemov, ne glede na to, ali bi predavatelji izvajali tečaj na različnih
lokacijah ali pa bi se tečaj izvajal centralizirano na enem mestu.
V tem poglavju boste spoznali: pojem elektronskega izobraževanja, oblike elektronskega
izobraževanja in prednosti in težave elektronskega poslovanja.
Po tem poglavju boste znali: sodelovati pri asinhronem e-izobraževanju v spletni učilnici,
sodelovati v sinhronem izobraževanju s pomočjo videokonferenčne opreme, poiskati na spletu in
uporabljati e-gradivo za uporabo izbranega računalniškega orodja ter izdelati e-gradivo za
sinhrono izobraževanje s pomočjo ustreznega računalniškega orodja.
Pojav globalne ekonomije in razvoj najsodobnejše informacijske in komunikacijske tehnologije
imata pomemben vpliv tudi na izobraževanje. Z nenehnim naraščanjem količine informacij in
vedno krajšim časom, ko ima informacija vrednost, izobraževalne ustanove ne morejo biti več
samo mesto, kjer se ob določenem času prenaša določena količina informacij od učitelja do
učenca (dijaka, študenta). In prav informacijska in komunikacijska tehnologija sta omogočili
spremembo načina izobraževanja. Širi se dostopnost izobraževanja, povečuje se njegova
pomembnost in kakovost.
Pri tehnologiji si ne smemo predstavljati samo internet, ampak sem prištevamo tudi radio in
televizijo. Seveda pa je internet prvi, ki omogoča tudi interaktivnost, ki je drugi mediji niso
premogli. V prihodnosti se bo verjetno razvil sistem, ki bo vseboval tudi druge tehnologije
(mobilno tehnologijo, dlančnike in podobno).
4.2 OPREDELITEV ELEKTRONSKEGA IZOBRAŽEVANJA
E-izobraževanje ima danes več sopomenk: študij na daljavo, učenje na daljavo, daljinsko
izobraževanje, e-učenje, e-izobraževanje.
V e-izobraževanju se združujeta odprto učenje in učenje na daljavo, kar pomeni prost dostop
do gradiv, informacij in samoizobraževanje. Učenje na daljavo je formalno izobraževanje, ki
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poteka izven prostorov matične izobraževalne ustanove. E-izobraževanje temelji na učenju po
meri uporabnika, kar pa je cilj vsakega dobrega izobraževalnega sistema (Groznik, 2004).
E-izobraževanje lahko ponujajo klasične (poleg klasičnega, ki zahteva fizično prisotnost) in tudi
navidezne (virtualne) izobraževalne ustanove. Slednje se s klasičnim izobraževanjem ne
ukvarjajo, ampak ponujajo izobraževalni proces izključno na daljavo prek javnih omrežij.
4.3 OBLIKE E-IZOBRAŽEVANJA IN PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV
Izobraževanje na daljavo, ki ga poznamo danes, ima veliko možnih oblik in izvedb, vendar je
vsem oblikam skupna neka splošna arhitektura (slika 23) z določenimi skupnimi elementi.

Slika 23: Splošna arhitektura sistema za izobraževanje na daljavo
Vir: Jakončič, 2002, 12
Ponudniki izobraževalnih gradiv lahko pripravljajo eno- ali večpredstavna gradiva. Gradiva so
lahko preprosta besedila ali pa dinamična večpredstavna gradiva, ki vključujejo avdio, video,
besedila, predstavitve in podobno. Gradiva lahko razvrščamo glede na način posredovanja na:
gradiva v paketni obliki in neposredno izvajana gradiva.
Ponudniki objavljajo svoja gradiva na strežnikih, ki so preko različnih vrst prenosnih sistemov
dostopna uporabnikom. Ti strežniki morajo podpirati ponudbo ponudnikov (npr. učiteljev) in
uporabo uporabnikov (npr. študentov) s pomočjo uporabniških vmesnikov, ki jih imenujemo
izobraževalni portali.
Pomembno vlogo ima tudi tutor, ki pomaga učečim se pri izbiri ustreznih gradiv, jih usmerja v
izobraževalnem procesu in ocenjuje njihovo pridobljeno znanje.
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Udeležencem (študenti, učenci, učitelji, predavatelji, tutorji) je omogočeno, da pošiljajo nekatere
povratne informacije do izobraževalnega portala, ki lahko daje drugemu udeležencu koristno
informacijo (študent izpolni vprašalnik, ga pošlje nazaj na portal, odgovore analizira tutor in
informacije o pomanjkljivosti gradiva pošlje avtorju le-tega).
Primer:
Predavatelj pri predmetu elektronsko poslovanje v spletni učilnici objavi nalogo, ki zahteva od
študentov, da izdelajo spletni katalog z računalniškim orodjem Microsoft© Office Publisher. Ker
v nalogi ni bilo izrecno navedeno, za katero vrsto izdelkov ali storitev naj bo izdelan spletni
katalog in v kakšnem obsegu, so bile študentke Mija, Nina in Lena v precejšnji dilemi. Morale so
vzpostaviti povezavo s predavateljem in ga prositi za dodatna navodila.
Mija je uporabila elektronsko pošto. Elektronski naslov predavatelja je bil objavljen v spletni
učilnici. Še isti dan ji je predavatelj po elektronski pošti poslal dodatna navodila. Študentka je
izdelala nalogo brez napak.
Nina, ki je bila na praktičnem izobraževanju v tujini, je uporabila kar forum v spletni učilnici
predmeta elektronsko poslovanje. Odprla je temo Dodatna navodila. Ker je forum nastavljen
tako, da dobi predavatelj sporočila po elektronski pošti, da se na forumu nekaj dogaja, se takoj
prijavi v forum in po pregledu vseh tem objavi dodatna navodila kar preko foruma. Nina je
izdelala nalogo brez napak.
Lena ni imela dostopa do spletne učilnice, zato je nalogo odšla iskat k Miji. Ko je doma reševala
nalogo, ni imela dodatnih navodil, zato naloge ni izdelala popolnoma po pravilih. Predavatelj ji
je nalogo zavrnil in zahteval, da odpravi vse napake. Ker napak ni mogla pravočasno odpraviti,
je zamudila prvi izpitni rok.
Prenosni sistem obsega omrežje, po katerem se prenašajo gradiva in aplikacije, ki omogočajo
oddajo, sprejem in spremljanje učnega gradiva. Aplikacija, ki je potrebna, je določena z naravo in
formatom učnega gradiva. Neposredno izvajana predavanja zahtevajo videokonferenčna orodja,
medtem ko učna gradiva v formatu HTML zahtevajo spletne brskalnike. Te lastnosti določajo
obliko izobraževanja na daljavo. Ločimo tri oblike: sinhrono deljeno izobraževanje, asinhrono
deljeno izobraževanje ali neodvisno izobraževanje.
Sinhrono deljeno izobraževanje
Sinhrono deljeno izobraževanje lahko primerjamo s tradicionalnim izobraževanjem, ki ponuja
neposredno izvajanje učnih gradiv v realnem času. Pri tem so učitelj in učeči se skupaj v istem
prostoru. Ker pa so uporabniki e-izobraževanja na različnih lokacijah, se za neposredno izvajanje
učnih gradiv uporabljajo različne tehnologije.
Enosmerni video (ali televizija) omogoča neposredni prenos ali prenos videoposnetka, dvosmerni
video pa omogoča tudi interakcijo. Pri slednji obliki lahko študenti postavljajo vprašanja, dobijo
odgovore, sodelujejo v razpravah in spreminjajo potek izobraževalnega procesa. Predavatelj
lahko prilagaja svoja predavanja potrebam in odzivu poslušalcev.
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Slika 24: Videokonferenčni sistem pri e-izobraževanju
Asinhrono deljeno izobraževanje
Asinhrono deljeno izobraževanje omogoča časovno neodvisen dostop do učnega gradiva. Učni
proces se izvaja predvsem z branjem ali predvajanjem video- in avdio posnetkov. Večpredstavno
gradivo naredi izobraževanje privlačnejše in zanimivejše. Sodelovanje z drugimi udeleženci
poteka asinhrono. Običajno se uporabljajo forumi, e-pošta in novičarske skupine. Zaradi omejene
interakcije je tukaj velikega pomena, da tutor ali učitelj lahko spremlja napredek uporabnika
učnega gradiva. To vključuje spremljanje števila prijav, časovnega obsega prijave, območij, kjer
je poraba časa nad ali podpovprečna, učinkovitost izvajanja nalog, testov in podobno.

Slika 25: Asinhrono deljeno izobraževanja v spletni učilnici Moodle na višji strokovni šoli
Vir: Lasten
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Neodvisno izobraževanje
Pri neodvisnem izobraževanju posameznik ni del neke skupine in verjetno nima učitelja ali
inštruktorja, ki bi ga pri izobraževanju usmerjal. Poišče ustrezno učno gradivo (npr. avdio-video
program za učenje tujega jezika) in ga obdela v svojem prostem času. Gradiva naj bi bila
modularna (sestavljena iz manjših zaključenih celot), kar omogoča oblikovanje učnega gradiva,
ki je kar najbolj prilagojeno posamezniku. Glede na lastnosti neodvisnega izobraževanja lahko
predvidevamo, da bo ta oblika postala sčasoma najpogostejša oblika izobraževanja na daljavo.
Razlog je predvsem v lastnosti »v pravem času« in veliki prilagodljivosti, saj omogoča sprotno
dograjevanje učnih gradiv, ki so kar najbolje prilagojena vsakemu posamezniku.
4.4 PREDNOSTI IN TEŽAVE E-IZOBRAŽEVANJA
Prednosti lahko razvrstimo glede na udeležence (učeče se, zaposlene v izobraževalni ustanovi in
ponudnike izobraževalnih gradiv) na:
• koristi učečih se (učenci, dijaki, študenti): imajo hitrejši dostop, pri učenju so krajevno in
časovno bolj fleksibilni, študij lahko prilagodijo sebi, kar posledično vodi v večjo kakovost
študija …
• koristi zaposlenih v izobraževalni ustanovi: manj potujejo (manjša izguba časa in denarja),
manj je rutinskih predavanj (npr. študentje sami predelajo osnove), delo je zanimivejše in bolj
stimulativno …
• koristi ponudnikov učnih gradiv: se lažje prilagajajo potrebam okolja, imajo širšo bazo
uporabnikov, možnost dodatnega usposabljanja tutorjev, zmanjšujejo neposredno
komunikacijo.
Težave e-izobraževanja lahko ločimo na tiste, ki so povezane s tehnologijo, in tiste, ki so
povezane s kulturo.
Pri tehnologiji se srečujemo z naslednjimi ovirami:
• premajhna razširjenost širokopasovnih povezav (uporabnik namreč za normalno uporabo
interaktivnih, privlačnih večpredstavnostnih gradiv, ki običajno vključujejo tudi avdio in
video posnetke, potrebuje širokopasovno povezavo (npr. ADSL, kabelski internet, optično
povezavo);
• pomanjkanje standardov (to se odraža pri težavah glede uporabe, zahtevnem povezovanju
posameznih sistemov in varnostnih vprašanjih);
• potrebna je posebna (draga) programska in strojna oprema.
S kulturo pa povezujemo naslednje ovire:
• tradicionalen način izobraževanja (v predavalnicah) je globoko zakoreninjen tako v zavesti
učečih se kot učiteljev (spremembe so zato zahtevne in dolgotrajne);
• tehnologija lahko na študente in profesorje deluje zastrašujoče;
• odsotnost osebnega stika;
• začetni poskusi priprave učnih gradiv so pokazali, da je posebej zahtevna priprava
učinkovitega učnega gradiva;
• problemi ocenjevanja rezultatov (problem je z vrednotenjem dela, ki ga študent opravi od
doma, kajti nobenega zagotovila ni, kdo je dejansko opravil nalogo ali izpit);
• vzdrževanje navdušenja in motivacije študentov;
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•

informacijska pismenost (e-izobraževanja ne moremo razširiti na tiste potencialne študente, ki
niso informacijsko pismeni).

Posamezne izobraževalne ustanove skušajo te ovire zmanjšati s pomočjo mešanega
(kombiniranega) učenja. Tradicionalno učenje kombinirajo z e-izobraževanjem. Tako lahko
študenti poleg klasičnega študija dobijo materiale v tiskani in digitalni obliki, komunicirajo z
mentorjem po elektronski poti, sodelujejo v spletnih klepetalnicah in podobno. Mešano učenje se
je pojavilo kot posledica ugotovitve, da ne tradicionalno in ne e-izobraževanje ni optimalno.
4.5 POVZETEK
Pojav globalne ekonomije in razvoj najsodobnejše informacijske in komunikacijske tehnologije
ima pomemben vpliv tudi na izobraževanje.

V e-izobraževanju se združujeta odprto učenje in učenje na daljavo. Prost dostop do gradiv,
informacij in samoizobraževanje so osnovne karakteristike odprtega učenja. Učenje na daljavo je
formalno izobraževanje, ki poteka izven prostorov matične izobraževalne ustanove. Eizobraževanje temelji na učenju po meri uporabnika, kar pa je cilj vsakega dobrega
izobraževalnega sistema.
E-izobraževanje lahko ponujajo klasične (poleg klasičnega, ki zahteva fizično prisotnost) in tudi
navidezne (virtualne) izobraževalne ustanove. Slednje se s klasičnim izobraževanjem ne
ukvarjajo, ampak ponujajo izobraževalni proces izključno na daljavo prek javnih omrežij.
Izobraževanje na daljavo, ki ga poznamo danes, ima veliko možnih oblik in izvedb, vendar je
vsem oblikam skupna neka splošna arhitektura z določenimi skupnimi elementi: priprava
izobraževalnih gradiv, učeči se, tutor, prenosni sistem in izobraževalni portal.
Ločimo tri oblike izobraževanja na daljavo: sinhrono deljeno, asinhrono deljeno in neodvisno
izobraževanje.
Tudi pri e-izobraževanju se srečujemo z različnimi prednostmi in težavami. Težave srečujemo
predvsem v zvezi z tehnologijo, ki je nujno potrebna pri e-izobraževanju, in kulturo, kjer je
potrebno izpostaviti predvsem trdno zasidran tradicionalni način izobraževanja v vseh
udeležencih izobraževalnega procesa.
Pregledna vprašanja
• Opredelite pojem e-izobraževanje.
• Kakšne spremembe prinašajo sodobne tehnologije v e-izobraževanju?
• Opišite splošno arhitekturo izobraževanja na daljavo.
• Kaj je sinhrono deljeno izobraževanje?
• Kaj je asinhrono deljeno izobraževanje?
• Kakšne koristi prinaša e-izobraževanje?
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Naloga 1:
Pozanimajte se, ali ponuja v Sloveniji kakšna izobraževalna organizacija izobraževanje izključno
na daljavo. Kaj pa v tujini?

Naloga 2:
Prijavite se v izobraževalni portal višje strokovne šole. Ugotovite, kakšna so izobraževalna
gradiva (eno- ali večpredstavna), ki jih predavatelji objavljajo na tem portalu. Izberite in
uporabite eno izmed gradiv pri predmetu elektronsko poslovanje.

Naloga 3:
Poiščite sinhrono obliko izobraževanja na izobraževalnem portalu višje strokovne šole (eden
izmed njih je morda Klepet) in jo uporabite pri komunikaciji s študenti glede objavljene naloge
pri predmetu elektronsko poslovanje.

Skupinsko delo:
Povežite se z višjo strokovno šolo, ki izvaja isti visokošolski izobraževalni program in ki premore
videokonferenčno opremo. Dogovorite se za temo in ustrezen termin, ko bo dvosmerno
izobraževanje potekalo s pomočjo videokonferenčne opreme.
Razdelite se v dve skupini (na vsaki šoli po dve). Prva skupina naj izvede izobraževanje na
daljavo, druga skupina pa na klasični način.
Predavatelja naj po končanem izobraževanju izvedeta še preverjanje pridobljenega znanja s
pomočjo spletne učilnice oziroma na klasični način.
Primerjajte rezultate preverjanja obeh vrst skupin.
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5 E-UPRAVA
5.1 UVOD
Vsak državljan se kdaj sreča z opravki v javni upravi. In takrat se sooča z mnogimi težavami, kot
so lahko delovni čas, čakalna vrsta, nepopolni dokumenti, »pošiljanje« na druge organizacije,
spet čakanje v vrsti. Sedaj, v času informacijske družbe težave niso več tako očitne.
Študentka tik pred diplomo se je ravnokar poročila. Ker je želela, da se na diplomo vpiše nov
priimek, je potrebovala poročni list. Delovni čas in uradne ure javne uprave ji niso ustrezale,
bila pa je tudi na službeni poti v tujini. Zato je obiskala spletne strani e-uprave, vlogo je poslala
elektronsko, s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila. Upravna enota ji je po pošti poslala
izpisek. Ob oddaji diplomske naloge je oddala tudi poročni list.
V tem poglavju boste spoznali: pojem e-uprave, različne dimenzije e-uprave, prednosti in slabosti
e-uprave ter vrste poslovanja e-uprave.
Po tem poglavju boste znali: priskrbeti si ustrezno programsko in strojno opremo, ki je potrebna
za uporabo storitev e-uprave, priskrbeti si brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične
osebe, poiskati ustrezno storitev na portalu e-uprave, poiskati ustrezno vlogo na portalu e-uprave
ali naročati razne obrazce in dokumente na elektronski način (po elektronski pošti ali s pomočjo
kvalificiranega digitalnega potrdila).
Danes se številne države po vsem svetu, tudi Slovenija, srečujejo z velikim in dragim državnim
aparatom. Mnoge izmed njih se zaradi vpliva, ki ga ima vzdrževanje takšnega državnega aparata
na gospodarstvo in državo kot celoto, odločajo za različne projekte, ki bi povečali tako
učinkovitost kot uspešnost javne uprave. Eno izmed ključnih vlog nosijo projekti uvajanja
elektronskega poslovanja v upravo.
5.2 OPREDELITEV E-UPRAVE
Uprava vključuje elemente državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb (zagotavljanje
javnih dobrin in storitev, potrebnih za delovanje družbe, ki jih ni moč zagotoviti na trgu). Danes
je interakcije z državnim aparatom vse več (posredovati je potrebno več podatkov, zaprositi za
večje število dovoljenj ipd.) Ta interakcija pa postaja še dolgotrajnejša in bolj zapletena.
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Slika 26: Način opravljanja storitev pred prenovo in po njej
Vir: Groznik, 2004, 76
E-upravo lahko opredelimo kot uvajanje uporabe sodobnih tehnologij in elektronskega
poslovanja v upravo, znotraj uprave med upravnimi organi, navzven z občani, podjetji in drugimi
organizacijami z namen izboljšanja upravnih storitev, kar prinaša koristi državljanom, partnerjem
in zaposlenim.
Govorimo lahko o štirih dimenzijah, ki sestavljajo e-upravo:
• e-storitve so uporabnikom na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu (organizirane so z vidika
uporabnikov in ne državnih ustanov);
• e-trgovanje je elektronski prenos finančnih sredstev za blago ali storitve (državljanovo plačilo
davkov, državni nakup materiala, dražba presežne opreme);
• e-demokracija temelji na uporabi informacijsko-komunikacijske opreme za komunikacijo z
državljani v procesu sprejemanja odločitev javnega značaja;
• e-menedžment je uporaba tehnologije za izboljšavo menedžmenta javne uprave.
Primer:
Ena izmed storitev na spletnem portalu e-uprave je tudi Vpogled v lastne osebne podatke., ki jih
lahko preverite, in pošljete popravke s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila. Najprej si
morate priskrbeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki je za fizične osebe brezplačno. To lahko
storite neposredno preko portala. Eden izmed overiteljev digitalnih potrdil v RS je Ministrstvo za
javno upravo.
Spletno digitalno potrdilo lahko prevzamete na dva načina:
• v interno zbirko brskalnika, v tem primeru ne potrebujete pametne kartice in čitalca pametne
kartice ali
• na pametno kartico (potrebujete čitalec pametnih kartic)
Natančna navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila so na voljo na spletnih straneh
ponudnikov digitalnih potrdil.
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Pravni okviri

E-upravo lahko proučujemo s štirih različnih vidikov: tehnološkega, pravnega, organizacijskega
in procesnega vidika.

E- uprava

Organizacijski
okviri

Prenova
poslovnih
procesov

Tehnologija

Slika 27: Štirje najpomembnejši vidiki e-uprave
Vir: Vintar, 2006, 224
Tehnološki vidik prevladuje v začetnem obdobju uvajanja e-uprave, ko je potrebno pripraviti
potrebno infrastrukturo za njeno delovanje. Pri tem ima pomembno vlogo tudi razširjenost
uporabljene tehnologije med potencialni uporabniki (podjetji, posamezniki). Z vidika tehnologije
e-upravo sestavljajo internetne tehnologije, digitalna televizija, mobilni telefoni, kioski, pametne
kartice, spletne strani.
Pri pravnem vidiku gre za pripravo in sprejetje ustreznih zakonov. V Sloveniji so bili to: Zakon
o elektronskem poslovanju in digitalnem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon
o varstvu osebnih podatkov, Uredba o pisarniškem poslovanju, Uredba o pogojih za EP in epodpisovanje, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Pri organizacijskem vidiku gre za najradikalnejšo prenovo uprave. Spreminja se notranji ustroj
upravnih sistemov in tehnološke osnove, še bolj pa gre za spreminjanje načina komuniciranja
uprave z uporabniki. Vse to povečuje učinkovitost, preglednost, dostopnost in odzivnost javne
uprave.
Najzahtevnejši pa je procesni vidik. Prenoviti je potrebno procese in postopke ter jih prilagoditi
možnostim in pogojem, ki jih ustvarjata tehnološki in pravni vidik. Torej pri e-upravi ne gre le za
oblikovanje spletnih strani in spremembo načina komunikacije države s podjetji, organizacijami
in posamezniki.
Primer:
Zavarovana oseba lahko naroči evropsko kartico ali konvencijsko potrdilo na naslednje načine:
prek interneta na portalu e-uprave, prek mobilnega telefona z SMS sporočilom, na
samopostrežnem terminalu, na katerem se potrjuje kartica zdravstvenega zavarovanja, ali
neposredno pri katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.
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5.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE
Uvedba e-uprave prinaša s seboj številne prednosti in slabosti. Prednosti se pojavljajo tako na
strani uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb) kot tudi na strani uprave.
Prednosti za uporabnike
Prednosti za uporabnike so:
• dostop do storitev na različne načine (prek okenca, telefonskega centra, interneta),
• večja prilagojenost storitev,
• prihranek časa za pridobivanje informacij in opravljanje storitev,
• daljši čas dostopnosti storitev in informacij.
Prednosti za upravo
Prednosti za upravo so:
• preglednost poslovanja uprave,
• boljše razporejanje virov, hitrejše storitve za uporabnike,
• višja kakovost storitev,
• manj napak in maj podvajanja dela.
Vse te prednosti pa vodijo v boljšo podobo uprave v javnosti in znotraj nje same, večje število
opravljenih storitve, ki so kakovostnejše in cenejše. E-poslovanje pomeni za upravo tudi slabosti
oziroma nevarnosti. E-uprava je namreč neučinkovita, če delež ljudi, ki imajo možnost uporabe
(interneta), ni dovolj visok.
Slabosti oziroma omejitve so lahko povezane: s socialnimi vprašanji (potreba po osebnem stiku),
s kulturnimi vprašanji (jezikovne ovire), z ekonomskimi vprašanji (dostop do tehnološke
opreme), z vprašanji, povezanimi z učenjem (spreminjanje navad, nepoznavanje, slaba
seznanjenost), z vprašanji povezanimi s fizično ali telesno nezmožnostjo (slepota, slabovidnost).
Države se s temi vprašanji spopadajo na različne načine. Največji poudarek dajejo odpravljanju
socialne izločenosti zaradi nizke stopnje računalniške pismenosti ter pomanjkanjem opreme za
dostop do spletnih storitev uprave. Države skušajo to odpravljati s subvencioniranjem nakupa
računalnikov, vzpostavljanjem javnih internetnih točk, računalniškim opismenjevanjem.
Slovenija odpravlja digitalni razkorak z odpiranjem javnih e-točk, e-šol in e-knjižnic, kjer lahko
vsakdo dostopa do interneta in do storitev uprave.
Primer:
Spletišče E-točke je zbirka podatkov o javno dostopnih točkah do svetovnega spleta v Sloveniji. S
spletiščem upravlja in zanj skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)s
katerim poskuša državna uprava odpravljati digitalni razkorak. Na teh e-točkah lahko vsak
dostopa do interneta in uporabljati storitve e-uprave. Spletišče omogoča iskanje e-točk glede na
regijo in kraj.
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5.4 VRSTE E-POSLOVANJA E-UPRAVE
Pri elektronskem poslovanju e-uprave ločimo več vrst (slika 28):
• G2C – (Government to Citizen) – med državo in državljani,
• G2B (Government to Bussiness) – med državo in podjetji,
• G2G (Government to Government) – med državnimi organi znotraj države in med državami,
• G2E (Government to Employee) – med državo in njenimi zaposlenimi,
• G2N (Government to Non Profit Organizations) – med državo in neprofitnimi organizacijami.

Državljani

Javna
uprava

Podjetja

G2E
Zaposleni

Neprofitne
inštitucije

G2G

Država

Slika 28: Vrste e-poslovanja uprave
Vir: Groznik, 2004, 81
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Slika 29: Slovenski državni portal
Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2009
Poslovanje države z državljani (G2C) zajema ponujanje informacij in storitev državljanov.
Osnovna ideja je, da lahko državljani poslujejo od doma. Informacije in storitve lahko
vključujejo: informacije o stikih, zakonodaji, zdravstvu, šolstvu; pridobivanje in obnovo
dovoljenj (vozniškega, gradbenega); pridobivanje rojstnih, poročnih in mrliških listov, plačilo
davkov, kazni; registracijo vozil, prenos in izpolnjevanje drugih obrazcev (v obliki dokumentov
ali transakcij), volitve.
Poslovanje države s podjetji poteka v obe smeri (G2B, B2G). V smeri od države k podjetjem
gre predvsem za storitve in informacije, kot so: informacije o državni politiki, zakonodaji,
predpisih, postopkih, obnavljanje in pridobivanje dovoljenj; ustanavljanje podjetja; pridobivanje
in izpolnjevanje obrazcev; plačilo davkov in kazni; informacije, namenjene poslovnemu razvoju
podjetja. Poslovanje med podjetji in državo pa poteka tudi v obratni smeri. Prek e-nabave država
pridobiva potrebne dobrine in storitve. Sama nabava je lahko izpeljana tudi v obliki dražb. Na ta
način lahko država močno zniža stroške.
Z vidika poslovanja uprave z zaposlenimi (G2E) se mora uprava obnašati kot vsako veliko
podjetje. Uprava zaposluje veliko število ljudi, ki se običajno nahajajo na različnih lokacijah
(lahko tudi v drugih državah, npr. diplomatska predstavništva). Uprava lahko svojim zaposlenim
ponudi storitve in informacije, ki jih zadevajo.
Pri poslovanju med državnimi organi znotraj države gre za sodelovanje med različnimi oddelki in
ustanovami znotraj državne uprave, pri poslovanju med državami pa gre za storitve in transakcije,
ki služijo kot instrument v mednarodnih odnosih in diplomaciji.
Elektronsko poslovanje med državo in neprofitnimi organizacijami pa zajema oblikovanje civilne
družbe, ki skrbi za izboljšavo družbe.
Primer:
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Na spletni strani Davčne uprave RS lahko dvosmerno komunicirate z davčno asistentko Vido, ki
vam odgovarja na vprašanja v zvezi z davki. Če pa jo boste povabili na večerjo, vas bo prijazno
zavrnila in sem vam zahvalila za povabilo. Vido lahko opredelimo kot inteligentni sistem z bazo
vprašanj in odgovorov z ozko omejenega področja davkov.
5.5 POVZETEK
E-upravo lahko opredelimo kot uvajanje uporabe sodobnih tehnologij in elektronskega
poslovanja z upravo, znotraj uprave med upravnimi organi, navzven z občani, podjetji in drugimi
organizacijami, da bi izboljšali upravne storitve, kar prinaša koristi državljanom, partnerjem in
zaposlenim.
E-upravo lahko proučujemo s štirih različnih vidikov: tehnološkega, pravnega, organizacijskega
in procesnega vidika.
Pri elektronskem poslovanju e-uprave ločimo več vrst : G2C – (Government to Citizen) – med
državo in državljani, G2B (Government to Bussiness) – med državo in podjetji, G2G
(Government to Government) – med državnimi organi znotraj države in med državami, G2E
(Government to Employee) – med državo in njenimi zaposlenimi, G2N (Government to Non
Profit Organizations) – med državo in neprofitnimi organizacijami.
Pregledna vprašanja:
• Opredelite pojem e-uprave.
• Katere štiri dimenzije sestavljajo e-upravo?
• Kakšna je vloga tehnologije pri uvajanju e-uprave?
• Vrste elektronskega poslovanja e-uprave.
• Ali ima elektronsko poslovanje e-uprave tudi slabosti?
• Kakšen pomen ima informacijska pismenost udeležencev pri uspešnosti e-uprave?

Naloga 1:
Priskrbite si kvalificirano digitalno potrdilo preko portala Ministrstva za javno upravo.
Preverite, če so vaši osebni podatki v Registru osebnih podatkov pravilni. Če niso, pošljite
popravke podatkov po elektronsko pošti na elektronski naslov, ki je objavljen na portalu.

Naloga 2:
Preverite, koliko e-točk imamo v Sloveniji? Poznate e-točke, ki so v vaši bližini? Poiščite podatke
o e-točkah v vaši bližini na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Naloga 3:
Katere vrste storitve e-uprave lahko uporabljamo v Sloveniji? Preverite na državnem spletnem
portalu E-uprava.
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Naloga 4:
Obiščite stran E -zdravje na portalu E-uprava in si oglejte možnosti, ki jih ponuja. Postavite
vprašanje s pomočjo spletnega obrazca glede čakalnih vrst pri specialistu.

Naloga 5:
Postavite virtualni davčni asistentki Vidi nekaj vprašanj v zvezi z davki. Kako je odgovarjala? Ali
vam lahko pomaga pri iskanju lestvice za odmero dohodnine?
Skupinsko delo:
Razdelite se v skupine po štiri študente. Prvi študent naj naroči evropsko kartico prek interneta
na portalu e-uprave, drugi prek mobilnega telefona z SMS sporočilom, tretji na samopostrežnem
terminalu, na katerem se potrjuje kartica zdravstvenega zavarovanja, četrti pa neposredno pri
katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Storitev morate opraviti od nedelje zjutraj do
ponedeljka zvečer. Ponedeljek je normalen delovni dan. Primerjajte stroške, ki so pri tem nastali,
ter porabljen čas. Katera varianta je bila časovno najkrajša?
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6 VARNOST PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
6.1 UVOD
Ali je s trojanskim konjem res mogoče sprazniti račun uporabnika elektronskega bančništva?
Če uporabniki poskrbijo za varnost svojega delovnega okolja na osebnem računalniku in
upoštevajo vsa navodila in priporočila, ki so jih prejeli ob pričetku poslovanja (ne odpirajo
priponk, priloženih elektronskim poštam neznanih pošiljateljev, si redno nameščajo popravke za
programsko opremo, ki jo uporabljajo ter protivirusne programe), to ni mogoče. V primeru pa,
da morebiti pride do zlorabe uporabe elektronskega poslovanja s strani tretje osebe, bo banka
oškodovancu seveda povrnila nastalo škodo. Sredstva z računov uporabnikov e-poslovanja ne
morejo kar tako izginiti, saj je njihova pot izsledljiva (račun prejemnika sredstev je vedno
dosledno odprt le ob identifikaciji stranke tj. bodočega lastnika računa) (http://www.nlb.si/kliknlb-je-varen, 2009).
Banke s svoje strani sicer poskrbijo za varnost, vendar to še ne pomeni, da zlorabe niso možne.
Ključnega pomena je, da uporabniki tudi sam poskrbijo za varnost pri elektronskem bančništvu.
Pogosto se pojavljajo lažne spletne strani, ki zahtevajo od uporabnikov, da vnesejo podatke, ki
jih na pravi spletni strani ne zahtevajo. Previdnost in tehten razmislek pri vsakokratnem vstopu v
elektronsko banko sta nujno potrebna.
Ali kdaj pomislite, kdo vse ima dostop do vašega računalnika, kjer hranite digitalno kvalificirano
potrdilo, s katerim vstopate v elektronsko banko? Več je oseb, ki uporabljajo računalnik, večja je
možnost zlorabe. Pa ni problem le spletno bančništvo. Kaj recimo razmišlja komitent banke, ko
nosi s seboj bančno kartico in PIN kodo? To je vsekakor nedopustno. Če denarnico izgubi, se
lahko zgodi marsikaj. V najboljšem primeru mu najditelj vrne nedotaknjeno denarnico. V
najslabšem primeru pa mu nemudoma pobere denarni znesek s transakcijskega računa, se oglasi
še v kakšni trgovini in opravi kakšen zanimiv nakup…
Poskrbite za varnost pri elektronskem poslovanju, kajti še tako idealen in strašansko drag sistem
varnosti, ki ga uvede banka, nas ne more varovati, če sami ne poskrbimo dovolj za varnost.
V tem poglavju boste spoznali: nevarnosti in grožnje pri elektronskem poslovanju, varnostne
zahteve, ki jim mora zadostiti organizacija pri elektronskem poslovanju ter različne metode za
zagotovitev varnostnih zahtev.
Po tem poglavju boste znali: prepoznati različne grožnje, ki vam morebiti pretijo pri
elektronskem poslovanju, varno uporabljati različne vrste elektronskega poslovanja, pravilno
nameščati in uporabljati antivirusne programe, elektronsko podpisovati dokumente, varno
uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo, izbirati varna gesla pri elektronskem poslovanju ter
upravljati s požarnim zidom.
Pri prehodu na elektronsko poslovanje je prvi pomislek uporabnikov in ponudnikov storitev
varnost oziroma zaščita podatkov. Kolikšno je tveganje, da nam pri uporabi elektronskega
bančništva kdo vdre v naš elektronski bančni račun? Ali se lahko zgodi, da je številka naše
kreditne kartice razkrita nepooblaščenim osebam? Kako v elektronskem okolju identificiramo
kupca ali prodajalca? Zaradi povezanosti sistemov lahko en sam vdor v bančni sistem pusti
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katastrofalne ali celo nepopravljive posledice, v primerjavi s katerim bi bil navaden bančni rop
videti kot nedolžna praksa. Zato se temu vprašanju upravičeno posveča velika pozornost.
Pomembno je, da je zagotovljena tako varnost dostopa in uporabe kot varnost elektronskih
transakcij, pri čemer je dobro, če lahko uporabniki sami vidijo, da je sistem varen in da se da to
tudi dokazati.

Slika 30: Problem identifikacije na internetu
Vir: Lasten
Primer:
Študent Tine je bil na počitnicah v tujini. Preden je odšel v tujino, je opravljal izpit iz predmeta,
ki je bil zelo pomemben. Odločal je namreč o vpisu v naslednji letnik. Tam, kjer je počitnikoval,
ni imel možnosti dostopa do interneta, da bi lahko pogledal, ali je izpit opravil. Zato je poklical
sošolca Jožeta, da namesto njega pogleda rezultate na spletni strani šole. Vendar mu je moral
povedati tudi svoje uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov. Jože je brez problemov
vstopil v Tinetovo podatkovno bazo, preveril rezultat izpita in poklical Tineta v tujino. V tem
primeru do kakršnekoli zlorabe sicer ni prišlo, vendar dokazuje, da ob poznavanju pravih
podatkov lahko vsak elektronsko posluje pod lažno identiteto.
6.2 NEVARNOSTI IN GROŽNJE PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
Čeprav Kazenski zakonik Republike Slovenije dokaj natančno ureja kazniva dejanja, ki spadajo v
sklop kriminalitete v zvezi z računalniki:
• vdor v računalniško vodeno zbirko podatkov,
• poškodovanje računalniških podatkov in programov,
• vdor v informacijski sistem,
• izdelovanje in pridobivanje pripomočkov, ki so namenjeni za vdor v informacijski sistem,
• neupravičeno izkoriščanje avtorskega dela – piratstvo,
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pa predpisane kazni za ta kazniva dejanje ne zagotavljajo, da bi storitve teh vrst kaznivih dejanj
odvrnile od nelegalnih dejanj, zato je potrebno za zagotavljanje varnosti in zaščite podatkov za
vzpostavitev varnega elektronskega poslovanja namestiti še druge učinkovite načine varovanja.
Računalniški kriminal je splošen izraz za kakršnokoli uporabo računalniških sistemov pri
nezakonitih dejanjih. Razdelimo ga lahko na dvoje glavnih področij: tatvina s pomočjo
informacijskega sistema ter sabotaža in vandalizem.
Med najpogostejše načine tatvin s pomočjo informacijskega sistema uvrščamo: tatvine z
vnosom napačnih podatkov, s spremembo računalniškega programa in z neposredno krajo
podatkov iz informacijskega sistema.
Zlonamerna programska oprema je način vandalizma ali sabotaže, ki ima za osnovni namen
povzročanje škode, izgube ali vohunjenja.
Prevladujoče skupine zlonamerne programske opreme so: virusi, trojanski konji, črvi in
kombinirani virusi.
Računalniški virusi so najbolj znana skupina zlonamerne programske opreme, ki se lahko
razmnožujejo in širijo podobno kot biološki virus. Okuži »zdrav« program ali datoteko brez
vednosti ali dovoljenja uporabnika. Z zagonom, premikanjem ali pošiljanjem okuženega
programa se aktivira tudi virus, ki v ozadju preverja okolje in sproti okuži »zdrave« datoteke, s
katerimi pride v stik. Virus lahko uniči programe ali podatke, ovira pomnilnik, formatira disk ali
povzroči napačno delovanje programa. Lahko se razširi zelo hitro, še posebej v primeru, ko
uporabnik tako datoteko ali program z uporabo elektronske pošte, diskete, CD-ja ali drugega
medija (DVD-ja, USB ključa) posreduje drugim uporabnikom. Z virusom se lahko mimogrede
okužimo tudi pri brskanju po internetu. Nekateri virusi so narejeni tako, da se sprožijo ob
določenem času (časovne bombe) ali ko je izpolnjen določen pogoj (logična bomba).
Črvi se prav tako kot virusi razširjajo samodejno, s to razliko, da ne okužijo obstoječih datotek
ali programov (ne potrebujejo gostiteljskega programa), saj so samostojni računalniški programi.
Črvi ostanejo aktivni v delovnem pomnilniku in se skušajo preko omrežja ter elektronske pošte
razširiti na čim več računalniških sistemov. Črvi izdelajo svoje kopije in za razširjanje
uporabljajo obstoječe povezave med računalniki. Večina tega početja je za uporabnika sprva
neopazna, kasneje pa se lahko kaže v večji obremenjenosti – počasnosti sistema.
Trojanski konj je računalniški program, ki vsebuje skrite ukaze, ki se izvršujejo v primeru, ko je
izpolnjen določen pogoj. Običajno se predstavlja kot uporaben ali zabaven programček (npr.
ohranjevalnik zaslona). Tako kot njegov legendarni soimenjak pa vsebuje tudi destruktivni del:
medtem ko je program aktiviran, uničuje datoteke ali ustvari stranska vrata, ki omogočajo tretjim
osebam popoln nadzor nad uporabnikovim računalnikom in datotekami na njem (npr. kraja
gesel).
Trojanski konji samodejno ne »okužijo« drugih računalnikov ali programov temveč omogočajo
dostop v računalnik, da lahko kibernetični prevaranti (t. i. hekerji) zlorabljajo uporabnikov
računalnik, kradejo gesla, kradejo podatke, ki jih vpisuje uporabnik za dostop do spletnih storitev,
spreminjajo sisteme, da bi preusmerili uporabnike na lažne spletne strani, da bi posledično kradli
osebne podatke ali onemogočili delovanje opravil (zavrnitev storitve).
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Primer:
V mesecu oktobru 2002 se je v zvezi z Novo ljubljansko banko pojavil primer trojanskega konja, s
katerim je skušal posameznik izsiljevati banko za 100 milijonov tolarjev, ko je skušal prodati
trojanskega konja, skupaj z načinom zaščite pred njim. Omenjeni trojanski konj je bil
programček, ki je izkoriščal določeno funkcionalnost brskalnika Microsoft© Internet Explorer in
oponašal obnašanje človeka pri uporabi spletne aplikacije Klik NLB. S tem se mu ni bilo treba
ukvarjati z razbijanjem šifriranja, saj mu je uporabnik kar sam priskrbel vse potrebno. Trojanski
konj je bil precej preprost, saj si ga je moral uporabnik sam namestiti na svoj računalnik, poleg
tega pa je moral imeti v možnostih brskalnika nastavljeno možnost, da lahko tretji program
prevzame nadzor nad brskalnikom. S tem bi bila lahko ogrožena varnost Klik-a pri uporabniku,
ne pa pri banki.
Omenjene skupine zlonamerne programske opreme so le ena vrsta groženj, ki ogrožajo varnost
računalniškega sistema. Grožnje zlorabe virov (podatkov in informacij, strojna in programska
oprema, uporabniki in odnosi med njimi, dokumentacija o postopkih, strojni in programski
opremi v sistemu ali omrežju) so lahko namernega ali nenamernega značaja.
Najpogostejši načini zlorabe teh virov so:
• prisluškovanje komunikacijskemu kanalu in prestrezanje informacij,
• ponarejanje informacij,
• pretvarjanje,
• nepooblaščena uporaba virov,
• nepooblaščeno razkritje informacij,
• zanikanje sodelovanja pri določenih dejavnostih,
• onemogočanje dela oziroma uporabe virov ter
• analiza prometa.
Primer:
Študentka Petra je potrebovala novo torbo za obiskovanje predavanj in vaj na višji strokovni šoli.
Ker je želela nabaviti cenejšo varianto, je poiskala eno izmed nepreverjenih spletnih trgovin. Da
je lahko izvedla nakup, se je morala najprej registrirati. Vnesti je morala svoje osebne podatke in
elektronski naslov. Nakup je bil uspešno izveden, tudi torbica je prispel po petih dneh. Plačala je
po povzetju. Vendar je čez nekaj dni prejela kup nezaželene elektronske pošte (spam), v kateri so
ji ponujali razne potrebne in nepotrebne stvari ali pa jo usmerjali na različne internetne naslove.
Ker jih je predavatelj pri predmetu elektronsko poslovanje opozoril, ni kliknila na te povezave,
oziroma odpirala priloženih datotek. Takoj si je namestila antivirusni program, ki je prestrezal
nezaželeno pošto. V prihodnje je bila bolj pazljiva pri tem, kje je vnašala svoje osebne podatke.
Storilci računalniškega kriminala so najbolj pogosto programerji, uradniki, študenti, menedžerji,
sistemski analitiki, operaterji in drugi uporabniki informacijskih sistemov. Razvrstimo jih v tri
skupine: zaposleni v institucijah, storilci izven institucij (krekerji) in računalniški zagnanci.
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Primer:
Na eni izmed šol so dobili obvestilo, da z njihovega IP naslova objavljajo oglase, ki niso resnični
(izmišljeni podatki), kar pa povzroča kar precej prometa na komunikacijskih linijah. Zaradi tega
se je vodstvo šole odločilo, da omeji dostop do nekaterih spletnih strani v študentskem delu
omrežja.
Na informacijski sistem pa ne pretijo le kriminalci, ampak tudi nevarnosti zaradi uničenja sistema
zaradi naravnih nesreč ali tehničnih okvar.
6.3 OPREDELITEV VARNOSTNIH KOMPONENT
Za zagotovitev varnosti so na voljo različne kombinacije programske in strojne opreme ter
fizičnega varovanja. Ukrepi morajo biti postavljeni na široko, saj je težko vnaprej predvideti smer
napada. Obseg varnostnih komponent je odvisne od stopnje zahtevane zaščite in oblike sistema.
Organizacija mora pri elektronskem poslovanju zadostiti naslednjim varnostnim storitvam:
• overjanje (možnost preveriti identiteto subjekta),
• zaupnost (informacije ne smejo biti razkrite nepooblaščenim osebam),
• neokrnjenost (podatki morajo biti zaščiteni pred nepooblaščenim spreminjanjem),
• nadzor dostopa (preprečevanje nepooblaščene uporabe,
• preprečevanje zanikanja o sodelovanju v aktivnostih pri elektronskem poslovanju,
• razpoložljivost (storitve elektronskega poslovanja morajo biti stalno na voljo).
Za zagotovitev omenjenih varnostnih zahtev so na voljo različne metode. Njihova izbira je
odvisna od zahtevanih varnostnih storitev, stopnje zaščite in oblike sistema.
Omenjene metode za zagotovitev varnosti pri elektronskem poslovanju so:
• šifriranje,
• elektronski podpis,
• digitalni certifikati,
• postopki za preverjanje identitete,
• požarni zid.
Šifriranje podatkov je transformacija podatkov v takšno obliko (tajnopis), ki onemogoča njihovo
razumevanje. Nasproten postopek je dešifriranje.
Pri šifriranju in dešifriranju podatkov so pomembni postopek zakrivanja in razkrivanja
podatkov (t. i. kriptografski algoritem), in šifrirni ključi, ki določajo delovanje algoritma.
Modernejši algoritmi so večinoma znani vsakomur, skriti morajo ostati le šifrirni ključi.
Preberi:
Šifriranje se je razvilo za vojaške potrebe, za tajno pošiljanje sporočil. Vendar je bil eden prvih
kriptografov Julij Cezar, ki naj bi svojim prijateljem pisal z uporabo preproste zamenjalne šifre,
ki vsako črko zamenja s črko, ki je v abecedi tri mesta za njo. Danes imenujemo Cezarjevo šifro
vsako šifro, v kateri je določena abecedna razdalja od običajne črke do šifrirane črke.
Primer:
Zanimiv primer šifriranja je transpozicijska metoda
RAČUNALNIŠTVOTRI se pretvori po naslednji metodi:

z

matriko

4×4.

Čistopis
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Izpisna pot branja stolpcev je v vrstnem redu 4–2–3–1. Dobimo tajnopis: UNVAAŠTČLTRRNIO.
Primer:
Metode, ki temeljijo na premaknjeni abecedi, krožno premaknejo znake desno za k mest. Ta tip
šifriranja je uporabljal Julij Cezar pri k = 3 in se po njem tudi imenuje.
Primer za k = 10:
Zamik abecede: A: ABC ČDE FGH IJK LMN OPR SŠT UVZ Ž
f (A): JKL MNO PRS ŠTU VZŽ ABC ČDE FGH I
Čistopis: R A Č U N A L N I Š T V O T R I
Tajnopis: C J M F Ž J V Ž Š D E G A E C Š
V grobem ločimo dve vrsti šifrirnih sistemov: simetrična kriptografija (kriptografija z zasebnim
ključem) in asimetrična kriptografija (kriptografija s parom ključev).
Pri simetričnem šifriranju imamo samo en ključ, ki ga uporabljamo tako pri šifriranju kot
dešifriranju (slika 31). V tem primeru je šifriranje podobno zaklepanju s ključavnicami v
vsakdanjem življenju. Običajno namreč lahko ključavnico odklenemo le s tistim ključem (ali z
njegovo kopijo), s katerim smo jo prej zaklenili.

Slika 31: Simetrično šifriranje z enim samim ključem
Vir: Jerman Blažič, 2001, 103
Prednosti simetričnega šifriranja je v hitrosti in zato možnosti šifriranja večjega števila podatkov.
Slabost pa se kaže v distribuciji ključev, kajti te ključe je potrebno varno razdeliti pooblaščenim
subjektom. Problem je tudi v kopičenju skrivnih ključev, saj moramo za vsakega poslovnega
partnerja uporabiti drugačen skrivni ključ. Število ključev tako postane neobvladljivo že pri
majhnem številu uporabnikov.
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Zato so se razvile asimetrične metode ali algoritmi z javnim ključem. Ti sistemi so zgrajeni na
paru ključev (slika 32). Eden je zasebni, ki je poznan le uporabniku, in javni, ki je dostopen
vsem. Tukaj se ključ za šifriranje (javni ključ) razlikuje od ključa za dešifriranje (zasebni ključ).
Iz enega ključa je brez poznavanja dodatnih informacij nemogoče določiti preostalega. Kdorkoli
nam želi poslati zaupno sporočilo, ga šifrira z našim javnim ključem. Samo mi, ki edini poznamo
ustrezni zasebni ključ, pa lahko dešifriramo sporočilo. Prednost asimetričnih sistemov je v tem,
da imamo, ne glede na število uporabnikov, le en par ključev (slika 33). Slabosti pa sta predvsem
hitrost šifriranja in dešifriranja ter overjanje javnih ključev.

Slika 32: Asimetrično šifriranje z dvema ključema
Vir: Jerman Blažič, 2001, 104

Slika 33: Ne glede na število uporabnikov imamo le en par ključev
Vir: Lasten
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Primer:
Podjetje Ključ, d. o. o., sodeluje s petimi poslovnimi partnerji, to so: Partner 1, s. p., Partner 2,
s. p., Partner 3, s p., Partner 4, s. p., ter Partner 5, s. p. Vsi poznajo njegov javno dostopen ključ
za šifriranje dokumentov. Javni ključ Podjetja Ključ, d. o. o., v obliki potrdila je dostopen: na
spletni strani http://postarca.posta.si/.Na tej spletni strani lahko samostojni podjetniki
prevzamejo podjetnikov javni ključ v obliki kvalificiranega digitalnega potrdila, s katerim lahko
šifrirajo svoje dokumenti, ki mu jih pošiljajo. Vsi prevzamejo isti javni ključ. Ko podjetnik prejme
šifriran dokument od kateregakoli od samostojnih podjetnikov, le-te dešifrira s svojim zasebnim
ključem (kvalificiranim digitalnim potrdilom), ki je znan le njemu.
Ker so simetrični sistemi počasnejši od asimetričnih sistemov, jih redko uporabljamo za šifriranje
daljših sporočil. Običajno šifriramo podatke s simetričnimi metodami, ključe za te algoritme pa z
asimetričnimi metodami. Take metode imenujemo kombinirano šifriranje. Pošiljatelj najprej
šifrira dokument po simetričnem postopku, šifrirni ključ nato šifrira po asimetričnem postopku z
javnim ključem prejemnika in mu ga pošlje skupaj s šifriranim dokumentom. Prejemnik nato
najprej s svojim zasebnim ključem dešifrira simetrični ključ in šele s pomočjo tega simetričnega
ključa dešifrira dokument.
Elektronski podpis
Samo šifriranje sporočil na omrežju ne zagotavlja vse potrebne varnostne storitve. Še vedno
obstaja nevarnost in dvom, da je bilo sporočilo med prenosom spremenjeno, kot tudi problem
ugotavljanja identitete subjekta, s katerim komuniciramo. Prejemnik nima zagotovila, da je na
drugi strani tista oseba, za katero se izdaja. Zato se je razvilo elektronsko podpisovanje sporočil,
kjer elektronski podpis nadomesti lastnoročnega ter zagotavlja pristnost podatkov kot tudi
identifikacijo podpisnika.
Poznamo več oblik elektronskega podpisovanja. Enostavne metode elektronskega
podpisovanja so: vključevanje slike lastnoročnega podpisa v dokument, podpisovanje z
elektronskim peresom ali metode na podlagi simetričnih kriptografskih algoritmov. Enostavne
metode ne zagotavljajo tako visoke stopnje varnosti, kot to omogočajo metode na podlagi
asimetričnih ključev.
Enostavne metode ne zagotavljajo tako visoke stopnje varnosti kot digitalno podpisovanje, ki
temelji na asimetričnih kriptografskih algoritmih. Da bi zagotovili istovetnost lastnoročnega
podpisa z digitalnim podpisom, mora podpis zadostiti naslednjim zahtevam:
• avtentičnost,
• podpisa se ne da ponarediti,
• podpisa se ne da kopirati, podpisanega dokumenta se ne da spremeniti in
• podpisa se ne da zanikati.
Podpisovanje dokumenta poteka v dveh fazah. V prvi fazi podatke skrčimo z eno izmed
zgoščevalnih funkcij, ki poljubno dolgo besedilo preslika v blok konstantne dolžine. Dobljeni
blok, ki predstavlja t. i. »prstni odtis« besedila, šifriramo s svojim zasebnim ključem in tako
dobimo digitalni podpis. V drugi fazi naslovnik pri preverjanju podpisa z javnim ključem
podpisnika dešifrira podpis in dobi povzetek (»prstni podpis«), nato ponovno izračuna povzetek
pisma (»prstni odtis«), ki je bilo poslano v nešifrirani obliki z isto zgoščevalno funkcijo kot
pošiljatelj. Če se ujemata, pomeni, da je dobil tak dokument, ki ga je pošiljatelj podpisal. Če pa
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sta različna, je dokument podpisal nekdo drug ali pa je bila vsebina dokumenta spremenjena.
Bistvo digitalnega podpisovanja je v tem, da ni možno najti dva različna dokumenta, ki bi dala
isti rezultat, tudi če na primer dodamo ali zbrišemo samo eno vejico.

Slika 34: Podpisovanje in preverjanje podpisa elektronskega dokumenta
Vir: Jerman Blažič, 2001, 108
Digitalno potrdilo
Z digitalnim potrdilom zagotovimo pristnost podatkov in s tem identifikacijo osebe. Vendar se
pri tem postavlja vprašanje, ali smo lahko prepričani, da ključ res pripada naslovniku šifriranega
sporočila oziroma domnevnemu podpisniku podpisanega sporočila. Prav digitalno potrdilo pa je
dokument, ki potrjuje povezavo med javnim ključem in osebo ali institucijo. Z njim lahko
preverimo, komu pripada javni ključ. Je sodobna alternativa klasičnim osebnim identifikatorjem
(osebna ali zdravstvena izkaznica, potni list, bančna kartica) z namenom zagotavljanje varnega
elektronskega poslovanja. Potrdilo vsebuje javni ključ in informacijo o njegovem imetniku, ki jo
podpiše oseba ali institucija, ki ji zaupamo.
Overjanje javnih ključev je temeljni pogoj za uporabo varnostnih mehanizmov, ki temeljijo na
asimetrični kriptografiji. Preverjanje povezave med uporabnikom in njegovim ključem
omogočajo v elektronskem poslovanju posebne ustanove, imenovane overitelji javnih ključev
(agencije za certificiranje javnih ključev).
Postopki za preverjanje identitete
Identiteto uporabnika lahko preverjamo na podlagi nečesa, kar uporabnik ve, kar ima ali na
podlagi njegovih fizičnih lastnosti.
Najenostavnejši način je prepoznavanje identitete z geslom. Žal pa se je v praksi izkazalo, da si
uporabniki izbirajo gesla, ki jih je moč preprosto uganiti ali pa se jih prenaša v nezaščiteni obliki.
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Iz tega razloga niso primerna za elektronsko poslovanje, razen za dostop do lokalnega sistema ali
aktiviranje na primer pametnih kartic.
Primer:
Dobra gesla so sestavljena iz mešanice črk, številk in posebnih znakov, ki drugim delujejo
popolnoma nesmiselno. Šest korakov do dobrega gesla:
1. Zamislite si preprost stavek, ki si ga boste lahko zapomnili. To bo osnova vašega gesla. Na
primer: Danes je lep dan za tenis.
2. Preverite, ali sistem podpira uporabo presledkov. Če jih, jih uporabite, sicer glejte naslednji
korak.
3. Iz vsake besede, s katerimi ste tvorili stavek, vzemite prvo črko in tako ustvarite nesmiselno
besedo (djldzt).
4. Besedi dodajte kompleksnost – to storite z uporabo velikih in malih črk ter številk. Če
uporabljate smiselne besede, je priporočljivo, da zamenjate kakšne črke ali pa besede
namenoma napišete napačno. Na primer: "DaN3s j3 L3p DAn" ali "dJ3LdzT21".
5. Zamenjajte kakšne črke s posebnimi znaki. Na primer: s z $, a z # in t z *: "D#N3$ j3 L3p
D#n", "dJLdZ3*21".
6. Zahtevnost svojega gesla lahko preverite na spletni strani:
http://www.microsoft.com/protect/yourself/password/checker.mspx.
Boljši je sistem z enkratnimi gesli, ki veljajo le za trenutno povezavo ali aktivnost. Obstaja več
variacij, najpogostejša pa je s pomočjo kartic, ki vsebuje mikroprocesor, majhen zaslon in uro, ki
je sinhronizirana z uro v strežniku. Kartica generira novo geslo na podlagi časa, lastnik kartice, ki
želi dokazati svojo identiteto, pa ga pretipka z zaslona in ga pošlje strežniku, ki nato preveri, če je
geslo pravo. To se pogosto uporablja pri elektronskem bančništvu.
Boljši načini dokazovanja identitete so na podlagi biometričnih lastnosti. Preverjanje uporabnika
temelji na biometriki, ki se nanaša na poznavanje in razlikovanje fizičnih lastnosti posameznika.
Uporablja se lahko tehnologija prepoznavanja obraza (slika 35), prstnih odtisov, prepoznavanje
glasu ali celo zenice.

Slika 35: Prikaz možne uporabe verifikacije preko prstnega odtisa
Vir: Ajdišek, Carič, 2003, 16
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Preberite:
Največja baza prstnih odtisov je AFIRM ( Automated Fingerprint Image Reporting and Match),
kamor iz različnih koncev sveta pošiljajo poizvedbe po preverjanju prstnih odtisov. Tako npr.
naprava odčita prstni odtis v Švici, tega preko telefonske linije prenese do AFIRM-a in pošlje
nazaj podatke.
Pri tehniki prepoznavanja obraza infra rdeča kamera skenira obraz in s tem dobi zapis žilnega
sistema našega obraza, ki ga nato shrani kot obrazni termogram, in vsakič, ko bomo hoteli
poslovati s svojo banko, nas bo ta naprava skenirala in hkrati preverila, ali ustrezamo šabloni.

Slika 36:Primer biometrične zaščite s prepoznavanjem obraza
Vir: Ošlak, 2005, 38
Požarni zid
Učinkovita zaščita pred vsiljivci je, da se v računalnik, ki je priključen na internet, namesti
požarni zid (firewall). Njegova naloga je preprečevanje neavtoriziranih zunanjih posegov na
računalnik, javlja pa tudi vse poskuse komunikacije programov iz računalnika v omrežje oz.
internet. Požarni zid se lahko namesti tudi tako, da nadzoruje promet celotnega lokalnega
omrežja, tako da odpade potreba za nameščanjem na vsak računalnik v lokalnem omrežju.

Slika 37: Požarni zid
Vir: Lasten
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Požarni zid je dobesedno zid med računalnikom in zunanjim svetom, na katerega je le ta
priklopljen, njegova naloga pa je javljanje vseh posegov v/iz zunanjega sveta (internet,
omrežje…). Požarni zid omogoča: zaščito omrežja in podatkov pred uporabniki drugih omrežij,
blokiranje dostopov na določene domene in spletna mesta, filtriranje vsebine, ki jo zahtevajo
uporabniki (spletna mesta, elektronska pošta), na zahtevo blokado celotnega prometa na/iz
interneta (panic button), kar se uporabi v primeru suma poskusa vdiranja oz. zlorabe sistema.
Poenostavljeno napisano je celotna logika delovanja požarnega zidu v nadzorovanju prometa
preko posameznih vrat protokola TCP/IP. Pri požarnem zidu je potrebno nastaviti vrata (porte), ki
so najpogostejša tarča pri napadih na računalnik. Potrebno jih je zapreti oz. nadzorovati promet
preko njih. Preko vrat se odvija celoten promet z internetom.
Primer:
Microsoft® Windows® XP ima vgrajen požarni zid: požarni zid za internetne povezave.
Omogočanje ali onemogočanje požarnega zidu za internetno povezavo:
1. Odprite mapo z omrežnimi povezavami (kliknite Start, nato Nadzorna plošča in dvokliknite
Omrežne povezave ).
2. Kliknite klicno, omrežno ali širokopasovno internetno povezavo, ki jo želite zaščititi, in nato
na seznamu Omrežna opravila kliknite Spremeni nastavitve te povezave. V polju Požarni zid
za internetno povezavo na kartici.
3. Dodatno izberite eno od teh možnosti:
• Če želite omogočiti požarni zid za internetno povezavo, izberite potrditveno polje Zaščiti
moj računalnik in omrežje z omejevanjem ali preprečevanjem dostopa do tega
računalnika prek interneta.
• Če želite onemogočiti požarni zid za internetno povezavo, počistite potrditveno polje
Zaščiti moj računalnik in omrežje z omejevanjem ali preprečevanjem dostopa do tega
računalnika
Pametne kartice
Pametna kartica je plastična kartica z vgrajenim mikroprocesorjem na čipu, ki se je v svetu prvič
pojavila leta 1979.

Slika 38: Pametne kartice Banke Celje
Vir: Banka Celje, 2009
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Pojem pametna kartica opisuje mikroračunalnik, ki je v ohišju kartice. Tehnologija pametnih
kartica nam omogoča prenos in hranjenje informacij s pomočjo integriranega vezja, ki je
vgrajeno v kartici in na katerem lahko hranimo šifrirni ključ oziroma digitalno potrdilo. Kartica
poskrbi, da se podatki z zunanjim svetom izmenjujejo na varen in zanesljiv način. Na površini
kartice so priključki, ki so namenjeni izmenjavi podatkov med čitalnikom in kartico. Tako je s
pomočjo čitalnika s temi karticami mogoče poslovati kjer koli, vendar je potrebno čitalnik
predhodno namestiti na računalnik.

Slika 39: Čitalnik pametnih kartic
Vir: Sigov-ca, 2009
Danes so pametne kartice nadomestile uporabo kartic z magnetnim zapisom, ki se na trgu
pojavljajo že dlje časa. So cenejše in slabše zaščitene pred zlorabami. S pomočjo posebnih naprav
se lahko zapis z magnetne kartice prekopira na drugo. Magnetno kartico se lahko uporablja brez
poznavanja gesla (PIN kode), saj za uporabo zadošča že podpis, ki ga lahko oseba brez težav
ponaredi. V primerjavi z magnetno kartico pametna kartica dovoli e-podpisovanje le z vnosom
osebnega gesla, ki ga pozna samo imetnik kartice. Poleg tega tehnologija pametne kartice preveri,
ali je terminal, po katerem poteka plačilo, originalen ter preveri pravilnost kartice in identifikacijo
imetnika kartice z uporabo PIN kode. Takšen postopek je varnejši, saj je pametna kartica brez
ustrezne PIN kode praktično neuporabna in se ob treh napačnih poskusih vnosa gesla zablokira.
To je tudi glavni razlog, zakaj je uporaba pametne kartice varnejša od uporabe magnetne kartice.
6.4 POVZETEK
Pri prehodu na elektronsko poslovanje je prvi pomislek uporabnikov in ponudnikov storitev
varnost oziroma zaščita podatkov.
Računalniški kriminal je splošen izraz za kakršnokoli uporabo računalniških sistemov pri
nezakonitih dejanjih. Razdelimo ga lahko na dvoje glavnih področij: tatvina s pomočjo
informacijskega sistema ter sabotaža in vandalizem. Med najpogostejše načine tatvin s pomočjo
informacijskega sistema uvrščamo: tatvine z vnosom napačnih podatkov, s spremembo
računalniškega programa in z neposredno krajo podatkov iz informacijskega sistema. Zlonamerna
programska oprema je način vandalizma ali sabotaže, ki ima za osnovni namen povzročanje
škode, izgube ali vohunjenja. Prevladujoče skupine zlonamerne programske opreme so: virusi,
trojanski konji, črvi in kombinirani virusi.
Organizacija mora pri elektronskem poslovanju zadostiti naslednjim varnostnim storitvam:
overjanje (možnost preveriti identiteto subjekta), zaupnost (informacije ne smejo biti razkrite
nepooblaščenim osebam), neokrnjenost (podatki morajo biti zaščiteni pred nepooblaščenim
spreminjanjem), nadzor dostopa (preprečevanje nepooblaščene uporabe, preprečevanje zanikanja
o sodelovanju v aktivnostih pri elektronskem poslovanju, razpoložljivost (storitve elektronskega
poslovanja morajo biti stalno na voljo).
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Za zagotovitev omenjenih varnostnih zahtev so na voljo različne metode: šifriranje, elektronski
podpis, digitalni certifikati, postopki za preverjanje identitete, požarni zid.
Pregledna vprašanja
• Opredelite pojem računalniški kriminal.
• Katere so prevladujoče skupine zlonamerne programske opreme?
• Katerim varnostnim zahtevam mora zadostiti organizacija pri elektronskem poslovanju?
• Metode za zagotovitev varnostnih zahtev.
• Opredelite pojem šifriranju podatkov.
• Obrazložite razliko med simetričnim in asimetričnim šifriranjem.
• Katerim zahtevam mora zadostiti digitalni podpis, da ga lahko istovetimo z lastnoročnim
podpisom?
• Kako poteka digitalno podpisovanje?
• Postopki za preverjanje identitete.
• Kakšna je naloga požarnega zidu pri priključitvi računalnik na internet?
• Opredelite razliko med magnetno in pametno kartico.

Naloga 1:
Na svoj računalnik namestite antivirusni program. Preverite, ali je katera od vaših datotek
okužena.

Naloga 2:
Poizvedite pri odgovornem za varnost računalniškega sistema na višji strokovni šoli, kako je
poskrbljeno za varnost elektronskih podatkov. Kako požarni zid ščiti računalniški sistem? Katere
spletne strani so zablokirane in jih študenti ne morejo uporabljati?

Naloga 3:
Poizvedite, kako je na višji strokovni šoli pri elektronskem prijavljanju študentov na izpite
poskrbljeno za preverjanje identitete. Ali je ta storitev na spletni strani višje strokovne šole stalno
na voljo?

Naloga 4:
Razdelite se v skupine po dva študenta.
Eden izmed študentov naj se s pomočjo elektronske tablice podpiše v svoj dokument in ga po
elektronski pošti pošlje predavatelju pri predmetu elektronsko poslovanje. Drugi študent v
skupini naj izdela sliko (skenira) svoj lastnoročni podpis in jo vključi v dokument ter ga pošlje
predavatelju pri predmetu. Kateri podpis je vsaj toliko varen kot navaden lastnoročni podpis?
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Naloga 5:
Poizvedite, katere agencije ali ustanove v Sloveniji izdajajo digitalna potrdila. Ali lahko digitalni
certifikat, ki ga izda NLB za poslovanje v KLIK-u, uporabljate tudi za storitve e-uprave?
Pridobite si kvalificirano digitalno potrdilo preko Ministrstva za javno upravo!

Naloga 6:
Ustvarite pet različni gesel in jih preverite na spletni strani:
http://www.microsoft.com/protect/yourself/password/checker.mspx.

Naloga 7:
Naložite si Microsoft® Windows® XP požarni zid za internetne povezave na svoj računalnik in
omogočite požarni zid.

Skupinsko delo:
Razdelite se v skupine po dva študenta.
Eden izmed študentov naj se s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila podpiše v svoj
Excelov dokument in ga po elektronski pošti pošlje drugemu študentu v skupini. Ta študent naj
preveri digitalni podpis Excelov dokument. Vloge naj nato obrneta s pošiljanjem digitalno
podpisanega Wordovega dokumenta.
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7 PRAVNA UREDITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
7.1 UVOD
Študentka Franja je bila na praktičnem izobraževanju v tujini. Želela je vložiti ugovor na izpitno
oceno pri predmetu elektronsko poslovanje. Ker je rok za ugovor potekel še isti dan, ga po
navadni pošti ni bilo možno več poslati, zato se je spomnila, da ima kvalificirano digitalno
potrdilo, s katerim lahko podpiše ugovor, napisan v Wordu. Pri predmetu Elektronsko poslovanje
je namreč izvedela, da ima elektronska oblika dokumentov enako veljavnost kot papirna oblika,
če je le-ta podpisana z varnim elektronskim podpisom. Ugovor je podpisala s svojim
kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki si ga je pridobila za elektronsko bančništvo in ga poslala
študijski komisiji na višji strokovni šoli, ki ga je na elektronski naslov prejela še isti dan. Ugovor
je študijska komisija sprejela kot pravočasen in veljaven.
V tem poglavju boste spoznali: ovire pri vpeljevanju elektronskega poslovanja s pravnega vidika,
kaj ureja ZEPEP ter kako obravnava ZEPEP elektronska sporočila.
Po tem poglavju boste znali: varno podpisati elektronski dokument, ugotoviti, ali je elektronski
dokument varno podpisan, izbrati za različne posle ustrezno stopnjo varnosti ter pravilno hraniti
dokumente v elektronski obliki.
Do leta 2000 v Sloveniji področje e-poslovanja ni bilo urejeno, kar bi lahko znatno oviralo
nadaljnji razvoj e-poslovanja v poslovnem svetu in javni upravi. Državni zbor Republike
Slovenije je junija 2000 sprejel Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP), nekatere določbe zakona pa je avgusta 2000 podrobneje opredelila še Vlada Republike
Slovenije z Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. Zakon in
uredba skupaj z drugimi predpisi sodobno urejata področje elektronskega poslovanja in
elektronskega podpisa.
Gotovo je, da se z vzpostavitvijo e-poslovanja med različnimi subjekti spremeni način življenja.
Tovrstnemu tempu in hitrosti je težko slediti, prav tako pravna stroka stežka dohaja tehnologijo in
spretnost ter iznajdljivost posameznikov pri vstopanju v posle elektronske narave, to je eposlovanje.
7.2 OVIRE PRI VPELJEVANJU E-POSLOVANJA
Pri e-poslovanju pravo trči ob številne ovire. Kot prvo se zastavlja vprašanje dokazljivosti eoblike. V pravnem svetu je dokazna vrednost posla temeljnega pomena za veljavno sklenjen
pravni posel. Postavlja se vprašanje, ali je posel, ki je sklenjen po elektronski poti in v e-obliki,
veljaven in ali nosi dokazno vrednost.
Določeni posli (pravni posli z nepremičninami) zahtevajo posebno predpisano obliko. Kako je z
obliko tovrstnih poslov in ali jih je sploh mogoče skleniti v e-obliki? Ob tem se odpirajo nove
možnosti delovanja notarjev (e-storitve), ki bi omogočali sklenitev tovrstnih poslov.
Za številne dokumente je predpisano, da morajo biti arhivirani za določeno dobo. Kako je
mogoče shranjevati dokumente v e-obliki in kako bo npr. čez 50 let? Ali se bodo uporabljale
podobne tehnologije? Kako je s shranjevanjem in posodabljanjem arhivov?
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Pogoj za veljavno sklenjen pravni posel je lastnoročni podpis ali žig pravne osebe. Ali se lahko
posameznik ob sklenitvi pravnega posla podpiše tudi elektronsko? Kakšni so pogoji in ali je
veljaven tovrsten podpis? Ali je enakovreden lastnoročnemu podpisu?
7.3 KAJ UREJA ZEPEP?
V zakonu so uvodoma definirani splošni pojmi, ki se na novo uveljavljajo v slovenski
zakonodaji. Tako zakonodajalec opredeljuje tudi, kaj je elektronsko sporočilo, podpis, varen
elektronski podpis, overitelj … Zakon opredeljuje način in postopek elektronskega sporočanja,
navaja možnosti podatkov v e-obliki. Velik del je namenjen elektronskemu podpisu in
podpisovanju, ki opredeljuje vlogo potrdil in naloge, odgovornost in nadzor overiteljev.
Kot vsi zakoni je ZEPEP osnovan po določenih načelih, ki so uveljavljena tudi pri podobnih
zakonih drugih držav.
Načelo nediskriminacije elektronske oblike
Zakon zagotavlja elektronski obliki in elektronskemu podpisu enake možnosti kot dosedanji
papirnati obliki. Elektronski podpis, ki ustreza enakim varnostnim zahtevam kot lastnoročni
podpis, je s slednjim izenačen. Načelo nediskriminacije prepoveduje sodnim in drugim organom,
da bi zavrnili veljavnost oziroma dokazno vrednost zgolj zaradi elektronske oblike.
Podatkom v elektronski obliki se tako ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato,
ker so v elektronski obliki. Elektronskemu podpisu pa se ne sme odreči veljavnosti ali dokazne
vrednosti samo zaradi elektronske oblike ali zaradi tega, ker ne temelji na kvalificiranem potrdilu
ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni oblikovan s sredstvom za varno elektronsko
podpisovanje.
Načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti
Ker je pričakovati, da se bo razvilo veliko število različnih sredstev za preverjanje pristnosti in
celovitosti podatkov, mora biti zakon dovolj širok oziroma tehnično nevtralen, da bo širokemu
spektru »elektronskih podpisov« zagotavljal ustrezne pravne učinke. Čeprav trenutno tako v
svetu kot tudi v Sloveniji prevladujejo tehnološke rešitve, ki temeljijo na uporabi digitalnih
podpisov oziroma kriptografski tehnologiji javnega in zasebnega ključa, je zakon dovolj splošen
in tehnološko nevtralen, da bodo njegova pravila uporabna tudi za druga sredstva, ki bi se lahko
uporabila pri preverjanju pristnosti.
Načelo pogodbene svobode strank
Načelo pogodbene svobode strank pomeni, da določbe, ki urejajo elektronsko poslovanje, niso
prisilne narave. Zakon ob uporabi tega načela pogodbenim strankam dovoljuje drugačne rešitve
od tistih, ki jih predvidevajo določbe zakona.
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Primer:
Trgovsko podjetje Mercator ima v svoji ponudbi tudi samopostrežne blagajne, imenovane Tic
Tac blagajne. Ko kupec plačuje s plačilno kartico, blagajna zahteva od njega, da se podpiše z
elektronskim peresom. Elektronski podpis ima v tem primeru enako veljavnost kot lastnoročni
podpis.
Načelo dvojnega pristopa
Zakon ureja pravna vprašanja s pomočjo dvojnega pristopa. Namen zakona je spodbuditi široko
ponudbo storitev elektronskega poslovanja oziroma s tem povezanih storitev overjanja. Zakon ne
želi na noben način ovirati hitrega tehnološkega razvoja, zato dopušča uporabo raznovrstnih ter
različno zanesljivih tehnologij in postopkov ter za delovanje overiteljev ne predvideva posebnega
predhodnega dovoljenja, temveč le obvestilo inšpekcijskemu organu o začetku poslovanja.
Na tržišču lahko zato svoje storitve ponujajo različni overitelji, ki ne zagotavljajo vsi enake
stopnje varnosti. To omogoča uporabniku (potrošniku), da sam izbere stopnjo varnosti, ki jo
potrebuje za različna področja svojega poslovanja (višjo za finančne transakcije, nižjo za
prijateljsko dopisovanje). Vse overitelje in njihovo ponudbo storitev nadzoruje pristojni
inšpektorat. Hkrati s tem obveznim nadzorom pa zakon predvideva tudi prostovoljni nadzor –
akreditacijo. Akreditacijska shema temelji na splošnih zahtevah do overiteljev, ki se jim ti
podredijo prostovoljno. Njihov cilj bo višja stopnja varnosti. Te sheme ponujajo overiteljem
primeren okvir za nadaljnji razvoj do stopnje zaupanja, varnosti in kvalitete, ki jo zahteva trg.
Načelo varstva osebnih podatkov
ZEPEP sledi veljavni slovenski in evropski zakonodaji glede visokega standarda varovanja
osebnih podatkov, saj so ti ravno pri elektronskem poslovanju še bolj izpostavljeni morebitnim
zlorabam. Zakon zato restriktivno predpisuje zbiranje in posredovanje osebnih podatkov,
potrebnih za delovanje overiteljev. Varstvo zasebnosti omogoča tudi določba, da je mogoče
elektronsko poslovati z uporabo psevdonima.
Načelo varstva potrošnikov
Potrošnik je v sodobnem svetu vse bolj izpostavljen različnim tehnološkim rešitvam, ki jih sam
ne more nadzorovati, saj ne poseduje ustreznega tehnološkega znanja, zato je urejanje njegovih
pravic in s tem povezanih obveznosti ponudnikov storitev tudi v elektronskem poslovanju zelo
pomembno. Zakon sledi načelu varstva potrošnika in predpisuje overiteljem različne obveznosti,
med katerimi je potrebno posebej izpostaviti tudi obveznost glede seznanjanja uporabnika s
pravnimi in tehničnimi vidiki ter posledicami elektronskega poslovanja.
Načelo mednarodnega priznavanja
Medsebojno mednarodno priznavanje elektronskega poslovanja oziroma elektronskih podpisov in
potrdil, je pomembno zaradi same narave elektronskega poslovanja, ki med seboj povezuje ljudi,
ne glede na njihovo krajevno oddaljenost. Zakon zato omogoča enostavno medsebojno
priznavanje elektronskih podpisov znotraj Evropske unije ter širše priznavanje ob pogojih
vzajemnosti oziroma podobnosti tovrstne zakonodaje.
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Veljavnost ZEPEP
Po načelu pogodbene svobode strank lahko stranke znotraj zaprtih sistemov med znanim številom
pogodbenih strank same določijo način e-poslovanja. Na tovrsten način je urejeno predvsem
elektronsko poslovanje e-bank.

Slika 40: Spletna poslovalnica NLB KLIK
Vir: NLB, 2009
7.4 SPOROČILO V E-OBLIKI
O e-sporočilu govorimo takrat, ko je niz podatkov poslan ali sprejet na elektronski način, kar
vključuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov ali elektronsko pošto. Pri sporočanju se
srečujemo z različnimi subjekti. Pošiljatelj e-sporočila je oseba, ki je sama poslala elektronsko
sporočilo ali pa je bilo sporočilo poslano v njenem imenu in z njeno voljo, posrednik se ne šteje
za pošiljatelja. Naslovnik je tista oseba, kateri je e-sporočilo namenjeno. Prejemnik je oseba, ki
je e-sporočilo prejela. Zakon loči naslovnika in prejemnika, ker se v elektronskem svetu dogaja,
da naslovnik bodisi zaradi napačnega naslova ali zaradi napake v sistemu sporočila ne prejme.
Pošiljatelj je tudi tisti, ki povzroči, da se sporočilo pošlje z njegovega informacijskega sistema, ki
je tako sprogramiran, da deluje samodejno, prav tako, če je naslovnik za potrditev izvora
sporočila uporabil med prejemnikom in pošiljateljem v ta namen dogovorjeno tehnologijo in
postopek. Če pošiljatelj pravočasno obvesti naslovnika, da sporočilo ni njegovo, se ne šteje za
pošiljatelja, prav tako ne, če je prejemnik moral ali bi lahko vedel, da sporočilo ni pošiljateljevo
(glede na dogovorjeno tehnologijo). Posrednik pa je tista oseba, ki za pošiljatelja pošlje določeno
sporočilo in je pooblaščen s strani pošiljatelja.
Prejemnik je dolžan vsako sporočilo obravnavati kot posamično, razen v primeru podvojenih
sporočil, kar se v e-poslovanju in samodejnih sistemih za pošiljanje dogaja. Zakon je zato
predvidel možnost podvajanja sporočil in izključil zlorabo večkrat prejetega enakega sporočila.
Stranke se lahko izognejo podvajanju s številčenjem sporočil ali naročil ali z dogovorom o
potrditvi sprejema.
Če se stranke odločijo, da mora prejemnik potrditi prejem sporočila, se šteje, da je pošiljatelj
poslal sporočilo šele takrat, ko je prejel prejemnikovo potrdilo o sprejemu sporočila.
Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je sporočilo odposlano takrat, ko vstopi v informacijski
sistem, ki je izven nadzora pošiljatelja. Za čas prejema pa se šteje tisti čas, ko sporočilo vstopi v
prejemnikov informacijski sistem. Za kraj poslanega sporočila se šteje sedež pošiljatelja, za kraj
prejema pa sedež prejemnika sporočila, razen če ni drugače dogovorjeno.
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Hramba podatkov v e-obliki
Zakon določa, da je možno podatke, ki morajo biti hranjeni zaradi kakšnih drugih predpisov
(računovodski, davčni, finančni podatki), hraniti tudi v e-obliki.
Tovrstna hramba mora izpolnjevati štiri pogoje:
• podatki morajo biti dosegljivi in uporabni za kasnejšo rabo,
• biti morajo v verodostojni obliki,
• pošiljatelja, prejemnika je mogoče razbrati,
• uporabljena mora biti tehnologija, ki onemogoča spremembo ali izbris podatkov.
Omenjeno ne velja za podatke, za katere se zahtevajo strožji ali posebni pogoji hrambe.
Enakost elektronske in pisne oblike
Čeprav so zakonske določbe glede oblike lahko tudi zahtevnejše, večinoma prevladujejo zahteve
glede pisne oblike, kar ureja tudi ZEPEP. Druge zahtevnejše vrste oblike (npr. ob sodelovanju
notarja, prič in podobno) so po ZEPEP zaenkrat v elektronskem poslovanju prepovedane ter
zanje ne veljajo določbe ZEPEP.
Dokumenta v elektronski obliki enostavno ne moremo imeti za enakovrednega dokumentu na
papirju, ker vse vrste elektronske oblike ne morejo zagotoviti vseh lastnosti, ki jih ima zapis
podatkov na papir. Zatorej ZEPEP izenačuje elektronsko obliko s pisno obliko samo v primeru,
če sta izpolnjena dva pogoja. Tako morajo biti podatki v elektronski obliki dosegljivi tudi po
poteku daljšega obdobja od njihovega zapisa. Sama zahteva po dosegljivosti vsebuje tudi
varovanje podatkov pred izgubo z zagotavljanjem ustreznega števila varnostnih kopij in drugih
varnostnih mehanizmov, s katerimi se prepreči izguba podatkov zaradi pomanjkljivega delovanja
tehnologije. Kot drugi pogoj pa zakon zahteva, da so podatki v elektronski obliki primerni za
kasnejšo uporabo. To pomeni, da morajo biti podatki shranjeni na takšen način, da bodo uporabni
tudi po preteku določenega obdobja, v katerem se lahko bistveno spremenijo tehnične značilnosti
strojne in programske opreme. Pogoj je izpolnjen tudi ob uporabi takšnih postopkov
shranjevanja, ki se sproti prilagajajo tehnološkemu napredku in zagotavljajo prenos podatkov v
elektronski obliki z ene na drugo tehnologijo. Oba opisana pogoja za enakost elektronske in pisne
oblike morata biti izpolnjena kumulativno.
Ker ZEPEP elektronsko obliko zgolj izenačuje s pisno obliko in ne vsebuje nobenih dodatnih
določb glede oblike, tudi v elektronskem svetu veljajo enaka pravila kot pri klasični pisni obliki.
V pisni obliki morajo biti tako izraženi bistveni elementi, ki so potrebni za obstoj pravnega posla
in ni neogibno potrebno, da je vse dogovorjeno v pisni obliki.
Izvirnik in kopija?
V primeru e-oblike besedila težko govorimo o izvirniku ali kopiji. Pri tradicionalnih oblikah je
izvirnik zlahka ugotovljiv, česar pri e-obliki ni mogoče ugotoviti, zato v elektronskem svetu ni
izvirnikov ali kopij, temveč so vse kopije izvirniki.
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Elektronski podpis
Zakon ureja elektronski podpis in delovanje overiteljev in v celoti sledi evropskim in svetovnim
usmeritvam in upošteva načelo dvojnosti.
Elektronski podpis, potrdilo in overitelj
Za elektronski podpis štejemo niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali
logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in
identifikaciji podpisnika. Elektronski podpis se oblikuje s pomočjo sredstva za elektronsko
podpisovanje (programska in strojna oprema) in podatkov za elektronsko podpisovanje (npr.
zasebni šifrirni ključ) ter preverja s sredstvom in podatki za preverjanje elektronskega podpisa.
Stranke, ki elektronsko sklepajo posle, se običajno poznajo, zato je nujna vključitev tretje osebe,
ki zagotavlja, da je podpisnik resnično podpisnik in ne kdo drug. Tovrstno storitev opravlja
overitelj, ki je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z
overjanjem ali elektronskimi podpisi. Potrdilo pa je tisto potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje
podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje
njeno identiteto. Za opravljanje dejavnosti overitelj ne potrebuje posebnega dovoljenja, le
prijaviti mora dejavnost pri ustreznem ministrstvu.
Varen elektronski podpis in kvalificirano potrdilo
Varen elektronski podpis mora izpolnjevati naslednje zahteve: biti mora povezan izključno s
podpisnikom, iz njega mora biti mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, ustvarjen mora biti s
sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom,
povezan mora biti s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba
teh podatkov ali povezave z njimi. Kvalificirano potrdilo pa je tisto, ki izpolnjuje posebne strožje
zahteve in ga lahko izda le overitelj, ki deluje v skladu s posebnimi zahtevami iz zakona.
Izenačitev elektronskega podpisa z lastnoročnim je mogoča le tako, da se elektronsko podpišemo
z varnim elektronskim potrdilom, ki je overjeno s kvalificiranim potrdilom. Tisti podatki, ki so
povezani s tovrstnim podpisom, imajo enako veljavnost in dokazno vrednost, kot bi bili
podpisani z lastnoročnim podpisom.
7.5 POVZETEK
Državni zbor Republike Slovenije je junija 2000 sprejel Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (ZEPEP), nekatere določbe zakona pa je avgusta 2000 podrobneje
opredelila še Vlada Republike Slovenije z Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje. Zakon in uredba skupaj z drugimi predpisi sodobno urejata področje
elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa.
V zakonu (ZEPEP) so uvodoma definirani splošni pojmi, ki se na novo uveljavljajo v slovenski
zakonodaji. Tako zakonodajalec opredeljuje tudi, kaj je elektronsko sporočilo, podpis, varen
elektronski podpis, overitelj … Zakon opredeljuje način in postopek elektronskega sporočanja,
navaja možnosti podatkov v e-obliki. Velik del je namenjen elektronskemu podpisu in
podpisovanju, ki opredeljuje vlogo potrdil in naloge, odgovornost in nadzor overiteljev.
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Izenačitev elektronskega podpisa z lastnoročnim je mogoča le tako, da se elektronsko podpišemo
z varnim elektronskim potrdilom, ki je overjeno s kvalificiranim potrdilom. Tisti podatki, ki so
povezani s tovrstnim podpisom, imajo enako veljavnost in dokazno vrednost, kot bi bili
podpisani z lastnoročnim podpisom.
Pregledna vprašanja
• S katerimi zakonom je Državni zbor Republike Slovenije zagotovil pravno podlago
elektronskega poslovanja?
• Kaj ureja ZEPEP?
• Kako ZEPEP opredeljuje sporočilo v elektronski obliki?
• Kako ZEPEP opredeljuje izvirnik in kopijo e-oblike besedila?

Naloga 1:
Preverite, katere osebne podatke morate posredovati overitelju, če si želite pri njemu pridobiti
digitalno potrdilo.

Naloga 2:
Varno podpišite elektronsko sporočilo, ki ste ga poslali po elektronski pošti svojemu predavatelju
pri predmetu Elektronsko poslovanje. Zahtevajte od prejemnika, da vam pošlje sporočilo, da je
sporočilo prejel.
Preverite, ali vam je predavatelj pri predmetu poslal varno podpisan elektronski dokument.
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