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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati in preučiti zadovoljstvo bančnih komitentov s 

storitvami bank v Sloveniji. Komitenti banke, ki so zadovoljni z opravljeno storitvijo, se 

pogosteje vračajo, medtem ko nezadovoljni komitenti odhajajo h konkurenci. Z raziskavo je 

ugotovljeno, da je velika večina anketirancev zadovoljna s storitvami svoje banke, da so 

najpomembnejši dejavniki zadovoljstva prijaznost in diskretnost zaposlenih, njihova 

strokovnost in usposobljenost ter kvaliteta izvajanja bančnih storitev. Analiza prav tako kaže, 

da spletno bančništvo v veliki večini uporabljajo bolj izobraženi in mlajši komitenti in prav 

zato morajo banke pospešeno vlagati v razvoj internetnega in mobilnega bančništva. Poleg 

navedenega je ugotovljeno, da med vsemi preučevanimi bankami ni statistično značilne 

razlike v povprečni oceni zadovoljstva.  

Ključne besede: banke, Slovenija, konkurenca, bančni komitenti, bančne storitve, 

zadovoljstvo strank.  

 ABSTRACT 

The purpose of this master's thesis is to explore and examine the satisfaction of bank 

customers with banking services in Slovenia. Satisfied bank customers  tend to coming back 

to the selected bank, while dissatisfied bank customers keep searching for better banking 

services provided by competition. The survey showed that the vast majority of respondents 

were satisfied with their selected bank and its available services. According to the respondents 

the most important factors of satisfaction are friendliness, discretion, professionalism and 

competence of bank employees and the quality of implementation of the banking services. 

The analysis also showed that the vast majority of online banking customers is used by well-

educated people and by younger generations. For this reason, banks must increasingly invest 

in the development of internet and mobile banking. Furthermore, considering the results of 

the comparison of customers satisfaction accross Slovenian banks the differences could not be 

considered as statistically significant. 

Keywords: banks, Slovenia, competition, bank customers, banking services, customer 

satisfaction. 
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1 UVOD 

Zadovoljstvo bančnih komitentov je proces, ki obsega veliko kategorij. V naslednjih 

podpoglavjih opredeljujemo najbolj pogoste oblike motivov in dejavnikov zadovoljstva. V 

uvodnem delu smo opredelili teoretična izhodišča različnih avtorjev na temo zadovoljstva, 

opredelili smo tudi namen in cilje magistrske naloge. Predstavili smo tudi hipoteze in 

uporabljene metode, omejitve in predpostavke. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Storitve so del našega vsakdana. V današnjih časih si zelo težko predstavljamo življenje brez 

interneta, mobilnih telefonov, avtomobila. Tudi same bančne storitve so del našega vsakdana. 

Nekateri vsakodnevno uporabljajo bankomat, plačilne kartice, trgovanje z vrednostnimi 

papirji, elektronsko bančništvo in drugo. So tudi situacije, ko potrebujemo posojilo za 

zadovoljitev naših potreb, kot so za stanovanje, avtomobil in podobno. Vse to nam ponujajo 

različne finančne ustanove, ki jih je na trgu zelo veliko, zato se morajo intenzivno boriti za 

svoj tržni delež. Najpomembnejša finančna ustanova je banka. Kovač (2011, 146) pravi, da je 

banka »/…/ podjetje, ki sprejema denarne naložbe in daje kredite, izvaja plačilni promet in 

opravlja druge funkcije bančne narave. Kot sistem ustvarjajo banke plačilna sredstva, se pravi 

denar«.  

Banke po obsegu svoje dejavnosti predstavljajo zelo pomemben segment finančnega sektorja 

v državi. Sam finančni sektor je v preteklosti zelo hitro rastel in v svetu vsaj sedemkrat 

presegel vrednost realnega sektorja, čeprav lahko v osnovi predstavlja samo pomoč realnemu 

sektorju (Štiblar 2010, 351).  

Dobiček ustvarjajo z opravljanjem storitev. Bančne storitve so del širše palete finančnih 

storitev, kamor uvrščamo zavarovalništvo, investicijsko dejavnost, družbe za izdajo kreditnih 

kartic, investicijske sklade, borze in borznoposredniške hiše, franšizing in leasing podjetja. Na 

nakupno vedenje komitentov oz. potrošnikov vplivajo ugled, velikost, tradicija banke, njeno 

osebje, tehnologija in ne nazadnje tudi cena storitve (Kovač 2011, 168).  

Od preostalih finančnih institucij se banke ločijo po tem, da jih nadzoruje centralna banka. 

Namreč centralna banka dodeli poslovni banki licenco na osnovi presoje njene kapitalske 

ustreznosti, strokovnosti bančnega managementa in bodočih možnosti zaslužka. V poslovnih 

bankah izvaja neposredni nadzor nad bančnim poslovanjem z namenom, da bi zagotovili 

varnost njenega poslovanja in likvidnost celotnega plačilnega sistema, hkrati naj bi nadzor 

zagotavljal konkurenčnost in učinkovitost bančnega sistema ter ščitil interese uporabnikov 

bančnih storitev (Kovač 2011, 49).  

Slovenija je država z bančno tradicijo, saj so bile prve hranilnice ustanovljene že med leti 

1862 in 1889, in sicer najprej Mestna hranilnica Maribor, kasneje še Mestni hranilnici Celje in 
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Ljubljana (Lazarevič in Prinčič 2000). Konec leta 2013 je v Sloveniji delovalo 17 bank, tri 

hranilnice in tri podružnice tujih bank. Na tako majhnem trgu, kot je Slovenija, je konkurenca 

in hkrati izbira zelo velika (Banka Slovenije b. l). 

Banke tako med seboj tekmujejo za naklonjenost komitentov in jih na različne načine 

poskušajo zadržati. V tem primeru sta njihova zvestoba in zadovoljstvo zelo pomembna, 

verjetno bolj kot kadar koli prej. Musek Lešnik (2009, 23) pravi, da je zadovoljstvo »/…/ 

eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom. Zadovoljni potrošniki 

so za podjetje verjetni kandidati za ponovne nakupe in širjenje pozitivnih informacij. Za 

potrošnika pa takšna izkušnja pomeni, da mu podjetje ustreza in se k njemu varno vrača«. 

Potrošniki, v našem primeru komitenti banke, ki so zadovoljni z opravljeno storitvijo, se 

pogosteje vračajo in hkrati pripovedujejo tudi drugim o svojih izkušnjah, medtem ko 

nezadovoljni komitenti odhajajo h konkurenci, hkrati pa o svojih izkušnjah govorijo glasneje 

in širše kot zadovoljni komitenti. Pri opravljanju še prav posebej finančnih in bančnih storitev 

pa odjemalci pričakujejo kakovostno izvedbo. Bančni komitenti kot nesporno od banke v prvi 

vrsti pričakujejo naslednje dimenzije zadovoljstva (Nova Ljubljanska banka 2013): 

konkurenčnost ponudbe, strokovnost, diskretnost, natančnost in konsistentnost bančnih 

procesov. Med pomembnimi dimenzijami zadovoljstva pa so tudi dostopnost (raznolikost 

bančnih poti) in urejenost poslovalnic ter proaktivnost bančnih svetovalcev. 

Zelo pomemben dejavnik zadovoljstva stranke je tudi ugled banke. Ugled banke, zlasti zaradi 

nedavnih dogodkov, ki jih mnogokrat objavljajo mediji o bankah, imajo zelo močan vpliv pri 

izbiri banke. Namreč v raziskavi, kjer je sodelovalo 7500 komitentov, 25 nacionalnih in 

regionalnih bank je 30 % vprašanih komitentov odgovorilo, da so zelo pomembni dejavniki 

ugled, finančna stabilnost in etičnost banke (Barr 2009).  

Obstajajo različne metodologije ocenjevanja zadovoljstva komitentov z bančnimi storitvami 

kot izraza zaznane kakovosti storitev: od neodvisnih in komparativnih revizij ponudb, ki jih 

izvajajo različne organizacije za zaščito potrošnikov ali medijske hiše (primer Financ; več v 

Mihajlović 2013) in temeljijo na bančnih tarifah do evalvacijskih (anketnih) vprašalnikov, ki 

temeljijo na reprezentativnih vzorcih in jih izpolnjujejo različne demografske skupine bančnih 

komitentov. Slednje izvajajo banke per-se, vendar ugotovitve zaradi nestandardiziranih metod 

nimajo komparativne vrednosti, ko gre za medbančne analize (kot primer Nove Ljubljanske 

banke). 

Potočnik (2004, 184–185) pravi: »Zaznano kakovost komitenti primerjajo s svojimi 

pričakovanji. Dinamika zaznav se razteza na več stopenjskem intervalu pričakovanj (od 

idealnega ali zelo pomembnega do nesprejemljivega ali povsem nepomembnega). Preplet 

zaznane kakovosti in pričakovanj organizaciji ponuja oblikovanje (ali prilagoditev) poslovnih 

strateško-komercialnih prioritet: visoka pričakovanja in nizka zaznana kakovost so nedvomni 

indikator, da mora organizacija spremeniti strategijo ali razsežnosti tako ocenjene dimenzije.« 
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Ključna osredotočenost managementa na zadovoljstvo potrošnikov morajo biti torej tisti 

komitenti, ki izkazujejo svoje nezadovoljstvo, sploh v dimenzijah, ki jih ti označujejo za bolj 

pomembne. Izpolnjena pričakovanja in vsaj povprečna raven zadovoljstva pomenijo 

dolgoročno tudi stabilnejše in bolj lojalne odnose potrošnikov do podjetja. Kot že nekajkrat 

poudarjeno pa tudi velja, da so lojalni komitenti najbolj dobičkonosni. Zadovoljitev njihovih 

potreb lahko lažje udejanjimo, saj so potrebe že identificirane. A navsezadnje: administriranje 

zadovoljstva komitentov ter ocena njihovih potreb in pričakovanj so mogoče le, če poznamo 

vse dimenzije obeh kategorij in njihove razsežnosti.  

Prav zato smo v magistrski nalogi raziskali, proučili in opredeliti raven zadovoljstva 

uporabnikov bančnih storitev v Sloveniji, ob tem pa tudi analizirali in predstavili dejavnike 

bančnega poslovanja, ki vplivajo na zadovoljstvo komitentov ter jih med seboj tudi 

neposredno primerjali. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati, analizirati in proučiti zadovoljstvo komitentov s 

storitvami bank v Sloveniji in jih med seboj tudi primerjati glede na njihovo stopnjo 

splošnega zadovoljstva. 

Cilji magistrske naloge so: 

- proučiti sistem delovanja bank, 

- proučiti vlogo in pomen marketinga za poslovanje bank, 

- opredeliti pojem, vsebino in dimenzije zadovoljstva,  

- raziskati vlogo in pomen zadovoljstva med uporabniki bančnih storitev  

- raziskati, proučiti in opredeliti stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami slovenskih 

bank in jih med seboj primerjati.  

1.3 Hipoteze 

Zastavili smo si naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali: 

- Hipoteza 1: Komitenti bank so zadovoljni s storitvami bank v Sloveniji.  

- Hipoteza 2: Komitenti pri izbiri banke največjo pozornost posvečajo cenam bančnih 

storitev in fizični dostopnosti do banke.  

- Hipoteza 3: Spletno banko v večji meri uporabljajo bolj izobraženi in mlajši komitenti. 

- Hipoteza 4: Med komitenti posameznih bank obstajajo razlike v povprečni oceni 

zadovoljstva. 
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1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga je zasnovana iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo z 

deskriptivno metodo in metodo povzemanj opredelili teoretična izhodišča domačih in tujih 

avtorjev s področja delovanja in poslovanja bank ter zadovoljstva komitentov bančnih 

storitev.  

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo, kot jo opisujejo Easterby-Smith, 

Thorpe Lowe (2007, 169). In sicer s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil 

sestavljen tako, da smo z rezultati in pridobljenimi odgovori lahko potrdili ali ovrgli naše 

predhodno zastavljene hipoteze. Raziskovalni vzorec je zajemal 181 fizičnih oseb, ki so v 

celoti izpolnile anketni vprašalnik.  

Zbiranje podatkov je potekalo preko interneta oziroma računalniško podprtega spletnega 

anketiranja (CAWI) z uporabo orodja 1ka.si. Vprašalnik se je posredoval sodelujočim preko 

spletnih orodij in socialnih omrežij (po sistemu snežene kepe): preko elektronskega naslova 

(e-maila), Facebooka. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo izmerili zadovoljstvo komitentov s ponudbo bančnih 

storitev v izbranih bankah in predlagali predloge za izboljšanje le-teh. 

Prva hipoteza se je preverjala z uporabo univariatnih statističnih metod (aritmetična sredina, 

standardni odkloni, standardne napake ocene) odgovorov na anketno vprašanje »Z uporabo 

ocene od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenite, kako ste zadovoljni s storitvijo svoje poslovne 

banke?«  

Druga hipoteza se je preverjala z uporabo univariatnih statističnih metod (aritmetična sredina, 

standardni odkloni, standardne napake ocene) odgovorov na anketno vprašanje »Z oceno 

zadovoljstva od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) ocenite vaše zadovoljstvo 

z dimenzijo zadovoljstva: cena bančnih storitev« ter »Z oceno zadovoljstva od 1 

(nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) ocenite vaše zadovoljstvo z dimenzijo: fizična 

dostopnost banke.« 

Tretja hipoteza se je preverjala s pomočjo hi-kvadrat preizkusa, pri čemer sta (v ločenih 

analizah) kot faktorski (neodvisni) spremenljivki uporabljeni rekodirani spremenljivki 

»Izobrazba« in v »Starost«« ter kot povprečna vrednost uporabljena vrednost spremenljivke 

»Kako pogosto uporabljate storitve spletne banke?«  

Četrta hipoteza se je preverjala s pomočjo vrtilne tabele povprečnih vrednosti ter grafično, s 

pomočjo primerjav povprečnih vrednosti ocen zaznane kakovosti po posameznih dejavnikih 

(x-os) in pričakovanj posameznih dejavnikov (y-os), tako na skupni ravni (vseh bank) kot tudi 

po posamezni banki. Statistična značilnost primerjav se je opravila z ANOVA preizkusom. 

Vse hipoteze smo preverili na ravni 5 % tveganja (pri zavračanju ničelnih hipotez). Za 
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statistično analizo smo uporabili program SPSS (22), za grafično pa MS Excel 2013. Rezultati 

so predstavljeni tekstovno ter v obliki preglednic in grafikonov.  

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V magistrski nalogi smo predpostavljali, da je bančni sektor v Sloveniji zelo konkurenčen in 

da banke tekmujejo med seboj za zadovoljstvo komitentov z različnimi poslovnimi prijemi 

oz. pogoji poslovanja, pri čemer velja upoštevati, da je zadovoljstvo komitentov le razkorak 

med zaznano (in izvedeno) storitvijo banke ter komitentovim pričakovanjem. Če storitev ni 

izvedena skladno s komitentovim pričakovanjem, ta z izvedbo ne bo zadovoljen. 

V nalogi smo predpostavljali naslednje omejitve: 

- odzivnost anketirancev, 

- pomanjkanje literature na temo zadovoljstva uporabnikov storitev, 

- raziskava je omejena samo na fizične osebe, 

- rezultati raziskave so temeljili na pridobljenih vzorcih glede na omejeno število 

anketirancev, ki pa jih ni možno posplošiti za vse banke v Sloveniji. 

Kljub navedeni omejitvi smo pričakovali statistično relevantne rezultate. Z njihovo primerno 

interpretacijo ter utemeljitvijo smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze. 
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2 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA BANČNEGA SISTEMA 

Slovenski bančni sistem je bil v svoji zgodovini deležen kar nekaj sprememb. Banke so se 

morale po osamosvojitvi Slovenije spoprijeti z spremembo ekonomskega in političnega 

sistema, državno in tudi monetarno osamosvojitvijo. Sam začetek odpiranja slovenskega 

bančnega in finančnega trga je bil sprejetje novega Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 99/10) 

leta 1999. Tako so se morale slovenske banke soočiti tudi z vstopajočo tujo konkurenco, 

predvsem z avstrijskimi bankami, ki zelo agresivno nastopajo na slovenskem bančnem trgu. 

To poglavje smo namenili nastanku in posledicam gospodarske krize na slovenski bančni 

sistem. Na koncu smo se posvetili še prihajajočim trendom v bančništvu. 

2.1 Pojem banke in bančnih storitev 

Kadar govorimo o banki, takoj pomislimo na denar. Denar sam po sebi ni dobrina, ampak 

sredstvo, s katerim lahko zadovoljimo svoje potrebe. Za zadovoljevanje svojih potreb včasih 

potrebujemo tudi finančne ustanove, kot so banke in hranilnice, saj zbirajo denar od 

varčevalcev in ga posojajo v obliki raznovrstnih kreditov.  

Slovenija je država z bančno tradicijo, saj so bile prve hranilnice ustanovljene že med leti 

1862 in 1889, in sicer najprej Mestna hranilnica Maribor, kasneje še Mestni hranilnici Celje in 

Ljubljana (Lazarević in Prinčič 2000). Konec leta 2014 je v Sloveniji delovalo 17 bank, tri 

hranilnice in tri podružnice tujih bank. Na tako majhnem trgu, kot je Slovenija, je konkurenca 

in hkrati izbira zelo velika (Banka Slovenije b. l.). 

Kovač (2011, 146) opredeljuje pojem banke kot podjetje, ki sprejema denarne naložbe in daje 

kredite, izvaja plačilni promet in opravlja druge funkcije bančne narave. Kot sistem ustvarjajo 

banke plačilna sredstva, se pravi denar. Posli, s katerimi se banke ukvarjajo, so zelo 

raznovrstni. Te morajo banke opravljati, da zadovoljijo potrebe gospodarstva in prebivalstva v 

finančnih poslih.  

Banka je finančna ustanova, ki opravlja dejavnosti finančnega posredništva. Za začetek 

poslovanja mora pridobiti dovoljenje osrednje banke (Veselinovič idr. 2003, 12). 

Glogovšek (2008, 18) tudi pravi, da so banke distribucijska podjetja, ki z namenom, da bi 

premostili časovne frikcije v denarnem toku, prevzemajo sveženj dejavnost, katerih bistveni 

elementi so menjava, depozit, transport in zagotavljanje likvidnih sredstev za javnost. 

Banka je kot ustanova z dejavnostjo finančnega posredništva pooblaščena, da opravlja bančne 

storitve, kot sta sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter dajanje kreditov iz teh 

sredstev na svoj račun. Po zakonu lahko opravlja tudi druge finančne storitve, za katere 

prejme dovoljenje osrednje banke. V Sloveniji je to Banka Slovenije (Veselinovič idr. 2003, 

12). 
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Danes imajo zelo različne funkcije in cilje. Svoje funkcije morajo izpolnjevati, če želijo 

doseči svoj cilj, ki pa se pokaže predvsem v dolgoročnem in uspešnem poslovanju. V 

slovenskem prostoru poznamo poslovne banke in centralno, osrednjo banko. Razlika med 

poslovnimi in centralno banko je v tem, da centralna banka izdaja bankovce, medtem ko 

poslovne banke tega ne delajo. Vendar poslovne banke tudi izdajajo denar, ki ga imenujemo 

knjižni denar.  

Kovač (2011, 147) opredeljuje poslovne banke kot institucije, ki sprejemajo vloge na vpogled 

in odobravajo posojila. Banka je imela vlogo osrednje finančne institucije in opravljanja 

funkcije hranjenja prihrankov prebivalstva, opravljanja storitev plačilnega prometa, 

posredovanja pri prenosu sredstev od varčevalcev k investitorjem in sodelovanju v procesu 

emisije knjižnega denarja. 

Banke ustvarjajo dobiček z opravljanjem storitev, ki so del širše palete finančnih storitev, 

kamor uvrščamo zavarovalno, investicijsko dejavnost, družbe za izdajo kreditnih kartic, 

investicijske sklade, borze in borznoposredniške hiše, franšizing in lizing podjetja ter 

podobno. Bistvo raznolikosti storitev je v tem, da ustrežejo potrebam in zahtevam kupcev in 

si s tem ustvarjajo dobiček (Kovač 2011, 168). 

Kovač (2011, 172) opredeljuje bančne storitve kot dejavnosti, koristi in zadovoljstva, 

povezana s prodajo denarja, ki uporabniku ponuja vrednost, povezano s premoženjem. 

Dejstvo je, da banke ustvarjajo dobiček z opravljanjem storitev. Poleg bančnih storitev 

opravljajo tudi druge finančne storitve, kot so faktoring, leazing, izdajanje garancij in drugih 

jamstev, posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, izdajanje in upravljanje s plačilnimi 

instrumenti, kot so plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki in bančne menice, kakor tudi 

posredovanje pri nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev, opravljanje poslov plačilnega 

prometa, oddajanje sefov in podobno (Kovač 2011, 173). 

Kotler (2004, 444) meni, da je storitev vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi 

drugemu, je neopredmeteno ter ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je lahko povezana 

s fizičnimi izdelki ali pa tudi ne. 

Blatnik (2010, 14) navaja »/…/ pri bančnih storitvah kupujemo obljube, predvsem 

ekonomsko varnost v obliki donosov in kritja škod. To še posebej velja za zavarovalne 

storitve. Medtem ko sam nakup delnic predstavlja solastništvo v delniški družbi, kar nam daje 

občutek opredmetenosti, z bančnega računa lahko dvignemo gotovino«.  

Kotler (2004, 446) tudi pravi, da so za storitve ključne štiri značilnosti, ki v veliki meri 

vplivajo na oblikovanje trženjskih programov: neopredmetenost, neločljivost, spremenljivost 

in minljivost. V nasprotju s fizičnimi izdelki storitev ne moremo videti, okusiti, potipati, 

slišati ali povonjati, preden jih kupimo. Da pa bi potrošniki zmanjšali svojo negotovost, iščejo 
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dokaze o kakovosti storitve. Po prostoru, ljudeh, opremi, oglasnem gradivu, simbolih in ceni 

bodo sklepali, kakšna je kakovost storitve. 

Razlike med izdelki in storitvami lahko opredelimo z naslednjimi značilnostmi (Potočnik 

2004, 30): 

- neopredmetenost (neoprijemljivost), 

- praviloma neločljivost odjemalca in izvajalca storitve, 

- minljivost oziroma kratkotrajnost, 

- občutljivost za čas, 

- težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 

- visoka stopnja tveganja, 

- prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam odjemalcem storitve, 

- ustvarjanje posebnih stikov med odjemalcem in izvajalcem. 

Lahko bi trdili, da je banka ena največjih ponudnikov storitev, ki zadovoljuje potrebe tako 

različnih segmentov populacije. Pri bančnih storitvah praktično kupujemo obljube. Potrdilo, 

da smo s storitvijo zadovoljni, dobimo šele po njeni porabi. Zato uporabniki iščejo fizične 

dokaze o storitvi v velikosti, tradiciji, ugledu banke, predvsem pa v zaposlenih in tehnologiji, 

ki jo banka nudi (Škornik 2009, 11). 

Bančne storitev lahko delimo na enostavne (nesestavljene) ali sestavljene. Enostavne so 

storitve, ki se v celoti izvedejo z enkratnim poslovnim dohodkom, kot so nakup ali prodaja 

tujih valut, nakup vrednostnega papirja in podobno. Medtem ko so sestavljene storitve tiste, ki 

se uresničujejo z dvema ali več poslovnimi dogodki, kot so vodenje transakcijskega računa, 

uporabnina za elektronsko bančništvo in podobno (Križaj 1999, po Mihaljčič 2009, 14). 

Dejstvo je, da storitve zajemajo v gospodarstvu vse bolj pomembno vlogo, večina razvitih 

držav, vključno s Slovenijo, izkazuje v bruto družbenem prihodku nad 50 % prihodkov, 

ustvarjenih s storitvami. Zaradi tega se je potrebno zavedati pomena trženja storitev tako v 

bančništvu kot tudi pri drugih dejavnostih (Mihaljčič 2009, 11).  

2.2 Regulacija bank v Sloveniji 

Nadzor nad bankami v Sloveniji izvaja Banka Slovenije. Banka Slovenije je centralna banka 

Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije (ZBS, Ur. l. 

RS, št. 1/91-I) 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z 

lastnim premoženjem. Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri 

opravljanju svojih nalog po Zakonu o Banki Slovenije niso vezani na sklepe, stališča in 

navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali 

usmeritve. Od uvedbe evra 1. januarja 2007 Banka Slovenije pri uresničevanju svojih nalog v 
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celoti upošteva določila statuta Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljevanju ESCB) in 

Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) (Banka Slovenije b. l.). 

Od uvedbe evra Banka Slovenije kot članica Evrosistema skladno s Pogodbo o ustanovitvi 

Evropske skupnosti in prej omenjenim statutom opravlja naslednje naloge (Banka Slovenije 

b. l.): 

- izvaja skupno denarno politiko, 

- soupravlja uradne devizne rezerve držav članic skladno s Pogodbo o ustanovitvi 

Evropske skupnosti, in 

- podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov. 

Banka Slovenije opravlja tudi vse druge naloge po Zakonu o Banki Slovenije (ZBS-1, Ur. l. 

RS, št. 58/02, 85/02, 72/06). 

Štiblar (2010, 37) navaja, da je Banka Slovenije centralna banka Republike Slovenije, ki 

jamči za njene obveznosti, skrbi predvsem za stabilnost valute in splošno likvidnost 

poslovanja v državi in do tujine. Pri uresničevanju nalog in pooblastil je neodvisna. Njene 

glavne naloge so: 

- uravnavanje količine denarja v obtoku, 

- skrb za splošno likvidnost bank in hranilnic, 

- skrb za splošno likvidnost plačevanja s tujino, 

- nadzor nad bankami in hranilnicami, 

- izdaja bankovcev in kovancev, 

- predpisovanje pravil za izvajanje jamstva za vloge občanov, 

- opravljanje poslov za Republiko Slovenijo in druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Najpomembnejši zakon, ki ureja pristojnosti Banke Slovenije je Zakon o Banki Slovenije 

(ZBS-1). Zakon se je skozi leta ustrezno dopolnjeval. Tako je bil julija 2002 posodobljen. 

Večje spremembe so bile potrebne zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo in s tem v 

skupno monetarno unijo in kasneje zaradi prevzema evra kot uradne valute. Zadnje 

spremembe so bile dopolnjenje 11. julija 2006, ko je Državni zbor Republike Slovenije 

potrdil prečiščeno in uradno besedilo Zakona o Banki Slovenije (Kušnik 2011, 19). 

Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) z vsemi dopolnitvami opredeljuje in definira status Banke 

Slovenije, njene naloge, rezerve, sodelovanje z ostalimi centralnimi bankami, osnovni kapital 

ter njene organe, cilje, članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji, izdaja bankovcev in 

kovancev, denarno politiko in politiko deviznega tečaja, nadzor Banke Slovenije nad 

poslovnimi bankami in hranilnicami, financiranje, razmerje do ostalih organov v Republiki 

Sloveniji, odločanje v posameznih zadevah, varovanje tajnih podatkov, prihodki, odhodki in 

sredstva Banke Slovenje, uvedba evra kot valute Republike Slovenije ter ne nazadnje tudi 

kazenske določbe v primerih kršitve drugih bank, hranilnic ter ostalih oseb. 
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Nadzor nad bančnim sistemom je nujen, kot Štiblar (2010, 38) navaja, da bančni sistem, ki 

dobro deluje, zmanjšuje siromaštvo, ker usmerja bančne kredite k najboljšim projektom in ne 

k tistim, ki jih predlagajo bogati in tisti z največjo močjo.  

Centralne banke so zainteresirane za dobro poslovanje bančnega sistema iz več razlogov, in 

sicer (Štiblar 2010, 39): 

- interes za stabilnost finančnega sistema, katere ni mogoče doseči brez stabilnosti 

bančnega sistema, 

- poslovne banke lahko preko odobritve kreditov vplivajo na količino denarja v obtoku, 

- učinkovitost finančnega sistema je v veliki meri odvisna od učinkovitosti bančnega 

sistema,  

- interes centralnih bank je zaščita deponentov zaradi obstoja asimetričnih informacij in 

nevarnosti širjenja panike v primeru zloma posamezne banke. 

Glavni namen regulatorjev pri nadzorovanju bank je predvsem v preverjanju, če banke 

spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila poslovanja bank. Banka Slovenije 

je zadolžena, da z nadzorovanjem zagotavlja likvidnost in posledično tudi varnost celotnega 

bančnega sistema. V ta namen redno zbira in pregleduje poročila bank, opravlja preglede 

poslovanja bank in skladno z globalnim dogajanjem spreminja same ukrepe nadzora. Namreč 

nadzor nad bankami naj bi zagotavljal učinkovitost bančnega poslovanja, preprečeval težnje 

po monopolu finančnega trga in predvsem tudi ščitil interese uporabnikov bančnih storitev 

(Dimovski in Gregorič 2000, 15). 

Štiblar (2010, 39) ugotavlja, da bankrot bank družbo stane veliko, bančna kriza na Japonskem 

je ocenjena na okoli 20 % bruto družbenega produkta, po oceni Svetovne banke pa so fiksni 

stroški bančnih kriz v državah v razvoju presegli trilijon dolarjev v obdobjih osemdesetih in 

devetdesetih let. 

Možnost reševanja krize so različne od likvidacije do kapitalizacije, vmes pa je še veliko 

drugih ukrepov, kot so možnost začasnega odvzema dovoljenja, prodaja drugi banki, finančna 

injekcija tuje države in podobno (Štiblar 2010, 39). 

2.3 Gospodarska kriza in banke 

V letih do 2008, ko pri nas še ni bilo zaznati krize, si je Slovenija izborila status najuspešnejše 

med nekdanjimi socialističnimi državami, ki so se tudi takrat priključevale Evropski uniji. 

Svojo uspešnost pa smo uspešno gradili tudi širše, izven meja Evropske unije. 

Vendar kakor je bila Slovenija nekaj let gospodarska gazela, politično trdna in zanesljiva 

partnerica, tako je v zadnjih letih predznak uspešnosti zamenjalo dejstvo, da se s krizo nismo 

znali dovolj uspešno spopadati, saj se po gospodarskem padcu, ki je bil boleč tudi za ostale 
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države, sedaj mnogo prepočasi dvigujemo. Pri vzpenjanju nas premagujejo države, ki so bile 

pred krizo precej slabše od Slovenije.  

Evropsko dolžniško krizo so sprožili dogodki v ameriškem bančnem sektorju. Ko se je 

upočasnila ameriška gospodarska rast, številni Američani niso zmogli več redno odplačevati 

hipotek na nepremičnine, zato so banke s celega sveta, ki so vlagale v finančne produkte, 

povezane s temi hipotekami, hitro začele izgubljati denar (Evropska komisija 2014). 

Lehman Brothers, ki je bila takrat četrta največja ameriška naložbena banka, se je sesula pod 

težo slabih naložb in je septembra 2008 bankrotirala. To je zelo prestrašilo druge banke in 

vlagatelje, s katerimi je poslovala. Zato so banke postale izredno previdne. S tem so se 

zmanjšala medbančna posojanja in so se tudi druge banke znašle na robu propada (Evropska 

komisija 2014). 

Zaradi povečanja tveganj glede same kakovosti vrednostnih papirjev, ki so bili vezani na 

hipoteke, so se znižale tudi cene ostalih vrednostnih papirjev, kar je nadalje poslabšalo 

poslovne rezultate finančnih institucij v ZDA in tudi v drugih državah. Zaradi velike 

negotovosti se je tako rekoč čez noč ustavila možnost financiranja na grosističnih trgih ne le 

za banke, ampak se je začasno izjemno otežil tudi dostop do financiranja držav. Znižanje 

realnega premoženja gospodinjstev v ZDA je tudi zelo vplivalo na znižanje potrošnje 

gospodinjstev in posledica tega je bil nižji realni bruto družbeni proizvod (BDP), zelo pa se je 

povečala brezposelnost (Banka Slovenije 2015). 

Od sredine 2008 so se zaradi navedenih razlogov slovenske banke razdolževale in zmanjšale 

obseg dolga za 12 milijard EUR ali 75 %. Kreditne linije se niso obnavljale, novih financiranj 

ni bilo, pretežno se je likvidnost bančnega sistema nadomeščala z vlogami države in njenim 

višjim zadolževanjem v tujini in z refinanciranjem dospelih obveznosti z zadolžitvijo državno 

garancijo (Banka Slovenije 2015). 

Za pred krizno obdobje je bila za Slovenijo značilna zelo visoka stopnja rasti bruto domačega 

proizvoda (BDP). Rast BDP Slovenije je sistematično presegala stopnjo gospodarske rasti v 

Evropski uniji oz. območju evra, z letom 2005 pa je dobila še dodaten pospešek. Posledica je 

bilo pregrevanje gospodarstva. Namreč na vrhu ekonomske aktivnosti v letu 2008 je nastal 

zelo velik razkorak med dejanskim proizvodom in trendnim proizvodom, ki je dosegel 7 % 

BDP, kar je dober indikator pregrevanja gospodarstva, ki mu lahko sledi globok gospodarski 

upad. Res je tudi, da je razsežnost pregrevanja gospodarstva v polni meri evidentna danes. 

Ocene, ki jih je bilo mogoče narediti s podatki, ki so bili na voljo v letu 2007, ko je Slovenija 

dosegla rekordno gospodarsko rast, pa kažejo, da je bilo razsežnost pregrevanja mnogo težje 

identificirati (Banka Slovenije 2015). 

Posledica pregretega gospodarstva je bilo znižanje BDP, ki je vplivalo preko izvoznega 

povpraševanja tudi na druge države po svetu, med njimi tudi države Evropske unije ter 
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posredno tudi na Slovenijo. Tako je Slovenija v letu 2009 beležila znižanje izvoza za 16 % pa 

tudi uvoza za 19 % (preglednica 1). Iz spodnje tabele je razvidno tudi, da je k padcu realnega 

BDP pomembno vplival tudi upad investicij, ki pa je imel delno tudi izvor v nižjem tujem 

povpraševanju po izvoznih dobrinah, delno pa tudi v nižjem povpraševanju države po 

investicijskih dobrinah in tudi znižanju povpraševanja gospodinjstev po nepremičninah 

(Banka Slovenije 2015). 

Preglednica 1: Realne stopnje rasti komponent slovenskega BDP-ja 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Končna potrošnja 4,8 3,2 0,5 1,4 0,2 -3,8 

    Gospodinjstva 6,2 2,5 -0,1 1,5 1,0 -4,8 

    Država 0,6 5,9 2,5 1,3 -1,6 -1,3 

Bruto investicije 19,3 3,1 -34,3 -7,3 -2,3 -16,5 

Izvoz blaga in storitev 13,7 4,0 -16,1 10,2 7,0 0,6 

   Blago (FOB) 13,9 1,8 -16,6 12,0 8,2 -0,1 

   Storitve 13,2 14,3 -14,0 3,5 1,9 3,7 

Minus: uvoz blaga in storitev 16,7 3,7 -19,2 7,4 5,6 -4,7 

   Blago (FOB) 16,2 3,0 -20,2 8,3 6,6 -5,1 

   Storitve 19,7 8,2 -12,4 2,6 -0,6 -2,2 

Bruto domači proizvod  7,0 3,4 -7,9 1,3 0,7 -2,5 

Vir: SURS 2014, 439. 

Sam začetek krize v slovenskem bančnem sistemu je bil zelo povezan tudi z nenadno 

ustavitvijo možnosti financiranja na denarnih finančnih trgih in zaradi nezmožnosti ali tudi 

nepripravljenosti kreditodajalcev po refinanciranju dospelih obveznosti. Po izbruhu grške 

krize leta 2010 je postalo državno tveganje tudi problem delovanja mednarodnih finančnih 

trgov in je odpadla tudi možnost refinanciranja dospelih obveznosti z zadolževanjem z 

državno garancijo. Po tem dogajanju so slovenske banke vračale dospele obveznosti iz 

izterjanih dospelih obveznosti podjetji ali pa z nadomestim zadolževanjem pri Evropski 

centralni banki (ECB) v okviru denarne politike, ki pa je omejena z zelo strogimi pravili 

bonitete, kapitalske ustreznosti in zavarovanja (Banka Slovenije 2015). 

Postopoma so se izrazito začeli poslabševati obrambni mehanizmi, kar pomeni (Štiblar 2008, 

137):  

- zaradi negativne tekoče bilance in zaradi izposojanja za vlaganje v tuje vrednostne 

papirje se je povečal zunanji bruto in neto dolg do tujine, 

- v tem času je bila prevelika posojilna aktivnost bank, katere posledica je tudi rast 

domačega nepremičninskega balona, kar je povzročilo razmerje 1 : 6 med posojili in 

depoziti bank,  

- zaradi znižanja depozitnih obrestnih mer bank so nekateri prebivalci prihranke prenesli iz 

bank na kapitalski trg. 
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Banka Slovenije je v svojem poročilu za državni zbor marca 2015 predstavila tri ključne 

segmente, ki so prispevali k razvoju bančne krize v Sloveniji, in sicer (Banka Slovenije 2015): 

- hitro in neuravnoteženo rast pred krizo, 

- prekomerno zadolženost nefinančnih podjetij ter model lastninskega preoblikovanja 

financiran z zadolževanjem ter obremenitvijo bodočih denarnih tokov odkupljenih 

podjetij za odplačilo dolga za izvedbo lastninjenja, 

- dejavnike kopičenja slabih posojil v krizi. 

Tako propad ameriških bank ni povzročil pomembnih izgub v slovenskih bankah, ker te 

večinoma niso bile izpostavljene do inštitucij in instrumentov, ki jih je kriza najprej zajela. 

Prav tako so naložbe v tuje dolžniške vrednostne papirje predstavljale manj kot 10 % bilančne 

vsote slovenskih bank in s tem omejeno izpostavljenost tržnim tveganjem. Slovenske banke 

so avgusta 2008 izkazovale le 193 milijonov EUR ali 0,4 % bilančne vsote naložb v 

vrednostne papirje ameriških izdajateljev oziroma za 118 milijonov EUR naložb v vrednostne 

papirje devetih ameriških investicijskih in komercialnih bank (Banka Slovenije 2015). 

Je pa finančna kriza povzročila veliko nezaupanje na finančnih trgih. Tako sta denarni in 

kapitalski trg povsem presahnila. Samo zadolževanje bank je bilo onemogočeno, kar je zelo 

prizadelo slovenski bančni sistem, saj so banke v pred kriznem obdobju hitre gospodarske 

rasti to v precejšnji meri financirale z ugodnim zadolževanjem v tujini. Poleg tega so tuje 

banke, ki so utrpele izgube povezane z ameriškimi obvezniškimi trgi, zmanjševale tuje 

naložbe z namenom, da bi izboljšale lastne likvidnosti (Banka Slovenije 2015). 

Štiblar (2008, 100) meni, da so zaradi tega, ker denarni in posojilni trg ne delujeta, posojilni 

tokovi med bankami skoraj zamrli, saj želi vsaka ustanova zadržati zase čim več gotovine 

(likvidnosti) zaradi strahu pred prihodnostjo. Zato se kot posrednik pojavlja centralna banka. 

Evropska centralna banka tako povprašuje po likvidnosti s ceno 4,25 % in ponuja likvidnost 

po 3,25 %, pri čemer upa, da je zaupanje vanjo (kot »leader of last resort«) večje kot med 

bankami samimi. 

Kot smo že omenili, je BDP Slovenije v letu 2009 upadel za 7,9 %, kar je eden največjih 

padcev v EU. Zaradi globokega padca gospodarske aktivnosti, povečevanja zadolženosti 

države, proračunskega primanjkljaja in težav v bančnem sistemu se je bonitetna ocena države 

začela poslabševati. Z letom 2009 so se začele zniževati tudi bonitetne ocene bank, kar je 

pomenilo bistveno višje stroške financiranja. Kakovost bančnih portfeljev se je zelo hitro 

poslabševala tudi zaradi težav v poslovanju podjetij, te oslabitve pa so povzročile izgube v 

poslovanju bank, kar je povzročilo zmanjševanje kapitala (Banka Slovenije 2015). 

Slabo stanje v bančnem sistemu omejuje dostop podjetij do virov sredstev, banke so zaostrile 

pogoje financiranja, zato so se ustavile vse naložbe v razvoju, zmanjšalo se je varčevanje in 

zaupanje v sistem. Najbolj so prizadete panoge, ki proizvajajo trajne potrošne dobrine. 
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Podjetja so prezadolžena in se ne morejo rešiti niti zaradi velikega povpraševanja in velike 

prodaje njihovih izdelkov, saj je to posledica preteklih vlaganj v znanje, razvoj in 

proizvodnjo. Nastopilo je obdobje varčevanja in strahu, da se bo gospodarski položaj še 

poslabšal. Posledica nelikvidnostni na finančnih trgih je posojilni krč, saj je popolnoma jasno, 

da je kredite v danem obdobju težko dobiti ali pa so zelo dragi (Markoč 2009). 

Če pogledamo prvo polovico leta 2010, vidimo, da se kreditna aktivnost ne krepi tako kot v 

povprečju evrskega območja. »Poleg tega so aktivne obrestne mere za podjetja in nedenarne 

finančne institucije med najvišjimi v evrskem območju. Zaradi nadaljnjega poslabševanja 

kakovosti bančne aktive so banke obremenjene z močnim oblikovanjem rezervacij in 

oslabitev, kar slabša njihove poslovne rezultate in še bolj zavira kreditno aktivnost,« je v 

Ekonomskih izzivih poudaril Marjan Hafner z Umarja. Dodal je še, da smo v letu 2010 

beležili močno preusmeritev bank k financiranju gospodinjstev, ki pa se je naslednje leto že 

znatno umirilo, kar nakazuje, da imajo banke ob nizki kapitalski ustreznosti težave tudi pri 

kreditiranju komitentov z nižjo stopnjo tveganja. Kljub razmeroma hitremu odzivu vlade pri 

zagotavljanju likvidnostnih sredstev bankam in prevzemanju dela tveganj v finančnem 

sistemu se tudi zaradi neustreznega odziva pri dokapitalizaciji bank razmere v finančnem 

sistemu v letu 2011 še poslabšujejo. Dodatna tveganja za slovenski finančni sistem 

predstavljajo tudi morebitno povišanje cene zadolževanja države in možnost nadaljnjega 

poslabševanja bonitetnih ocen slovenskih bank (Hafner 2011, str. 87). 

Prve posledice finančne krize je država še uspela blažiti z jamstvenimi shemami za 

zadolževanje bank in milijardnimi injekcijami likvidnosti v obliki državnih depozitov, za 

katere se je zadolžila na finančnih trgih (Šmajdek 2013). 

Vendar finančna kriza se je nadaljevala v gospodarstvu, ki pa je trajala bistveno dlje, kot je 

bilo prvotno za pričakovati. 

Šmajdek (2013) poudarja, da je posojilna dejavnost presahnila, poleg tega pa je kriza občutno 

zmanjšala tudi povpraševanje po novih posojilih oziroma se je poslabšala kreditna sposobnost 

podjetij. Banke so na primer leta 2012 podjetjem odobrile skupaj za 9,8 milijarde evrov 

posojil, potem ko so jim leta 2009, ko se je začelo upadanje posojilne dejavnosti, odobrile še 

skoraj 22 milijard evrov kreditov. Najbolj so pri tem prednjačile banke v domači lasti, čeprav 

so tudi tuje banke že takoj na začetku krize kreditiranje podjetij močno oklestile. Nekoliko 

pozneje in manj izrazito je začelo upadati kreditiranje gospodinjstev. 

Avtor (Šmajdek 2013) med drugim navaja, da je posebnost slovenskega primera velika 

odvisnost podjetij od bančnih posojil v kontekstu prezadolženosti podjetij. Podjetja so tako 

občutno bolj zadolžena od evropskega povprečja, saj njihove dolžniške obveznosti kljub 

obsežnemu razdolževanju pri bankah še vedno predstavljajo okoli 130 odstotkov lastniškega 

kapitala, tik pred izbruhom krize pa je bil ta finančni vzvod celo pri 165 odstotkih. 
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Za reševanje krize v Sloveniji je Vlada RS sprejela ukrepe namenjene finančnemu sektorju, 

gospodarstvu, javnemu sektorju in prebivalstvu. Večina jih je namenjena finančnim 

institucijam in podjetjem. 

V uporabi so načeloma trije načini reševanja finančnih ustanov, ki so v času finančne krize 

postale nelikvidne in nesolventne (Štiblar 2008, 113): 

- dokapitaliziranje bank, 

- prevzemi izvzetih solventnih delov bankrotiranih ustanov s strani konkurentov, drugo gre 

v stečaj, 

- državne garancije za vse depozite občanov. 

Vlada Republike Slovenije je tako leta 2013 sprejela naslednje ukrepe za izhod iz finančne in 

gospodarske krize, predvsem na področju okrevanja gospodarstva, ki bo temeljilo na 

razdolževanju in prestrukturiranju podjetij ter krepitev stabilnosti bank (Urad Vlade 

Republike Slovenije za komuniciranje 2014): 

- Razdolževanje in prestrukturiranje podjetij; izboljšava zakonskega okvira finančnega 

prestrukturiranja podjetij in stečajne ureditve (insolvenčna zakonodaja), selektivni ukrepi 

prek Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., in države prek državnih pomoči v 

podporo posameznim podjetjem z uspešnim poslovnim modelom in ekonomsko 

upravičenostjo in zagotavljanje svežega kapitala, ki ga omogočajo zasebni sektorji, 

vključno s postopki privatizacije. 

- Učinkovitejše upravljanje državnega premoženja; decembra 2013 je bil pripravljen zakon 

o Slovenskem državnem holdingu. 

- Začetek privatizacije podjetij (15) v državni lasti; država je začela postopno privatizacijo 

podjetij v državni lasti in določila 15 podjetij, ki jih želi prodati. Prvo podjetje s seznama, 

kjer je bila privatizacija že izvedena, je Helios. Prodaje kapitalskih naložb bodo izvedene 

na pregleden način z enakopravno obravnavo vseh ponudnikov. Operativne 

privatizacijske postopke v imenu države izvršuje Slovenska odškodninska družba, d. d.  

- Zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank; opravljeni so bili obremenitveni testi bank, ki 

so pokazali kapitalski primanjkljaj v višini 4,778 milijarde evrov. Na tej podlagi je država 

že dokapitalizirala tri največje banke (NLB, NKBM, Abanko) v skupni višini 3,012 

milijarde. 

- Zagotavljanje dostopa do virov financiranja gospodarstva; v Sloveniji je med ključnimi 

ovirami za rast in razvoj podjetij prav dostop do ustreznih finančnih virov, saj se pogoji 

za njihovo pridobitev zaostrujejo. Posebno otežen dostop do virov financiranja imajo 

mikro, mala in srednje velika podjetja, zato je vlada podjetjem pomagala z naslednjimi 

ukrepi; krediti posojilnega sklada SID banke, mikrokrediti Slovenskega podjetniškega 

sklada in jamstva za kredite s subvencijo obrestne mere za mikro, mala in srednje velika 

podjetja. 
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- Reševanje podjetij v težavah; vlada se v okviru razpoložljivih proračunskih zmožnosti 

vključuje v reševanje podjetij, ki so v težavah. 

- Ukrepi za razbremenitev gospodarstva; odpravljanje administrativnih obremenitev 

gospodarstva, znižanje prispevka OVE in SPTE in drugi. 

Slovenija v zadnjem letu spet beleži gospodarsko rast, tako je finančni minister g. Mramor 

dejal: »Slovenija je danes med državami, ki imajo dobro gospodarsko rast, kjer se znižuje 

brezposelnost in povečuje zaposlovanje, kar utrjuje zaupanje, da je sposobna narediti 

spremembe …«, je pa tudi dejal: »Menim, da je to potencialna rast Slovenije in če bomo vse 

strukturne reforme, o katerih sem govoril, izvedli in brzdali apetite, lahko to rast dosežemo, 

ob tem pa tudi razmeroma visoko zaposlenost«. V tem primeru bo tako rast višja od ravni 

med dva in 2,4 odstotka, kjer se zdaj gibljejo napovedi, je še dejal (24ur 2015).  

2.4 Teoretični pogledi na prihodnost bančništva v Sloveniji 

V obdobju velike globalne finančne krize in velike recesije kot njene posledice je bilo tako v 

Sloveniji kot na ravni Evropske unije sprejeto veliko zakonov, podzakonskih aktov, direktiv 

in uredb na področju finančnega poslovanja. Zaostren nadzor (regulacija) naj bi preprečila 

ponovitev finančne krize. Da ne bi ponovno prišli v finančno krizo je potreben dobro razvit 

kapitalski trg. 

Tako Štiblar (2013, 360) pravi, da razvit kapitalski trg načeloma razširja možnosti 

financiranja podjetij in preko zniževanja stroškov kapitala izboljšuje strukture financiranja in 

boljše alokacije sredstev pozitivno vpliva na gospodarsko rast. Razlogi, zakaj je bolj razvit 

kapitalski trg lahko še dodatno koristen za posamezno gospodarstvo, pa so odvisni tudi od 

konkretnih gospodarskih razmer, ki so se s finančno-gospodarsko krizo v Sloveniji bistveno 

spremenile.  

Razvit kapitalski trg v Sloveniji bi v sedanjih razmerah lahko odigral pomembno vlogo na 

osnovnih področjih, kot so (Štiblar 2013, 360): 

- večja finančna stabilnost pri financiranju razvoja iz tujine, 

- sprememba korporacijskega modela Slovenije, 

- zmanjšanje zadolženosti in boljša struktura financiranja največjih slovenskih korporacij, 

- boljše korporacijsko upravljanje in dodatne možnost za umik države iz podjetij z javno 

prodajo delnic, 

- podpora pokojninski reformi in vsem oblikam varčevanja za starost, 

- krepitev mednarodne konkurenčnosti slovenske finančne industrije. 

Šušteršič (2010, cit. po Štiblar 2013, 360) ugotavlja: »Nerazvitost kapitalskega trga v 

Sloveniji je logičen rezultat izbranega načina privatizacije podjetij in bank ter izbranega 

razvojnega modela, ki ga lahko opišemo kot koordinirano tržno ekonomijo z močno vlogo 
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države v nadzornih omrežjih. /…/ Razvoj kapitalskega trga, z jasnimi pravili glede 

transparentnosti in enake obravnave vseh investitorjev (velikih in malih, državnih in zasebnih, 

domačih in tujih) pa je lahko tudi učinkovit način za uvedbo sprememb pri upravljanju v 

podjetjih in finančnih institucijah.« 

Simoneti (2010, po Štiblar 2013, 361) predlaga tri poglavitne naloge države, ki so pomembne 

za vse udeležence na finančnih trgih:  

- država mora zagotoviti vladavino prava: zaščito najbolj šibkim udeležencem trga, 

enostavnost in jasnost predpisov, obvezna posvetovanja z industrijo pri sprejemanju 

predpisov, nadzor nad doslednim izvajanjem pravil, učinkovitost sankcij za licencirane in 

nelicencirane subjekte, 

- preko regulacije in nadzora zagotoviti enakopravno obravnavo vseh udeležencev, ki po 

vsebini opravljajo enake storitve oziroma ponujajo enake produkte, ne glede na njihov 

izvor ali obliko organiziranosti, 

- opredeliti in nato konsistentno izvajati svojo vlogo odgovornega solastnika pomembnega 

dela udeležencev kapitalskega trga, tako ponudnikom finančnih storitev kot tudi podjetij, 

ki predstavljajo produkte na trgu ali pa uporabljajo trg in storitve na njem. 

Glede hipotekarnega bančništva v Sloveniji (Berk Skok 2010, po Štiblar 2013, 363) meni, da 

je potrebno za razvoj kakovostnega hipotekarnega bančništva v Sloveniji treba urediti 

zemljiške knjige in povečati učinkovitost središč. Posledice neurejenih razmer na tem 

področju se neposredno kažejo v tem, da banke svoj dragoceni kreditni potencial, ki ga 

predstavljajo depoziti in druge vloge, v veliki meri porabijo za financiranje nepremičnin, 

namesto da bi jih institucionalni vlagatelji, ki bi jim hipotekarne obveznice predstavljaje 

privlačno naložbo, refinancirali na trgu. 

Po mnenju Abramoviča (2010, po Štiblar 2013, 363) bodo depoziti v celotnih prihrankih 

slovenskega gospodarstva začeli izgubljati na pomenu, saj projekcije na osnovi primerjalne 

analize z drugimi evropskimi državami nakazujejo na to, da bo skupen obseg premoženja 

gospodinjstev v depozitih le počasi rasel, medtem ko bo večina rasti prihrankov usmerjena v 

nedepozitne finančne produkte. 

Glede samega poslovanja bank in samih poslovalnic menimo, da bo večji poudarek na 

mobilnem bančništvu, varnosti spletnega bančništva in čim nižjih stroških poslovanja. 

Dejstvo pa je, da bodo komitenti pogosteje menjali banko, s katero so nezadovoljni. Bančne 

poslovalnice bodo imele drug pomen kot do sedaj. Še naprej se bodo določene poslovalnice 

zapirale predvsem pri večjih bankah, kjer jih je tudi več v enem kraju. Tiste poslovalnice, ki 

ostanejo, bodo morale postati bolj storitveno prijazne, in to brez dolgih čakalnih vrst, 

neprijaznih uslužbencev in z zelo pestro in konkurenčno ponudbo (Zadravec in Filipič 2012, 

76-80). 
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Samo bančništvo je med tistimi gospodarskimi panogami, ki se zelo hitro razvijajo, lahko 

rečemo z neverjetno hitrostjo. Spremembe so že vidne na vseh področjih bančnega 

poslovanja. Tudi sama varnost prenosov podatkov preko svetovnega spleta je na zelo visokem 

nivoju. Vendar so v ospredju tudi previsoki stroški bančnega poslovanja. In na tem področju 

je potrebna celovita optimizacija bančnega poslovanja.  

Prihodnost slovenskega bančništva zaznavajo tudi trendi evropskega bančništva. Zato so 

potrebne spremembe strategije naših bank. Banke morajo v ospredje venomer postaviti 

komitente, ker sta dober servis in posluh za potrebe strank ključnega pomena za prihodnje 

kosanje s tujo konkurenco. Preživele bodo le tiste, ki bodo sledile novim trendom v sodobnem 

bančništvu. Zaradi optimizacije stroškov in racionalizacije poslovanja se dogajajo že 

združitve določenih bank. 

Splošni motivi za združitve in prevzeme v evropskem bančnem sektorju so predvsem (Grenko 

2000, 37–40, 65): 

- uresničevanje ekonomije obsega: racionalizacija podružnic in poslovalnic ter ponujanje 

paketov storitev, 

- ponujanje storitev velikim strankam, 

- konkuriranje tujim oziroma mednarodnim bankam, 

- diverzifikacija poslovanja v druge dejavnosti, 

- povečanje rasti banke: hitrejše širjenje oziroma vstop v določeno industrijo ter razpršitev 

tveganja z uvajanjem novih produktov in področij, 

- optimiranje strukture kapitala. 

Domen Zadravec in Lan Filipič iz družbe A.T. Kearney v svoji raziskavi navajata pet ključnih 

trendov, ki bodo krojili prihodnost bančništva (Zadravec in Filipič 2012, 76–80): 

- Informiraj in komuniciraj: mobilni splet in družbena omrežja. Spletna komunikacija že 

dolgo ni več enosmerni promet družb, ki oddajo reklame, potrošniki pa le sprejemajo 

njihova sporočila. Uspešna podjetja danes strankam ne ponujajo zgolj dostopa do 

informacij kjer koli in kadar koli, ampak prisluhnejo mnenju množice in vabijo 

uporabnike k sodelovanju pri razvoju novih produktov. Vendar pa morajo vsa podjetja 

hkrati biti previdna, da ne dajejo vtisa velikega brata, če želijo, da jim bodo stranke 

zaupale. 

- Izvajanje nakazil: plačilni promet. Hitra in varna elektronska ter mobilna plačila v 

povezavi z elektronskimi denarnicami in inovativnimi orodji za upravljanje z računi 

lahko kmalu predstavljajo resno konkurenco gotovini ter bančnim in kreditnim karticam. 

Pametna uporaba podatkov o plačilnih navadah strank bo ključna za možnosti priprave 

bolj individualiziranih ponudb strankam in posledično tudi pogostnejši kontakt z njimi v 

prihodnosti. 

- Svetuj: delitev skupin strank. Z vidika podjetja ne bo več dovolj, da zagotovi spletne 

kanale za interakcijo s strankami. Zagotoviti bodo morali predvsem mobilne kanale. V 
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raziskavi je bilo namreč ugotovljeno, da lahko stranke v splošnem razdelimo v dve 

skupini: 1. Generacija Facebook 2. Zanikovalci digitalizacije. Prva skupina vključuje 

izvorno digitalne uporabnike (digital natives) in digitalne migrante, ki so starejši 

uporabniki, vendar kljub temu odprti za inovacije. Druga skupina predstavlja predvsem 

starejše, ki jim tehnologija predstavlja preglavice in se z njo ne želijo ukvarjati. V drugi 

skupini najdemo premožnejše stranke, ki jih zagotovo ne smemo zanemariti. Vendar 

sčasoma lahko pričakujemo, da bo prva skupina pridobivala pomen in postopoma 

nadomestila drugo. Čeprav se modela poslovanja z obema skupinama na prvi pogled 

dozdevata zelo različna, imata oba enake temeljne zahteve za banko: zaupanje, 

priročnost, opolnomočenje in emocije. 

- Prodaj: (r)evolucija točke prodaje. Vprašanje, kje in kako prodati produkte in storitve, ne 

bo nikoli dokončno odgovorjeno, vendar teh vprašanj kljub njihovemu ponovnemu 

postavljanju ne bo zagotovo nikoli nič manj. Bolj zmogljivi mobilni telefoni in prehod 

transakcij na splet ogrožata tradicionalni model bančnih poslovalnic. Večina industrij, 

vključno z bančništvom, je pod pritiskom, da na novo izumi točko prodaje v smislu 

postavitve, oblike, videza, lokacije in nabora produktov, da bi le nekako pritegnila 

stranke. Ta (r)evolucija točke prodaje bo imela pomemben vpliv na upravljanje odnosov s 

strankami, integracijo tehnoloških inovacij v večkanalni model prodaje in posledično tudi 

na vlogo poslovalnice prihodnosti. 

- Sprememba konkurenčnega okolja: novi tekmeci. Tehnološki razvoj in spremembe v 

obnašanju potrošnikov so skupaj z nezmožnostmi in napačnimi prioritetami pripravili 

teren za prihod novih tekmecev na bančni trg. Danes tako že obstaja večje število start-

upov in nebančnih konkurentov, ki želijo del bančne pogače in tekmujejo za upravljanje s 

strankinim denarjem. Dejstvo je, da je obdobja, v katerem so bile banke edini ponudniki 

bančnih storitev in produktov, konec. Novi tekmeci se naslanjajo na porajajoče se 

spremembe v pričakovanjih potrošnikov, njihovem vedenju in na nove tehnološke 

možnosti, da bi vplivali na spremembo tradicionalne točke prodaje. Pri tem uporabljajo 

inovativne modele, ki predvsem ciljajo na mlajši in bolj digitaliziran krog uporabnikov, 

za katere upajo, da bodo ostali njihove stranke tudi v prihodnje. 

Zadravec in Filipič (2012, 80) vidita prihodnji uspeh bank v izgradnji obstoječe pozicije ter 

zmanjševanju vrzeli. Po njunem mnenju bodo banke morale v poslovni model vključevati več 

inovativnosti, ko gre za interaktivnost s strankami, in dodati komplementarne storitve 

potencialnih konkurentov, saj bodo le tako lahko zajezile prihod novih celovitih konkurentov 

na trg. Če bodo v tem uspešne, bodo banke lahko v naslednji generaciji ponovno sijale v vsem 

svojem siju. 
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3 VLOGA IN POMEN MARKETINGA V BANČNIŠTVU 

Vsakdanji tempo sprememb postavlja tako vsako podjetje kot tudi banke na konkurenčnih 

trgih pred vedno nove zahteve po uvajanju novih boljših produktih, storitvah, ki so nujne za 

konkurenčno uspešnost. Včasih se vprašamo, ali pri takšnih spremembah obstaja zanesljiv 

pristop za doseganje trajnih konkurenčnih prednosti. V preteklosti smo že zaznali, da se 

številni sicer zelo obetavni trženjski pristopi niso izkazali za univerzalno uspešne. Prav tako 

se pojavljajo številni novi trendi, ki pomembno vplivajo na pomen in uspešnost različnih 

pristopov. Konkurenca na trgu je vedno večja, na slovenski trg prihajajo novi tuji ponudniki 

bančnih storitev, zato se banke še kako trudijo kar najbolje zadovoljiti potrebe svojih strank 

na natančno opredeljenih ciljnih trgih. Vse banke strmijo k povečanju tržnega deleža in s tem 

tudi povečanju dobička. 

3.1 Osnovni elementi in značilnosti marketinga 

Najbolj znani avtor s področja marketinga na svetu opredeljuje marketing oz. trženje (Kotler 

1996, 13) kot družbeni in vodstveni proces, v katerem posamezniki in skupine pridobivajo to, 

kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki 

imajo vrednost. 

Osnovni poudarki v definiciji marketinga oz. trženja so (Zore 2004, 9): 

- v usmeritvi na potrebe in želje potrošnikov tako ima potrošnik osrednje mesto, ko gre za 

sprejemanje kakršnekoli odločitve v organizaciji, 

- v integriranem trženju je treba upoštevati razmerje med trženjem in drugimi poslovnimi 

funkcijami ter njihove kombinirane učinke na potrošnike, 

- v ciljih organizacije pomeni možnost aplikacije trženja oviro gospodarski panogi po drugi 

strani poudarja, da trženje ni samo sebi namen. 

Marketing v vseh organizacijah mora biti usmerjen tako, da je storitev na voljo na pravem 

mestu, ob pravem času in po ceni, ki je sprejemljiva za potrošnika. Potrošnike mora 

organizacija informirati v takšni meri, da jim omogoča ugotoviti, da storitev res ustreza 

zadovoljevanju njihovih potreb. Marketing je prisoten tako v storitvenem, proizvodnem kakor 

tudi v razvojnem podjetju. Marketing je zelo pomembna vez med okoljem in banko. 

Loudon in Della Bitta (1984, po Damjan in Možina 2002, 2) pravita, da je marketing 

človekova aktivnost, ki je usmerjena na zadovoljevanje potreb in želja skozi menjalni proces. 

Novejša opredelitev marketinga (trženja) je preprostejša, in sicer Ameriško združenje za 

trženje je v letu 2007 oblikovalo novo opredelitev trženja, ki predvsem poudarja (Kodrin, 

Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013), da je trženje aktivnost, zbir institucij in procesov, ki 

ustvarjajo, komunicirajo, dobavljajo in izmenjujejo ponudbe, ki imajo vrednost za kupce, 

stranke, partnerje, deležnike in celotno družbo. 
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Proces trženja oz. marketinga se prične, preden v podjetju dejansko proizvedejo izdelek. V 

vsakem podjetju razmišljajo trženjsko, ko proučujejo potrebe bodočih kupcev, merijo njihovo 

intenzivnost in obseg ter ocenjujejo, ali predstavljajo za podjetje dobičkonosno priložnost. 

Kadar podjetje natanko pozna in razume potrebe porabnikov, razvijejo tak izdelek ali storitev, 

ki mu prinaša popolno zadovoljstvo. Primerna cena, ustrezne tržne poti in učinkovita 

promocija izdelka pa zagotavljajo tudi prodajo izdelka (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2013). 

Temeljni koncepti trženja so: potrebe, želje in povpraševanje, izdelki in storitve, kupci in 

tržniki, vrednost, kakovost in zadovoljstvo, menjava in trgi. Vsi ti elementi sestavljajo 

krogotok trženja, ki je prikazan na sliki 1. 

 

Slika 1: Krogokrog trženja 

Vir: Kotler 2004, 33. 

Slika 1 predstavlja krogokrog trženja, ki se v procesu zadovoljevanja potreb skozi zgodovino 

človeštva odvija nepretrgoma na vedno bolj zahtevnih nivojih (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 

9). 

Krogokrog sestavljajo naslednje sestavine trženja (Kotler 1996, 7–12): 

- Potrebe, želje in povpraševanje – človeška potreba je občutek pomanjkanja nečesa, ki ga 

zaznamo, ko smo prikrajšani za osnovno zadovoljstvo. Človek v svojem življenju 

zadovoljuje različne potrebe, kot so recimo: zrak, voda, hrana, dom, obleka, spoštovanje, 

občutek varnosti in pripadnosti. Teh osnovnih potreb ne ustvarijo niti družba niti dober 

oglas; potrebe so v človeku, so bistvo naše narave. Želja je zahteva po posebni obliki 

zadovoljevanja določenih potreb, na primer: potrebujem obleko. Medtem ko je 

povpraševanje želja po določenem izdelku. 

- Izdelki, storitev – je nekaj kar lahko nekomu ponudimo za zadovoljitev njegovih želja in 

potreb. Izdelki so lahko oprijemljivi in neoprijemljivi izdelki, ki so storitve. 

potrebe, želje, 

povpraševanje 

izdelek, storitev 

vrednost, kakovost, zadovoljstvo 

trgi 

menjava 
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- Koristnost, vrednost in zadovoljstvo – posamezna dobrina bo zadovoljila neko potrebo 

glede na lastnosti, ki jih ima. Potrošnik bo njeno stopnjo koristnosti ocenil subjektivno. 

Poleg tega bo upošteval še ceno dobrine, ki jo bo primerjal s koristnostjo in bo tako dobil 

vrednost izdelka oz. storitve. Pri nakupu se bo odločil na podlagi cene in koristi. 

- Menjava – menjava pomeni, da dobimo želeni izdelek od nekoga, ki ga ima, tako da mu 

ponudimo nekaj v zameno.  

- Trgi – stičišče med ponudniki in povpraševalci, tu se ob prilagajanju obeh strani oblikuje 

tržna cena. 

Torej trženje oz. marketing je tista funkcija v podjetju, ki ugotavlja, kdo so dejanski in 

potencialni porabniki oz. morebitni kupci s točno določenimi željami, ki so finančno sposobni 

in bi bili pripravljeni zadovoljiti svoje potrebe, in kako najbolj konkurenčno in dobičkonosno 

za podjetje uresničiti prodajo izdelkov ali storitev na trgu. V nasprotju s klasično prodajo 

zahteva sodobno trženje način, ki temelji na dejanskih potrebah porabnikov. Vse se začne na 

trgu, in sicer z natančno opredelitvijo trga, raziskavo potreb porabnikov in izbiro ciljnih trgov 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 18). 

Potočnik (2002, 20) pravi, da je trženje tako pomembno, da ni dovolj, če ima podjetje odlične 

prodajalce, ki jim zaupa prodajne aktivnosti. Trženje je mnogo širše kot prodajanje, ker se v 

njem odraža celotno delovanje podjetja z doseženim poslovnim rezultatom. 

3.2 Strategije v marketingu 

Marketinška strategija je sestavni del strategije vsakega podjetja. To velja tudi za bančni 

sektor. Tako Potočnik (2004, 183) navaja, da je uspešnost storitvenih podjetij odvisna od k 

trgu usmerjenega dolgoročnega strateškega načrtovanja in letnega taktičnega izvajanja 

programa storitev. 

Kotler (2004, 106) preprosto razlaga strategijo kot načrt igre: »Cilji kažejo, kaj želi doseči 

poslovna enota, strategija pa je načrt igre, kako do tja priti.« 

Namen strateškega načrtovanja je predvsem oblikovati dejavnost in storitve podjetja, tako da 

prinesejo načrtovani dobiček in dosežejo načrtovano rast. Poleg tega je pomembno takšno 

načrtovanje, da storitvenemu podjetju omogoči organiziranje poslovanja na tak način, da bo 

ostalo uspešno, tudi če pri katerikoli dejavnosti ali skupini storitev pride do težav pri izvajanju 

ali prodaji (Potočnik 2004, 183). 

Na samo marketinško strategijo vpliva kar nekaj dejavnikov od demografskih, gospodarskih 

in družbenopolitičnih, zelo pomembna pa je tudi plačilna sposobnost kupcev. Poleg njih na 

samo strategija vpliva predvsem konkurenca, ki je v bančništvu zelo močna. Najbolj 

pomembne pri načrtovanju strategije pa so seveda v našem primeru želje in potrebe 

komitentov banke. 
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Načrt tržne strategije, s pomočjo katerega podjetje plasira proizvod na trg, je sestavljen iz treh 

delov (Kotler 1996, 334):  

- prvi opisuje velikost, sestavo in obnašanje ciljnega trga, načrtovano pozicioniranje, 

prodajo, tržni delež in načrtovani dobiček za prvih nekaj let; 

- v drugem delu je večji poudarek na načrtovani ceni proizvoda, strategiji distribucije, 

enoletnem proračunu za trženje; 

- tretji del načrta tržne strategije se nanaša na prodajo in dobiček na dolgi rok ter na 

strategijo trženjskega spleta v času.  

Potočnik (2004, 183) vidi, da storitvena podjetja svoje trženje najpogosteje načrtujejo z 

nekajletnim strateškim načrtom, ki ga nato izvajajo v obliki letnega taktičnega oziroma 

operativnega programa trženja svojih storitev.  

Strateški načrt trženja obsega (Potočnik 2004, 184): 

- določitev strateških izhodišč – opredelitev poslanstva podjetja, oblikovanje strateških 

poslovnih enot, razporeditev sredstev na vsako strateško enoto, načrtovanje novih 

dejavnosti, 

- analiza sedanjega stanja – pregled dosedanjega načina trženja (analiza trga porabnikov 

storitev, analiza glavnih konkurentov, analiza gospodarskega okolja sploh, analiza 

dosedanjih aktivnosti podjetja in njihove neuspešnosti) in analiza SWOT (ugotavljamo in 

primerjamo prednosti in slabosti storitvenega podjetja, ki so pomembne za konkuriranje s 

tekmeci in priložnosti ter nevarnosti, ki se pojavljajo v gospodarskem okolju), 

- oblikovanje trženjskih strategij – opredelitev ciljnih trgov, opredelitev ciljev trženja, 

oblikovanje trženjskih strategij, 

- trženjski program (taktika oziroma operativno trženje) in nadzor trženja – določimo, kdo 

je v storitvenem podjetju odgovoren za izvajanje letnega (operativnega) programa trženja, 

z nadzorom izvajanja trženja želimo zagotoviti, da bomo dejansko dosegli postavljene 

cilje in poslanstvo. 

Michael Porter je razvil model za oblikovanje poslovne strategije, ki ustreza številnim 

podjetjem v najrazličnejših dejavnostih. Po njegovem modelu podjetja najprej proučijo 

dejavnost, nato pa opredelijo možne vrzeli. Pri določanju vrzeli upoštevajo eno od generičnih 

strategij. Sam model temelji na dveh konceptih, in sicer na konkurenčnem področju in 

konkurenčni prednosti (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 47). 

Porterjev generični strateški model povezuje konkurenčno področje in konkurenčne prednosti 

v štirih strategijah, ki so prikazane na sliki 2. 
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Slika 2: Porterjev generični strateški model 

Vir: Porter 2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 48. 

Porterjev model, ki je prikazan na sliki 2, povezuje dva koncepta v štirih strategijah (Porter 

2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 48): 

- Strategija vodenja v stroških – usmerjenost podjetja na širok trg, kjer poskuša postati 

vodilno podjetje z najnižjimi stroški v dejavnosti. Samo stroškovno učinkovitost dosegajo 

z ustrezno oskrbo surovin, tehnologijo in inženiringom. Proizvodi se ne spreminjajo 

pogosto, zato je konkurenčno podjetje, ki uvaja strategijo diferenciacije (izboljšanje 

značilnosti in kakovosti proizvodov) v veliki prednosti. Podjetje mora v teh okoliščinah 

znižati tržne cene, kar pa je dolgoročno zelo negativno, zelo težko pa tudi obdrži vodilni 

položaj. 

- Strategija različnosti (diferenciacija) – podjetje ponuja izdelke, ki se od konkurenčnih 

razlikujejo v značilnostih. Podjetja se specializirajo za tiste prednosti oz. posebnosti, s 

katerimi uspevajo na enem ali dveh konkurenčnih področjih. V teh primerih sledijo 

naročila ne glede na višje tržne cene. Tako lahko postanejo vodilna na področju kakovosti 

proizvoda oz. storitve ali tehnologije in s tem na določenem trgu. Slabost te strategije so 

lahko veliki stroški (npr. izdelave, skladiščenja), zato morajo podjetja stalno iskati 

priložnosti za zniževanje le-teh.  

- Strategija osredotočenja na stroške – podjetje se usmeri na ciljni segment namesto na 

celotni trg in skuša z osredotočanjem na stroške doseči konkurenčno prednost. 

- Strategija osredotočenja na različnost – podjetje se usmeri na ciljni segment, kjer 

poskuša z osredotočanjem na različnost doseči konkurenčno prednost. Strategija je 

privlačna predvsem za podjetja z omejenimi viri. 
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3.3 Vedenje potrošnikov  

Poznamo več opredelitev, ki ponazarjajo potrošnika. Tako Damjan in Možina (2002, 27) 

opredeljujeta potrošnika kot osebo, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki 

jih ponuja trg z namenom, da bi zadovoljil osebne in skupne (npr. družinske) potrebe. Glede 

na to definicijo lahko sklepamo, da je lahko potrošnik vsakdo, čeprav ne vedno enakih dobrin. 

Potrošnik je lahko tisti, ki dobrino ravnokar kupuje ali pa tisti, ki se pripravlja na nakup ali 

tisti, na katerega vplivamo z različnimi sredstvi, da bi v bližnji prihodnosti opravil nakup. 

Tako te zadnje imenujemo potencialni potrošniki, ki tvorijo potencialni trg. Za vse 

organizacije, ki proizvajajo dobrine za trg so ti zelo pomembni, ker predstavljajo možnost 

prodaje in razširitve tržišča (Damjan in Možina 2002, 27). 

Potrošniki so lahko potencialni in aktualni, naloga vsake organizacije pa je, da jih zadovolji z 

svojimi izdelki ali s storitvami ter si jih pridobi za ponoven nakup ali naročilo (Damjan in 

Možina 2002, 27). 

Dejstvo je, da je poznavanje potreb in razumevanje vedenja potrošnika za podjetje zelo 

pomembno, saj to znanje pripomore k večjemu poslovnemu uspehu in hkrati k boljšim in 

manj tveganim poslovnim odločitvam.  

Loudon in Della Bitta (1993, po Mumel 1999, 18) opredeljujeta vedenje potrošnikov kot 

proces odločanja in fizične aktivnosti, ki se pojavlja pri posamezniku pri vrednotenju, 

pridobivanju, uporabi in znebitvi dobrin in storitev. 

Schiffman in Kanuk (1997, po Mumel 1999, 18) pravita, da je vedenje potrošnikov kot 

vedenje, ki ga potrošniki kažejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju 

izdelkov, storitev in idej, za katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove potrebe. 

Proces, ki zajema fizične in duševne aktivnosti, s pomočjo katerih si potrošnik išče odgovore 

na vprašanja zakaj, kdaj, kaj, kje, kako in od koga naj bi kupil blago ali storitev, opredeljuje 

vedenje potrošnikov (Lorbek 1997, 119). 

Straže (2010) pravi, da je vsem nam poznano, da bodo potrošniki kupili to, kar si želijo in ne 

nujno tistega, kar potrebujejo. Večji del potrošnikov si želi kupovati od nekoga, za katerega 

so že slišali, ki jim je všeč in ki mu zaupajo. Problem pri ugotavljanju želja bodočih 

potrošnikov je, da so ti ponavadi precej drugačni od nas. Tako se velikokrat zgodi, da jih ne 

zanima naša ponudba, ki bi jim zagotovo prinesla dobiček, kar včasih ocenimo kot nelogično 

in nerazumno vedenje. 

Danes vsi avtorji, ki se ukvarjajo s preučevanjem vedenja potrošnikov vse bolj priznavajo, da 

je najpogostejši cilj potrošnikovega nakupnega odločanja sprejeti tako nakupno odločitev, ki 

ne bo terjala preveč časa in energije in bo kupca čim bolj zadovoljila.  
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Pri obravnavanju vedenja potrošnikov se ne moremo izogniti naslednjim vprašanjem, ki se 

porajajo ob preučevanju procesa vsakega nakupa (Prodnik 2011, 5):  

- kaj porabniki kupujejo, 

- zakaj kupujejo,  

- kdaj kupujejo, 

- kje kupujejo,  

- kako pogosto kupujejo,  

- koliko kupujejo, 

- kdo vpliva na njihove nakupe,  

- kako pogosto kupljeno uporabljajo,  

- kako se kupljenega izdelka znebijo, 

- kako plačujejo svoje nakupe.  

Potrošniki so za tržnike kot nekakšna »črna skrinjica«, v kateri se skrivajo odgovori, zakaj 

porabniki v nakupnem procesu ravnajo tako, kot ravnajo. Odgovori na vsa vprašanja, ki smo 

jih navedli, so vprašanja o tem, kaj vpliva na potrošnikove nakupne motive, kakšne so 

njegove potrebe in želje in kaj vse sproža njegove nakupne odločitve (Prodnik 2011, 7). 

Vedenje potrošnikov je potrebno preučevati in raziskovati, saj se to hitro spreminja. Tako na 

vedenje potrošnikov vplivajo številni dejavniki (Prodnik 2011, 7): 

- družbeni (družina, referenčne skupine, družbeni položaj), 

- kulturni (vrednote, navade, običaji, vera, tradicija, jezik, prepričanja, stališča, motivi), 

- osebni (spol, starost, življenjski stil, življenjski ciklus gospodinjstva (družine), osebnost, 

samopodoba, izobrazba, interesi),  

- psihološki (prepričanja, stališča, motiviranost, zaznave, sposobnosti učenja, pomnjenja, 

etnocentrizem, zvestoba),  

- ekonomski (dohodek, kupna moč, cene, kakovost, blagovne znamke). 

Razlogov za proučevanje vedenja potrošnikov je več. Eden izmed njih je tudi ta, da 

pomemben del življenja preživimo po nakupih. Veliko našega časa porabimo tudi, ko o 

storitvah in izdelkih razmišljamo, se o njih pogovarjamo in na koncu tudi gledamo oglase. 

Na nastanek in razvoj raziskovanja vedenja porabnikov kot posebne znanstvene discipline sta 

vplivala še dva dejavnika (Mumel 1999, 24): 

- Izkušnje so pokazale, da se potrošniki ne odzivajo vedno skladno z razlago ekonomske 

teorije, ki je porabniku pripisovala predvsem racionalne logične značilnosti. Raziskovanje 

je pokazalo, da so si kljub splošnim podrobnostim potrošniki med seboj zelo različni. 

Nekateri želijo imeti izdelek oz. storitev, ki jo ima drugi, medtem ko velika večina ne želi 

uporabljati izdelkov, kot vsi drugi. Tako so tržniki za boljše zadovoljevanje potreb 

potrošnikov prevzeli tehniko segmentacije trga. 
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- Tehnološka eksplozija se kaže v vedno pogostejšem predstavljanju novih izdelkov. 

Mnogi od teh novih izdelkov so marketinške katastrofe, saj se pred njihovim razvojem ni 

raziskalo vedenje potencialnih porabnikov do novega izdelka. Prav tako prihaja do 

različnih novih oblik medijskega komuniciranja s porabniki, ki zahtevajo dobro 

poznavanje vedenja porabnikov. Preko sodobnih medijev (televizije, interneta, telefona) 

lahko učinkovito vplivamo na porabniško vedenje, saj mediji omogočajo doseganje 

dražljajev velikemu številu čutil, kar ima za posledico močnejše zaznavanje in pomnjenje 

trženjskih sporočil.  

Poleg teh dejavnikov so na razvoj raziskovanja vedenja porabnikov vplivali še drugi 

dejavniki, kot so vse krajši življenjski cikli izdelkov, ogroženost okolja, zviševanje zanimanja 

za zaščito porabnikov, zanimanje za javno politiko, rast trga storitev, rast neprofitnega 

marketinga, socialnega in mednarodnega marketinga, računalniške in statistične tehnike 

(Schiffman in Kanuk 1987, po Mumel 1999, 24). 

Vedenje potrošnika je del splošnega človekovega vedenja, ki pa je najbolj očitno prav kadar 

se nahaja v procesu izbire, nakupa, uporabe in odstranitve izdelka z namenom zadovoljevanja 

svojih potreb. Cilj potrošnikovega nakupnega vedenja je sprejeti takšno nakupno odločitev, ki 

mu bo poleg ekonomskih koristi prinesla tudi psihično zadovoljitev, ki ga bo zabavala in tudi 

razvedrila. Poznati vedenje potrošnika pomeni poznati vse odgovore na vprašanja o tem, kaj 

potrošniki kupujejo, kdaj kupujejo, kako pogosto kupujejo, zakaj kupujejo, kdo vpliva na 

njihove nakupe. Vsi ti odgovori so za vsako podjetje neprecenljive vrednosti, saj omogočajo 

prilagajanje poslovnih odločitev potrebam in zahtevam vse bolj informiranega, izobraženega 

in zahtevnega kupca (Prodnik 2011, 11). 

3.4 Pojem in dimenzije zadovoljstva 

Kategorija zadovoljstvo potrošnikov je osrednji pojem v trženjskih raziskavah, zlasti zaradi 

njenih posledic, ki jih ima na rezultat poslovanja podjetja. Iz pregleda literature s področja 

zadovoljstva lahko rečemo, da obstajajo določena nesoglasja med avtorji pri sami opredelitvi 

zadovoljstva.  

Zelo znani guru marketinga Oliver (2006, 118) opredeljuje zadovoljstvo kot prijetno 

izpolnitev. To je neka potreba, cilj ali želja, ki je v nekem smislu izpolnjena in potrošnik 

najde to raven izpolnjevanja v nekem smislu za prijetno. Za podjetja bi to pomenilo, da bi 

lahko za prijetno izpolnitev pomenilo tudi doseganje dobička ali prodajnih ciljev, ki so 

sprejemljive za podjetje tako, da osnovni koncept ostaja enak. 

Kotler (1996, 40) definira zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica 

primerjave med zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji.  
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Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot ponakupno ovrednotenje kakovosti oz. vrednosti, ki 

jo potrošnik dobi z določenim izdelkom ali storitvijo v primerjavi s pričakovano kakovostjo 

oz. vrednostjo (Anderson, Fornell in Lehmann 1994, 53). 

Brookes (1995, 81) pravi da je to na splošno čustvena reakcija kupca kot odziv na kupljen 

izdelek ali storitev. 

Nekoliko bolj obširna je definicija Oliverja in DeSarba (1988, po Štefančič Pavlovič 2001, 8), 

ki pravi, da si potrošnik že pred nakupom oblikuje pričakovanja, ki se nanašajo na značilnosti 

delovanja izdelka ali storitve. Po nakupu potrošnik svoje izkušnje v zvezi z uporabo izdelka 

ter njegovim dejanskim delovanjem primerja s svojimi pričakovanji, s tem pa je dejansko 

delovanje lahko boljše, slabše ali enako pričakovanjem. Tako so lahko potrošnikova 

pričakovanja potrjena (delovanje je v skladu s pričakovanji), lahko pa pride do pozitivnega 

(delovanje je boljše od pričakovanj) ali negativnega (delovanje je slabše od pričakovanj) 

zanikanja pričakovanj. V skladu s povedanim se pri potrošniku oblikuje zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo. Ko dejansko delovanje ali katerekoli druge izkušnje potrošnika presežejo 

pričakovanja, je potrošnik zelo zadovoljen, ko sovpadajo s pričakovanji, je zadovoljen, v 

ostalih primerih pa nezadovoljen. 

Potočnik (2004, 129) opredeljuje zadovoljstvo, kot rezultat porabnikove ocene storitve na 

podlagi primerjave svoje zaznave s pričakovanjem. 

Musek Lešnik (2014a) navaja, da so zadovoljni potrošniki skupina, od katere podjetja 

velikokrat pričakujejo preveč. Zgolj zadovoljstvo namreč še ni zagotovilo, da se bo potrošnik 

vračal. Zadovoljstvo pač ni isto kot zvestoba – in zadovoljen kupec še ni zvest kupec. (Sicer 

drži, da bo zvest samo kupec, ki je zadovoljen, vendar to še ne pomeni, da bo vsak zadovoljen 

kupec tudi zvest in se bo vračal.) Takšna pričakovanja lahko hitro vodijo v razočaranje in 

občutek nemoči zaradi navidezne nelogičnosti »potrošniki so zadovoljni, rezultati pa padajo – 

kaj sploh še lahko naredimo«. 

Eden od razlogov za takšna razočaranja je preprostejša merljivost zadovoljstva od zvestobe, 

pri čemer podjetja podatke pridobljene z vprašalniki za merjenje zadovoljstva velikokrat 

obravnavajo premalo kritično (še posebno zato, ker je tako »lepo« videti podatke, ki kažejo 

prav tisto, kar najbolj želimo). Ko potrošniki izpolnjujejo takšne vprašalnike, na njihove 

odgovore močno vpliva težnja po dajanju socialno želenih odgovorov; še posebno kadar 

ankete in vprašalnike izpolnjujejo v sami prodajalni in ob prisotnosti prodajalcev (Musek 

Lešnik 2014a). 

Potrošniki pač pričakujejo in želijo pozitivno izkušnjo. Drugi razlog lahko tiči v različnem 

razumevanju pomena zadovoljstva. Visoka stopnja zadovoljstva potrošnikov, ki ga podjetje 

razume kot velik dosežek, je lahko zanje nekaj samoumevnega. Potrošniki pač pričakujejo in 

želijo pozitivno izkušnjo (prav tam). 
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Med drugim Musek Lešnik (2014a) vidi da med stopnjo zadovoljstva in zvestobo ter 

vračanjem potrošnikov ni linearne povezave. Podjetja, ki se osredotočajo zgolj na 

zadovoljstvo potrošnikov, lahko hitro spregledajo nekatera pomembna dejstva: 

- čeprav je lahko nezadovoljstvo zadosten razlog za »prebeg« potrošnika drugam, njegovo 

zadovoljstvo še ni zadosten razlog za razvijanje pozitivnih stališč, naklonjenosti, ponoven 

obisk in nadaljnje vračanje, 

- 65–85 % potrošnikov, ki »pobegnejo« drugam, je bilo zadovoljnih ali celo zelo 

zadovoljnih s prejšnjim podjetjem – a so ga kljub temu zapustili. 

Rust in njegovi sodelavci menijo, da obstaja zadovoljstvo v zvezi s posameznim nakupom 

proizvoda in celovito zadovoljstvo odjemalca. Zadovoljstvo za posamezen nakup 

izdelka/storitve je ocena porabnika za specifičen nakupni dogodek. Celovito zadovoljstvo 

porabnika je ocena vseh nakupov pri določeni organizaciji, ki sloni na preteklih izkušnjah 

(Rust, Zahorik in Keiningham 1996, 219). Ta opredelitev je dokaj drugačna od prejšnjih, saj 

ločuje posamezen nakupni dogodek od večkratnih nakupov pri podjetju. 

V splošnem pa so se kot rezultat številnih raziskav oblikovali štirje pristopi, ki služijo kot 

osnova za razumevanje zadovoljstva (Brookes 1995, 9–10):  

- Teorija enakovrednosti – zadovoljstvo se pojavi, ko kupec meni, da je rezultat (proizvod 

ali storitev) v ravnovesju z njegovim vložkom (stroški, čas, vložen napor).  

- Teorija pripisovanja – pri tem pristopu je rezultat nakupa izražen kot uspeh ali neuspeh. 

Če kot rezultat nastopi uspeh, je potrošnik zadovoljen, drugače je nezadovoljen. Ta 

rezultat pa lahko pripišemo bodisi notranjim dejavnikom (zmožnost kupca za nakup, 

vloženi napor za nakup) ali pa zunanjim dejavnikom (težavnost nakupa, vpliv drugih na 

nakup, svetovanje prodajalca pri nakupu).  

- Teorija izvedbe – potrošnikovo zadovoljstvo je neposredno povezano z zaznanim 

delovanjem izdelka ali storitve. Delovanje izdelka je vezano na njegove značilnosti, ki so 

objektivno izražene.  

- Teorija doseganja pričakovanj – to je najpogosteje uporabljena teorija. Kupec si pred 

nakupom oblikuje pričakovanja o izvedbi proizvoda ali storitve.  

Nakup in uporaba odkrivata dejansko raven izvedbe, ki jo kupec primerja s pričakovanji. Pri 

tem uporablja primerjavo »boljše kot« in »slabše kot«. Rezultat te primerjave je ocena 

izvedbe, ki je označena kot negativen rezultat, če izvedba ne dosega pričakovanj, ter pozitiven 

rezultat, če izvedba presega pričakovanja. Rezultat je nevtralen, če je izvedba v skladu s 

pričakovanji. Ta teorija tako opredeljuje zadovoljstvo kot celostno ponakupno oceno izvedbe 

in je izražena kot funkcija prednakupnih pričakovanj in ponakupne zaznave izvedbe (Fornell 

1992, 11–12). 

Namen poslovanja vsake banke je zadovoljstvo komitentov, saj zadovoljni komitenti 

pomenijo bolj uspešno banko. Komitenti svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo različno 
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izražajo. Vodstvo banke naj bi poiskalo način, kako bodo sprejeli odziv komitentov na 

opravljene storitve in njihovo uresničevanje. Zadovoljstvo tako označimo kot enkraten 

komitentov odziv na potrošnjo, ki predstavlja predhodno komitentovo izkušnjo s storitvijo. 

Kakovost obstaja pred potrošnjo in po njej kot znak izvrstnosti in ne temelji na izkušnji 

(Oliver 1997, 178). 

Kot smo že omenili Oliver gleda na zadovoljstvo kot na neko izpolnitev. Glede na to loči štiri 

vrste zadovoljstva (Rust in Oliver 1994, 4): 

- zadovoljstvo kot zadovoljitev: izdelek oziroma storitev je zadovoljiva v neki pasivni 

obliki; 

- zadovoljstvo kot presenečenje: v tem primeru se prebudi visoka stopnja zadovoljstva, ki 

je lahko pozitivna in se kaže z navdušenjem ali močno nezadovoljstvo, ki je negativno 

(šok); 

- zadovoljstvo kot užitek: je posledica nekega pozitivnega stanja, ko od izdelka ali storitve 

pridobimo neko korist ali užitek; 

- zadovoljstvo kot olajšanje: je posledica nekega negativnega stanja, oddaljitev od 

neprijetnega stanja. 

Vodušek (2014, 28) pravi, da za bančne storitve je lahko zadovoljstvo predvsem presenečenje 

ali korist. Zadovoljstvo je funkcija pričakovanj in zaznavanj posameznika, zato je telo 

subjektivno. Naloga bank pa je preseči pričakovanja komitentov in s tem ustreči čim večje 

zadovoljstvo. 

Podjetje, ki želi zadovoljiti potrošnike, ima največ prostora za »dodano vrednost« pri 

uresničevanju njihovih želja. Pri tem pa je treba vedeti, da današnje izpolnjevanje želja 

potrošnikov vpliva na njihova prihodnja pričakovanja. Pogledi potrošnikov so dinamični in se 

nenehno spreminjajo. Tisto, kar je danes njihova želja, lahko že jutri postane pričakovanje. In 

tisto, kar danes pričakujejo, lahko že jutri postane njihova zahteva. Zato mora biti 

ugotavljanje in zagotavljanje zadovoljstva trajnostni proces (Musek Lešnik 2014b). 

Lahko rečemo, da je merjenje zadovoljstva kupcev relativno nova dimenzija za mnoga 

podjetja, ki so do sedaj osredotočena izključno na izkaze poslovnega izida in bilance stanja. 

Podjetja zdaj priznavajo, da je nova globalna ekonomija spremenila stvari za večno. 

Tekmovalci, ki uspevajo v novem svetovnem gospodarstvu, priznavajo, da je zadovoljstvo 

kupca ključ do uspeha. Le tako lahko privabijo stranke. Tekmovalci, ki so uspešni priznavajo, 

da je zadovoljstvo kupcev ključnega pomena je strateško orožje, ki lahko prinese večji tržni 

delež in večji dobiček (Cacioppo 2000). 
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3.5 Pričakovanja in zadovoljstvo potrošnikov 

Najpomembnejši dejavnik zadovoljstva s posamezno izkušnjo ob nakupu ali opravljeno 

storitvijo so vnaprejšnja potrošnikova pričakovanja (Oliver 1997, po Musek Lešnik 2009, 26).  

Preden se potrošnik odloči, da bo vzpostavil nek odnos s podjetjem (nakup izdelka, storitve) 

si na podlagi preteklih izkušenj oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji, subjektivne 

napovedi o tem, kaj se bo zgodilo v predvideni interakciji s podjetjem oziroma kaj bi se 

moralo zgoditi (Musek Lešnik 2009, 26).  

Potočnik deli pričakovanja na objektivna in subjektivna. Objektivno pričakovanje opredelimo 

s povprečno ravnjo kakovosti, ki temelji na znanih informacijah. To je raven pričakovanja 

večine potrošnikov. Medtem ko subjektivna pričakovanja izražajo počutje potrošnikov v 

zvezi s storitvijo in kakšna bi po njihovem mnenju morala biti kakovost storitve. Poznamo 

tudi idealna pričakovanja, ki vsebujejo to, kar se lahko zgodi pri najboljših objektivnih 

pogojih. Pričakovanja lahko razporedimo v hierarhijo pričakovanj od najslabšega 

(nesprejemljivega) do idealnega pričakovanja (Potočnik 2004, 127). 

V bančništvu lahko pričakovanja bančnih komitentov razporedimo na lestvici od idealnega do 

nesprejemljivega (Vodušek 2014, 35–36): 

- idealna bančna storitev je lahko hitra, v sodobnih poslovalnicah z možnostjo 

komunikacijskih povezav in zanesljivimi storitvami; 

- nesprejemljiva pa je bančna storitev v neurejeni poslovalnici, z dolgo čakalno vrsto in 

neprijaznim osebjem. 

Pričakovanja niso toga, fiksna in nespremenljiva. Lahko se spreminjajo in prilagajajo novim 

informacijam, ki jih dobi potrošnik, ali spremenjenim okoliščinam. Glede na njihovo 

»uresničljivost« se delijo v tri skupine (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1996, po Musek 

Lešnik 2009, 28): 

- želena (idealna, nerealna) pričakovanja se nanašajo na raven izdelka oziroma storitve, za 

katero je potrošnik prepričan, da bi jo moral dobiti, 

- zadostna (realna) pričakovanja se nanašajo na najnižjo raven izdelka oziroma storitve, ki 

je za potrošnika še sprejemljiva, 

- predvidevana pričakovanja – potrošnik jih oblikuje na podlagi preteklih izkušenj, 

navadno so nekje med zadostno in želeno ravnijo pričakovanj. 

Musek Lešnik (2009, 28) pravi, da je območje med zadostno in želeno ravnjo področje 

strpnosti. To področje vključuje široko paleto možnih izidov, ki različno uresničujejo 

potrošnikove želje. Če je možnost izbire za potrošnika manjša, je območje strpnosti širše in 

obratno: večja možnost izbire zožuje področje strpnosti. Z drugimi besedami: če potrošnikova 

želena pričakovanja močno presegajo realna, se toliko prej preusmeri k drugemu ponudniku, 

kjer ima večjo možnost izbire. 
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Potrošnik si torej vnaprej oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji. Po opravljenem nakupu 

primerja doživeto izkušnjo s temi pričakovanji. Izkušnja lahko potrdi pričakovanja 

(pričakovanja se uresničijo), lahko pa pride bodisi do pozitivnega (izkušnja preseže 

pričakovanja) bodisi do negativnega odstopanja od pričakovanj (izkušnja jih ne doseže). 

Primerjava med doživeto izkušnjo in vnaprejšnjim pričakovanjem je temelj za oblikovanje 

občutka zadovoljstva (Fornell 1992; Oliver 1997; Rodriguez del Bosque, San Martin in Collado 

2006, po Musek Lešnik 2009, 29): 

- če izkušnja ne doseže pričakovanja, sledi občutek nezadovoljstva, ki je toliko bolj izrazit, 

kolikor bolj je situacija (nakup, storitev ipd.) pomembna in kolikor večja je negativna 

vrzel med pričakovanim in doživetim, 

- če izkušnja preseže pričakovanja, sledi občutek visokega zadovoljstva, ki je toliko bolj 

izrazit, kolikor bolj je za potrošnika situacija pomembna in kolikor večja je pozitivna 

vrzel med pričakovanim in doživetim, 

- če izkušnja doseže pričakovanja, sledi občutek zadovoljstva, včasih pa niti ne pride do 

pravega občutka zadovoljstva, temveč bolj do nekakšne nevtralne odsotnosti 

nezadovoljstva. 

Musek Lešnik (2009, 29) navaja tudi, da primerjanje izkušenj s predhodnimi pričakovanji 

seveda ne poteka le na zavestni ravni. Oblikovanje zadovoljstva ali nezadovoljstva je 

avtomatičen in v precejšnji meri nezaveden proces. V njem ključno vlogo odigrajo pretekle 

izkušnje in zaznana kakovost aktualnega izdelka oziroma storitve. Kot že omenjeno, so pretekle 

izkušnje osnova za oblikovanje pričakovanj, zaznana kakovost izdelka oziroma storitve pa 

vpliva na subjektivno vrednotenje nove izkušnje. 

Pričakovanja pa lahko tudi opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo 

nekaj zgodilo. Sama pričakovanja potrošnikov se oblikujejo na podlagi izkušenj bodisi iz 

preteklosti, nasvetov prijateljev in sodelavcev ter samih informacij in obljub podjetja ter 

konkurentov. Izkušnje se tako oblikujejo na podlagi (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 

2002, 201): 

- preteklih nakupnih procesov, 

- pretekle uporabe (uporaba enakih ali podobnih izdelkov ali storitev podjetja), 

- uporabe konkurenčnih izdelkov ali storitev, 

- preteklega stika s podjetjem in njegovimi konkurenti. 

Pričakovanja bančnih komitentov se dvignejo tudi, ko pride do nepričakovanih ali izrednih 

razmer, naprimer v primeru izgube kreditne kartice, kraje osebnih dokumentov in odziv ter 

pomoč bančnih uslužbencev. Ali ko bančni komitenti prvič niso bili zadovoljni z storitvijo. 

Ko se bančni komitenti znajdejo v taki situaciji, čutijo, da bi se moral bančni uslužbenec še 

posebej potruditi in to od njega tudi pričakujejo. 
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Poleg izkušenj pa na pričakovanja vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki, in sicer (Možina, 

Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 201): 

- informacije, ki jih kupci dobijo o podjetju in konkurenci (splošne in specifične),  

- trženjski splet podjetja in njegovih konkurentov (najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju 

pričakovanj kupcev igrata cena in tržno komuniciranje), 

- ugled podjetja v primerjavi s konkurenco,  

- moč blagovne znamke,  

- komunikacija od ust do ust in 

- osebnostne značilnosti kupcev. 

Po mnenju zelo znanega slovenskega avtorja Potočnika Vekoslava na potrošnikovo 

pričakovanje vpliva tudi več dejavnikov. Najpomembnejši so (Potočnik 2004, 132–133): 

- Cena – cena storitve izjemno vpliva na pričakovanje. Čim višja je cena, tem bolj se 

pričakovanja bližajo izredno visoki ravni izvedbe storitve. 

- Razpoložljivost alternativne storitve – ta dejavnik je zlasti pomemben za profesionalne 

storitve, kjer porabnik poskuša pridobiti drugo mnenje pred končno odločitvijo. 

- Trženjska aktivnost – trženjske aktivnosti storitvenega podjetja (oglaševanje, oblikovanje 

storitvene blagovne znamke, pospeševanje prodaje) pomembno vplivajo na raven 

pričakovanja, še zlasti ustno sporočanje zadovoljnih oziroma nezadovoljnih porabnikov. 

- Prejšnje izkušnje – na podlagi prejšnjih izkušenj si porabniki ustvarijo temeljno 

pričakovanje glede storitve. Pri tem ni nujno, da gre za izkušnje ravno pri sedanjem 

ponudniku storitve, temveč katerem koli drugem storitvenem podjetju, ki izvaja določeno 

storitev.  

- Porabnikovo pričakovanje in razpoloženje – negativno razpoloženje porabnikov do 

storitvenega podjetja zvišuje njihova pričakovanja, medtem ko bolj tolerantni porabniki 

razširjajo območje tolerance in s tem zmanjšujejo pričakovanja. 

Ključna osredotočenost managementa na zadovoljstvo potrošnikov morajo biti torej tisti 

komitenti, ki izkazujejo svoje nezadovoljstvo, sploh v dimenzijah, ki jih ti označujejo za bolj 

pomembne. Izpolnjena pričakovanja in vsaj povprečna raven zadovoljstva pomenijo 

dolgoročno tudi stabilnejše in bolj lojalne odnose potrošnikov do podjetja. Kot že nekajkrat 

poudarjeno pa tudi velja, da so lojalni komitenti najbolj dobičkonosni. Zadovoljitev njihovih 

potreb lahko lažje udejanjimo, saj so potrebe že identificirane. A navsezadnje: administriranje 

zadovoljstva komitentov ter ocena njihovih potreb in pričakovanj so mogoče le, če poznamo 

vse dimenzije obeh kategorij in njihovih razsežnosti. 
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3.6 Etika in morala v marketingu 

Etika je ena od vej filozofije, ki se ukvarja z blaginjo ljudi. Želimo namreč uresničiti svoje 

zmožnosti kot človeška bitja, živeti dobro v materialnem in duhovnem smislu, ravnati z 

drugimi spodobnostmi (Bohinc idr. 2007). 

Etika je filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika 

dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična filozofska refleksija o 

naravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno pomembni. Glede na dve poglavitni vrsti 

svojih nalog se deli na dve področji – na teoretično in praktično normativno etiko. Za kaj v 

bistvu gre? Če nam prva pojasnjuje, npr. kaj je moralna sodba, druga moralno sodi. Če prva 

ugotavlja, kaj je moralna opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali 

metaetika razglablja o pojmu moralnega principa, normativna etika pa formulira in pojasnjuje 

moralna načela ... (Sruk 1999, 138).  

Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na 

dobro in zlo: ta vprašanja obravnava etika (SSKJ 2008). 

Morala (iz lat. mos »običaj, nrav, moralis nraven, moralen«) je skupek predpisov, norm, 

vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, ki jo 

subjekt, oseba posameznik »uporablja« na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih 

nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor 

bolj jo oseba posvoji. Takšna morala je predvsem samostojna; slaba vest osebo dosti bolje 

nadzira in obvladuje kot sankcije zunanjih (pravnih, političnih) dejavnikov (Sruk 1999, 305).  

Morala je tisto, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja 

dobrega in slabega (SSKJ 2008).  

Etični marketing vsebuje manj strategije trženja in več filozofije. Skuša spodbujati odkritost, 

poštenost in odgovornost v vsa oglaševanja. Etika je zelo težak pojem, ker ima vsakdo 

subjektivne sodbe o tem, kaj je »prav« in kaj je »narobe«. Iz tega razloga etični marketing ni 

nek seznam pravil, ampak na splošno podaja niz smernic za pomoč podjetjem, kot so 

vrednotenje novih tržnih strategij (Marketing schools 2015). 

Obstajajo različne prednosti in slabosti za etični marketing. Neetično oglaševanje je pogosto 

prav tako učinkovito, kot je neetično. In ker neetično vedenje ni nujno v nasprotju z zakonom, 

obstaja veliko podjetij, ki uporabljajo neetična oglaševanja z namenom, da bi si pridobili 

konkurenčno prednost. 

Tržno komuniciranje, zlasti oglaševanje, lahko poleg splošnega informiranja postane tudi 

posebna oblika psihičnega pritiska na porabnike. Negativni pojavi tržnega komuniciranja so 

(Potočnik 2004, 270): 
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- ekonomski, kadar zaradi pretiranega oglaševanja dosežemo povsem nasproten učinek, 

namesto da bi porabnike pritegnili in jih celo odvrnemo od porabe oglaševanih izdelkov 

ali storitev, 

- družbeni, če s tržnim komuniciranjem ustvarjamo pri porabnikih lažne vrednote in 

neželeno potrošniško miselnost, 

- etično-estetski, ki so povezani z vsebino in obliko tržnega komuniciranja in so pogosto 

pod splošno uveljavljenimi etičnimi vrednotami nedomiselni in neestetski, 

- moralni, če niso usmerjeni na porabnikov občutek za pravilno in primerno ali pa so 

sporočila celo zavajajoča in lažniva. 

Potočnik (2004, 270) tudi pravi, da nekatera storitvena podjetja menijo, da je tržno 

komuniciranje najbolj prepričljivo, če je za porabnika nekoliko protislovno. To je verjetno 

res, vendar pa bodo preveč protislovna sporočila dosegla nasproten učinek. Porabniki jim ne 

bodo verjeli in jih ne bodo sprejeli, kar je največja nevarnost za vse oblike etičnega 

marketinga. 

Na splošno je etika opredeljena kot veja filozofije, ki se ukvarja s tem, kaj je dobro in slabo in 

kaj je moralna dolžnost in obveznost. V storitvenem sektorju je priložnosti za etične kršitve 

na pretek in se lahko odražajo v dimenzijah nedotakljivosti, heterogenosti in neločljivosti, 

povezanih z zagotavljanjem storitev (Mittal, Saxena in Matta 2014, 179): 

- neločljivost: zapleta sposobnosti potrošnika, da oceni kakovost opravljenih storitev, 

- heterogenost: odraža težave v standardizaciji in nadzoru kakovosti, 

- nedotakljivost: odraža človeški element, ki sodeluje pri storitvah in storitev predstavi. 

Vse tri dimenzije prispevajo k potrošnikovi ranljivosti s tem, ko se zanašajo na ponudnikovo 

etično ravnanje.  

Članice Združenja bank Slovenije (banke, hranilnice in lizinške družbe) so sprejele kodeks 

svoje poslovne etike že julija 1992 in prenovljeno verzijo aprila 2011. Kodeks je prostovoljni 

zapis načel, po katerih se morajo ravnati članice združenja, njihovi organi upravljanja in 

uslužbenci pri opravljanju svoje dejavnosti in storitev za stranke. Članice so dolžne z vsebino 

kodeksa seznaniti vsakega zaposlenega in skrbeti, da delo s strankami opravljajo skladno z 

etičnimi določili. Sleherna članica lahko sprejme lasten kodeks, s katerim uredi odnos do 

strank in opredeli pravila ravnanja za posamezne vrste storitev, ne sme pa zmanjšati pravic, ki 

jih strankam zagotavlja splošni bančni kodeks. Kodeks temelji na varovanju ugleda banke, 

zaupnosti razmerja s stranko, zaščiti pravic in koristi stranke, vestnosti, poštenosti in skrbnosti 

pri delu, istovetenju zaposlenega s članico združenja, delu izvedencev, korektnih odnosih med 

zaposlenimi, nenehnem izobraževanju in napredku stroke. Poslovanje članic mora sloneti na 

spoštovanju veljavnih predpisov in sklenjenih pogodb; organi in zaposleni si morajo 

prizadevati, da ravnajo skladno s sprejetimi načeli in s svojim delom ter poslovnim in 

zasebnim vedenjem ne škodujejo ugledu članic združenja ali celotne bančne dejavnosti. 
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Bistvo razmerja med članico in stranko je medsebojno zaupanje; prva si mora prizadevati, da 

ga utrjuje, varuje in ščiti pravice in koristi strank in ji ne škoduje. Naloge naj opravljajo 

pošteno, skrbno in vestno, pri tem pa naj se zavedajo strožjih meril odgovornosti po načelih 

dobrega gospodarja oziroma dobrega strokovnjaka. Ob premajhni vestnosti pri opravljanju 

storitev, še posebej pri upravljanju tujega premoženja, se članice združenja ne morejo 

sklicevati na nevednost, niti na premajhno pozornost in so praviloma odgovorne za 

kakršnokoli stopnjo krivde. Posebno visoka stopnja vestnosti in skrbnosti se zahteva pri 

svetovanju strankam na področju finančnih instrumentov (Pavliha 2014). 

Pavliha (2014) prav tako pravi, da bančni kodeks še predpisuje, da naj tudi reklamne 

aktivnosti ustrezajo načelu resničnosti in poštenosti, da ne zavajajo v zmoto, ne kršijo dobrih 

poslovnih običajev in drugim ne povzročajo škode. Pri določanju pravil tržnega 

komuniciranja in navezovanja stikov s strankami je treba izhajati iz načela prostega trga 

storitev in konkurenčnega delovanja članic, ki si prizadevajo, da stranke na pregleden in 

razumljiv način seznanjajo z vrstami svojih storitev, njihovimi cenami in drugimi pogoji, ki 

veljajo na trgu. Načelu svobodnega trga storitev nujno sledi načelo prostega tržnega 

komuniciranja in stikov z javnostjo, ki pomeni možnost uporabe vseh marketinških sredstev 

in oblik komuniciranja z javnostjo, ki ne posegajo v ime, zaščitni znak in podobo drugih 

članic bančnega združenja ali na kakršenkoli drug način ne spodbujajo nelojalne konkurence 

med članicami ter ne nasprotujejo načelom iz kodeksa. 
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4 EMPIRIČNI DEL – ANALIZA ZADOVOLJSTVA KOMITENTOV S 

STORITVAMI BANK V SLOVENIJI  

V nadaljevanju smo predstavili rezultate naše raziskave. Najprej smo predstavili poslovanje in 

značilnosti bank, ki so bile vključene v raziskavo, nato pa metodologijo kvantitativne študije 

in analizo zadovoljstva komitentov s storitvami bank v Sloveniji. 

4.1 Predstavitev poslovanja in značilnosti bank, ki so bile vključene v raziskavo  

Konec leta 2014 je v Sloveniji delovalo 17 bank, prav tako tri hranilnice in tri podružnice 

tujih bank. V strukturi bančnega sistema imajo prevladujoč položaj banke in podružnice z 98-

odstotnim tržnim deležem bilančne vsote. V primerjavi z letom prej je število institucij ostalo 

nespremenjeno, vendar je bila na začetku septembra 2013 sprejeta odločitev o postopnem 

prenehanju poslovanja dveh manjših bank, in sicer Probanke in Factor banke (Banka 

Slovenije b. l.) 

V naši raziskavi so sodelovali naključno izbrani komitenti 14 bank in dveh hranilnic. V 

nadaljevanju bomo predstavili glavne značilnosti bank, ki so bile vključene v raziskavo.  

Abanka je bila ustanovljena leta 1955 kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo 

trgovino, pozneje Jugobanke. Podružnica Jugobanka Ljubljana je bila prva banka v Sloveniji 

za mednarodne odnose. Decembra 1989 smo se preoblikovali v Abanko, d. d., decembra 2002 

pa združili z Banko Vipa, d. d., in dobili novo ime Abanka Vipa, d. d. Z razvejano mrežo 

poslovalnic po vsej Sloveniji vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in 

osebnim pristopom ponujajo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-

zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva. Ponudbo bančnih storitev dopolnjujejo s 

storitvami njihovih podjetij na področju leasinga, faktoringa in upravljanja investicijskih 

skladov. Lastnik banke je Republika Slovenija. Glede na bilančno vsoto je leta 2013 Abanka 

Vipa, d. d., dosegla 7,5 % tržni delež (Abanka b. l.)  

Preglednica 2: Podatki poslovanja Abanke Vipa, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 3.036.473 3.597.986 

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) -308.877 -75.694 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -200,40 -35,36 

Kapitalska ustreznost v % 9,6 9,6 

Tržni delež v % bilančne vsote 7,5 7,8 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013a. 

Začetki delovanja Banke Celje, d. d., segajo v leto 1864, ko je bila ustanovljena Hranilnica 

mestne občine Celje. Leta 1971 se je kot Kreditna banka Celje priključila k Ljubljanski banki, 

konec leta 1989 se je preoblikovala v delniško družbo in v sistemu Ljubljanske banke kot 
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banka hči ostala do leta 1994. Od 15. junija 1994 banka posluje samostojno in lastniško 

neodvisno pod današnjim imenom Banka Celje, d. d. V skladu s strategijo širitve izven 

celjske regije je banka v letu 1996 pripojila Banko Noricum, d. d., Ljubljana in jo najprej 

preoblikovala v Glavno podružnico Ljubljana in nato v letu 2014 v poslovno enoto banke, v 

letu 1998 pa je pripojila še Hmezad banko, d. d., Žalec in jo najprej preoblikovala v 

Podružnico Hmezad, leta 2011 pa prav tako v poslovno enoto banke. Leta 1999 je podpisala 

Pogodbo o strateškem partnerstvu in poslovnem sodelovanju z Novo Ljubljansko banko, d. d., 

ter postala pridružena članica njene bančne skupine. V februarju 2011 se je konzorcij 

lastnikov banke odločil za postopek javne prodaje delnic banke, na podlagi katerega je bil v 

maju 2011 opravljen skrbni pregled poslovanja banke s strani potencialnega kupca, lastniki so 

nato prodajo začasno ustavili. Največji lastniki banke so: Nova Ljubljanska banka, d. d., 

Ljubljana, Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana NFD 1 Delniški podsklad, 

Abanka Vipa, d. d., Ljubljana in Unior, d. d., Zreče. Leta 2013 je banka imela v bilančni vsoti 

4,58 % tržni delež (Banka Celje 2015). 

Preglednica 3: Podatki poslovanja Banke Celje, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.815.228 2.270.076 

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) -126.257 -24.984 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -89,12 -13,95 

Kapitalska ustreznost v % 2,49  13,01 

Tržni delež v % bilančne vsote 4,58 4,98 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013b. 

Sparkasse, d. d., izhaja iz več kot 190-letne tradicije skupine Erste Bank iz Avstrije, 

ustanovljene leta 1819. Lastništvo Banke Sparkasse, d. d. je naslednje: 70-odstotna 

lastnica banke Sparkasse je Kärntner Sparkasse AG, Klagenfurt, 26-odstotna lastnica 

je Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz, 4-odstotni delež pa ima Erste Group Bank 

AG, Wien. Na slovenskem trgu deluje pod sloganom »drugačna banka«, kjer je poudarek na 

bližini strankam. Glede na bilančno vsoto je leta 2013 Banka Sparkasse, d. d., dosegla 2,8 % 

tržni delež (Sparkasse 2010). 

Preglednica 4: Podatki poslovanja Sparkasse, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.091.060 1.103.218 

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) -13.639 -9.093 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -17,16 -10,18 

Kapitalska ustreznost v % 11,42 11,25 

Tržni delež v % bilančne vsote 2,80 4,13 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013c. 
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Banka Koper, d. d., je bila ustanovljena leta 1955. Je osma največja bančna ustanova v 

Sloveniji glede na bilančno vsoto ter posluje v 52 poslovalnicah v vseh delih države ter z 

nekoliko večjo gostoto v primorski regiji. Banka Koper je univerzalna banka s celovitim 

obsegom bančnih storitev, med katere sodijo komercialno in skrbniško bančništvo, poslovanje 

s prebivalstvom, mednarodno poslovanje ter finančni in operativni leasing, trženje vzajemnih 

skladov in trženje z zavarovalniškimi produkti. Banka Koper povečuje svojo uveljavitev na 

domačem trgu s storitvijo za majhna in srednje velika podjetja/posameznike ter ohranja svoj 

delež poslovanja z velikimi podjetji. Ima več kot 190 tisoč komitentov in je vodilna slovenska 

finančna ustanova, ki uvaja sodobno elektronsko poslovanje. Največji lastnik Banke Koper je 

Instesa Sanpaolo, s. p. a., ki je imela konec leta 2014 97,7 odstotkov. Mednarodna bančna 

skupina Intesa Sanpaolo, ki je večinska lastnica Banke Koper, je nastala leta 2007 z 

združitvijo bank Banka Intesa in Sanpaolo IMI. Intesa Sanpaolo je ena od vodilnih bančnih 

skupin v evrskem območju in vodilna v Italiji pri poslovanju z občani ter gospodarskimi 

družbami in upravljanju premoženja (Banka Koper b. l.) 

Preglednica 5: Podatki poslovanja Banke Koper, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 2.299.876 2.316.486 

Neto dobiček (v tisoč EUR) 2.523 7.185 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  0,92 2,63 

Kapitalska ustreznost v % 14,64 13,54 

Tržni delež v % bilančne vsote 5,7 5,0 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013d. 

BKS AG Celovec v Sloveniji deluje kot podružnica banke BKS AG, ki sodi med 

najuspešnejše avstrijske regionalne banke. BKS je od leta 1998 na slovenskem trgu prisotna z 

družbo BKS-leasing, d. o. o., od leta 1999 pa tudi s svojim predstavništvom. Podružnica v 

Ljubljani je bila prva bančna podružnica BKS v tujini (BKS b. l.). 

Preglednica 6: Podatki poslovanja BKS AG Celovec v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 6.743.800 6.654.400 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) 40.600 43.100 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  5,8 6,5 

Kapitalska ustreznost v % 16,0 15,92 

Tržni delež v % bilančne vsote 1,84 1,4 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013e. 

Deželna banka Slovenije, d. d., je bila ustanovljena na ustanovnem Zboru banke 18. januarja 

1990 v Narodnem domu v Celju in je začela poslovati 15. maja 1990. S kontinuiranim 

delovanjem v zadružnem sistemu je v sodelovanju s hranilno-kreditnimi službami, z 

zadružništvom, kmetijstvom, gozdarstvom in širšim področjem agroživilstva izvajala 
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učinkovito finančno podporo njihovi dejavnosti in razvoju. Hkrati je ohranjala status delniške 

družbe in poslovala skladno z ekonomskimi oziroma bančnimi načeli. Povečevala je obseg 

poslovanja in tržni delež. S primerno kapitalsko ustreznostjo je zagotavljala varno poslovanje 

in tekoče spremljala razvoj bančnega poslovanja ter sproti uvajala nove bančne in finančne 

storitve oziroma produkte. V kmetijskem sektorju sta do 30. junija 2004 delovali dve finančni 

instituciji, Slovenska zadružna kmetijska banka, d. d., Ljubljana in Zveza hranilno-kreditnih 

služb Slovenije, p. o. (ZHKS). V letu 2004 je banka uspešno prevzela sredstva in obveznosti 

ZHKS, ki jih je dokapitalizirala. Banka se je preimenovala iz naziva »Slovenska zadružna 

kmetijska banka, d. d., Ljubljana« v naziv »Deželna banka Slovenije, d. d.« Banka je po 

združitvi dosegla pomemben napredek v razvoju, rasti obsega poslovanja, donosnosti, 

organiziranosti, urejenosti in informacijski podprtosti ter splošnem povečanju učinkovitosti 

poslovanja. Glede na bilančno vsoto je leta 2013 banka dosegla 2,19 % tržni delež (Deželna 

banka Slovenije 2015). 

Preglednica 7: Podatki poslovanja Deželne banke Slovenije, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR)  855.994 866.847 

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR)  -17.321 -7.580 

Donos na kapital po obdavčitvi v %   -28,40 -11,14 

Kapitalska ustreznost v %  9,83 11,47 

Tržni delež v % bilančne vsote  2,19 1,91 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013f. 

Gorenjska banka, d. d., Kranj je samostojna delniška družba s sedežem v Kranju, Bleiweisova 

cesta 1. Časovne korenine banke segajo v 19. stoletje, ko so se na Gorenjskem oblikovali prvi 

zametki organiziranega bančništva. 25. marca 1955 je bila v Kranju ustanovljena prva 

komunalna banka na Gorenjskem, sledile so ji še v Škofji Loki ter naslednje leto v Radovljici, 

Tržiču in na Bledu.  

Preglednica 8: Podatki poslovanja Gorenjske banke, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.560.886 1.790.040 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -115.600 -62.225 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -42,92 -18,43 

Kapitalska ustreznost v % 13,42 14,07 

Tržni delež v % bilančne vsote 3,9 3,9 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013g. 

Sčasoma je nastala skupna banka, ki se je leta 1972 vključila v sistem Ljubljanske banke, 

najprej kot podružnica, od 27. decembra 1989 pa kot delniška družba v sistemu kapitalsko 

povezanih sestrskih bank Ljubljanske banke. V letu 1994 se je začel proces odcepitve iz 

sistema Ljubljanske banke z odkupom delnic, ki jih je imela Nova Ljubljanska banka, d. d., 
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Ljubljana, v Gorenjski banki, d. d., Kranj. Proces je bil končan v juniju 1996, ko je banka te 

delnice umaknila. Glede na bilančno vsoto je leta 2013 banka dosegla 3,9 % tržni delež 

(Gorenjska banka 2015). 

Najprej je bila leta 1994 ustanovljena družba Hypo Leasing, d. o. o., s sedežem v Ljubljani. 

Zatem se je družba Hypo Alpe-Adria, d. d., na slovenskem trgu pojavila v letu 1999 kot 

članica Hypo Group Alpe Adria. Hypo banka je od 30. marca 2014 v 100-odstotni lastništi 

Hypo Group Alpe Adria AG. Z nenehno rastjo, trdnostjo in stalnim prilagajanjem potrebam in 

zmožnostim strank je skupina Hypo Alpe Adria v Sloveniji prisotna v vseh večjih slovenskih 

krajih. Tako je glede na bilančno vsoto leta 2013 banka dosegla 3,55 % tržni delež (Hypo 

Alpe Adria banka b. l.). 

Preglednica 9: Podatki poslovanja Hypo Alpe Adria, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.441.502 1.900.801 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -89.727 -9.663 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -68,85 -7,23 

Kapitalska ustreznost v % 14,24 13,46 

Tržni delež v % bilančne vsote 3,55 4,12 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013h. 

Začetki Nove Kreditne banke Maribor, d. d., segajo v leto 1862, ko je nastala Mestna 

hranilnica Maribor, ki pa je kasneje postala del Nove Kreditne banke Maribor. Sto let kasneje 

je nastala Komunalna banka, ki se je preimenovala v Kreditno banko Maribor in je dobila 

funkcijo investicijske banke. Leta 1961 je bil sprejet Zakon o bankah, ki pa ni več dopuščal 

delovanje hranilnic. Komunalna banka je z ukinitvijo hranilnic prevzela celotno gospodarstvo 

na svojem področju ter celotno poslovanje s prebivalstvom. V letih od 1972 vse do leta 1993 

je bila banka del Ljubljanske banke, leto kasneje pa se je preimenovala v Kreditno banko 

Maribor. Leta 1990 je postala delniška družba in se tako začela preoblikovati v Skupino Nove 

Kreditne banke Maribor, v kateri deluje še danes (Nova Kreditna banka Maribor b. l.). 

Preglednica 10: Podatki poslovanja NKBM, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 3.909.983 4.338.568 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -656.500 -203.255 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -258,48 -62,15 

Kapitalska ustreznost v % 20,49 9,18 

Tržni delež v % bilančne vsote 9,7 9,4 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013i. 

Nova Ljubljanska banka, d. d., ima sedež na Trgu republike 2 v Ljubljani. Njeno skrajšano 

ime je NLB, d. d. Začetki poslovanja NLB segajo v prejšnje stoletje, natančneje v leto 1889, 
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ko je bila ustanovljena prva mestna hranilnica Ljubljana. Hranilnica Ljubljana je nato uspešno 

poslovala in večala svoj obseg poslovanja. Leta 1955 je bila ustanovljena Komunalna banka 

Ljubljana. Poslovanje skupine se je z leti vse bolj širilo. Današnje ime je NLB dobila 27. 

julija 1994, ko je (na podlagi Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 

temeljne ustavne listine o samostojnosti) bila ustanovljena Nova Ljubljanska banka, d. d. Od 

leta 1994 do danes se je pri NLB zgodilo še veliko pomembnih prelomnih trenutkov. 

Omembe vredni so predvsem: pripojitev in priključitev raznih bank in finančnih družb k NLB 

skupini (nekaj teh: E-banka Maribor, LB – Posavska banka, d. d., Krško, Koroška in 

Pomurska banka, Banka Velenje, Zasavje in Domžale in še mnogo njih), uvedba celostne 

prenovljene grafične podobe banke, odpiranje novih poslovalnic in bančnih trgovin po 

Sloveniji in Evropi, širjenje poslovanja v tujini (npr. nakup Euromarket banke v Črni gori ali 

pripojitev raznih bank k skupini NLB, npr.: Continental banke Novi Sad itd.), podpis pogodbe 

o strateškem partnerstvu z Banko Celje in Dolenjsko banko (leta 1999), omogočeno izvajanje 

domačih kreditnih plačil SEPA in še mnogo več (Nova Ljubljanska banka b. l.). 

Preglednica 11: Podatki poslovanja NLB, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 9.507.421 11.487.425 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -1.540.278 -304.876 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -153,6 -28,5 

Kapitalska ustreznost v % 16,6 11,8 

Tržni delež v % bilančne vsote 23,5 24,8 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013j. 

Poštno banko Slovenije, d. d., so ustanovile nekdanje slovenske organizacije PTT prometa. 

Banka je pričela poslovati 1. julija 1992, neposredno zatem, ko je s poslovanjem prenehala 

Poštna hranilnica Beograd. Značilno za Poštno banko Slovenije je, da posluje preko največje 

in najbolj enakomerno razporejene mreže enot Pošte Slovenije. Z njenim sodelovanjem je 

banka organizirala tudi svoje samostojne enote.  

Preglednica 12: Podatki poslovanja PBS, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 775.642 799.519 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -57.164 332 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -142,20 0,71 

Kapitalska ustreznost v % 10,01 11,43 

Tržni delež v % bilančne vsote 1,89 1,73 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013k. 

Kot svoje enote ima banka poslovna centra v Ljubljani in Mariboru, ki poslujeta predvsem s 

fizičnimi osebami. Poslovni centri v Murski Soboti, Celju, Kranju in Kopru v večini poslujejo 

s pravnimi osebami, stalno prisotnost v centrih pa zagotavljajo tudi mobilni bančni svetovalci, 
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ki pokrivajo poslovanje s fizičnimi osebami. Od leta 2004 sta lastnici banke Nova Kreditna 

banka Maribor in Pošta Slovenije. S prenosom delnic na Novo Kreditno banko Maribor je 

Poštna banka Slovenije vstopila v bančno skupino Nove Kreditne banke Maribor in njeno 

širšo finančno skupino (Poštna banka Slovenije 2015). 

Raiffeisen, d. d. izhaja iz nekdanje Krekove banka, ki je zrasla leta 1992 na temeljih ideje 

Janeza Evangelista Kreka, ustanovitelja prve domače slovenske zadruge in hranilnice ter 

zavarovalnice. Skoraj deset let je uspešno in aktivno sodelovala na slovenskem bančnem trgu 

kot samostojna banka, v letu 2002 pa je postala del ene izmed največjih evropskih bančnih 

skupin Raiffeisen Zentralbank RZB (Reiffeisen 2015). 

Preglednica 13: Podatki poslovanja Raiffeisen, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.186.847 1.420.269 

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) -32.920 -8.774 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -53,61 -12,06 

Kapitalska ustreznost v % 17,61 12,73 

Tržni delež v % bilančne vsote 3,03 3,12 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013l. 

Začetki SKB, d. d. segajo v leto 1965, ko so ustanovili posebno organizacijsko enoto, tj. 

Direkcijo za stanovanjsko kreditiranje, ki je zbirala sredstva ter odobravala kratka in 

dolgoročna posojila za stanovanjsko in komunalno gradnjo. V letu 1969 so se reorganizirali v 

Podružnico za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.  

Preglednica 14: Ključni podatki poslovanja SKB, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 2.451.013 2.594.375 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -31.537 3.670 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -11,28 1,29 

Kapitalska ustreznost v % 13,70 13,73 

Tržni delež v % bilančne vsote 6,07 5,63 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013m. 

V letu 1978 so 22. februarja dobili status temeljne banke v sklopu Ljubljanske banke z 

imenom Stanovanjsko komunalna banka Ljubljana in s tem postali edina banka v Sloveniji, 

specializirana za podpiranje razvoja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. V letu 

1989 so 22. decembra na ustanovnem zboru ustanovili Stanovanjsko-komunalno banko 

Ljubljana, d. d. V letu 1991 se je banka preimenovala v SKB banka, d. d., in so pridobili 

pooblastilo za izvajanje plačilnega prometa in kreditnih poslov s tujino, ustanovili pa so tudi 

Sektor za mednarodno poslovanje in dve novi podjetji, in sicer SKB – Investicijsko podjetje, 

d. o. o., in SKB Aurum, d. o. o. SKB banka, d. d., Ljubljana se je skupini Société Générale, 
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Pariz, Francija, pridružila leta 2001. Francoska bančna mreža ima danes v lasti 99,7267 

odstotkov delniškega kapitala banke SKB (SKB b. l.). 

UniCredit Slovenije, d. d., je največja banka v tujem lastništvu v Sloveniji, ki posluje od leta 

1991. Je del skupine UniCredit – vodilne evropske banke, ki je prisotna na rastočih trgih 

srednje in vzhodne Evrope. V letih poslovanja v Sloveniji je bila banka večkrat preimenovana 

in tako se je leta 2007 v UniCredit banko Slovenija, d. d., preimenovala Bank Austria 

Creditanstalt, d. d., Ljubljana (UniCredit 2015). 

Preglednica 15: Podatki poslovanja UniCredit Slovenija, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 2.488.557 2.815.367 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) -39.199 1.073 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  -15,90 0,4 

Kapitalska ustreznost v % 16,9 13,50 

Tržni delež v % bilančne vsote 6,2 6,1 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013n. 

Začetki poslovanja Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana segajo v leto 1990, ko se je 25 

sindikatov, Zveza upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije odločilo 

ustanoviti Delavsko hranilnico, d. o. o. S poslovanjem je hranilnica pričela v prejšnji državi 

Jugoslaviji, v februarju 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 hranilno kreditnih služb. 

Leta 1992 je hranilnica pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih poslov od Banke 

Slovenije. Leta 2000 je hranilnica pripojila Mariborsko hranilnico in posojilnico, po letu 2002 

pa je pričela s postopnim in racionalnim razvojem svoje poslovne mreže. Danes ima 

hranilnica 31 poslovnih enot v enajst mestnih občinah in petnajst občinah po Sloveniji 

(Delavska hranilnica 2015). 

Preglednica 16: Podatki poslovanja Delavske hranilnice, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 472.366 335.928 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) 1.922 1.458 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  10,11  9,54 

Kapitalska ustreznost v % 11,46 10,75 

Tržni delež v % bilančne vsote  1,17  0,73 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013o. 

Hranilnica LON, d. d., Kranj je s svojim poslovanjem pričela leta 1992 v poslovni enoti v 

Kranju, danes pa z bilančno vsoto preko 210 mio EUR in poslovanjem v 14 poslovnih enotah 

po večini slovenskih regij predstavlja privlačno in bogato donosno alternativo poslovnim 

bankam (Hranilnica Lon 2013). 
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Preglednica 17: odatki poslovanja Hranilnice Lon, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 217.048 202.809 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) 240 1.176 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  2,87 14,69 

Kapitalska ustreznost v % 12,26 11,80 

Tržni delež v % bilančne vsote 0,54 - 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013p. 

Januarja 2013 se je banka Volksbank, d. d., uradno preimenovala v Sberbank, d. d., saj je leta 

2012 postala del skupine Sberbank, zato so se jo odločili preimenovati ter uvesti bistvene 

spremembe v njihovem poslovanju z namenom, da bi postala modernejša, zanesljivejša in k 

strankam usmerjena banka ter ena pomembnejših slovenskih bank v bančnem sektorju. 

Sberbank, d. d. je na slovenskem trgu prisotna že od leta 1993, ko je takratna Volksbank AG 

prevzela Štajersko banko obrti in podjetništva. Večinski delničar banke je družba Sberbank 

Europe AG s sedežem na Dunaju, ki že vrsto let uspešno upravlja rastočo bančno mrežo, ki 

obsega skoraj 300 poslovalnic v Srbiji, Ukrajini, Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter na 

Slovaškem, Hrvaškem, Češkem in Madžarskem trgu ter zaposluje preko 4.400 ljudi. 100-

odstotni lastnik družbe Sberbank Europe je ruska banka Sberbank Rusija. Z več kot 170-letno 

tradicijo je Sberbank vodilna banka v Rusiji ter ena izmed ekonomsko najučinkovitejših bank 

na svetu, ki ponuja predvsem inovativne produkte, ki temeljijo na odličnosti in vrhunski 

tehnologiji. Sberbank Rusija upravlja skoraj tretjino vseh sredstev v ruskem bančnem 

sektorju. Ustanovila jo je ruska centralna banka, ki je trenutno večinski delničar banke. Banka 

ni prisotna zgolj na ruskem in evropskem trgu, temveč posluje tudi v Kazahstanu in Indiji. Pri 

nas imamo trenutno 13 poslovalnic, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Celju, 

Šentjurju, Šentjerneju in v Tepanjah. 

Preglednica 18: Podatki poslovanja Sberbank, d. d., v letih 2012 in 2013 

Osnovni kazalci 2013 2012 

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 1.478.374 1.337.899 

Neto dobiček/izguba(v tisoč EUR) 1.158 156 

Donos na kapital po obdavčitvi v %  0,99 0,18 

Kapitalska ustreznost v % 17,00 12,76 

Tržni delež v % bilančne vsote 3,65 2,90 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013r. 

4.2 Opis poteka raziskave 

Kvantitativna raziskava temelji na zbiranju podatkov s pomočjo (spletnega) vprašalnika. 

Vprašalnik obsega 124 vprašanj, ki so razdeljena v štiri skupine: opredelitve banke, pogostosti 

in motivi za obisk banke, ki jo anketirani uporablja najpogosteje, opredelitev splošnega 
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zadovoljstva in dejavniki zadovoljstva pri poslovanju z banko, opredelitev pomembnosti 

posameznih dejavnikov zadovoljstva ter demografske lastnosti anketiranega. 

V anketiranje so bile vključene osebe starejše od 18 let, ki poslujejo z vsaj eno od slovenskih 

poslovnih bank (vzorčni okvir), katerim je bilo povabilo za udeležbo v spletni anketi poslano 

po elektronski pošti oziroma je bila povezava objavljena na socialnih omrežjih (Facebook, 

Linkedin). Spletno inačico vprašalnika smo pripravili v aplikaciji za spletno anketiranje 1ka 

(vprašalnik v prilogi). V času anketiranja, ki je potekalo od 5. februarja do 1. aprila 2015, je 

spletno anketo izpolnjevalo 346 oseb. 

Po zajemu baze in pretvorbe le-te v obliko, primerno za analizo, je bilo 165 enot izločenih 

zaradi nepopolnih odgovorov ali predčasnih prekinitev reševanja in drugih neustreznosti. 

Veljavno je bilo izpolnjenih 181 anketnih vprašalnikov. Pri analizi hipotez smo uporabili 

uteževanje glede na tržni delež posamezne banke. 

 

Slika 3: Tržni deleži poslovnih bank v Sloveniji 

Vir: Združenje bank Slovenije 2013. 

4.3 Demografske lastnosti anketiranih oseb 

Anketo je popolno izpolnilo 181 komitentov slovenskih bank. Večina sodelujočih je bila 

žensk (63 %). Anketirani so bili različnih starosti med 18 in 85 let, v povprečju pa stari 46 let 

(standardna napaka ocene 1,06). Večino komitentov poslovnih bank je izhajalo iz 

Jugovzhodne (26 %) in Osrednjeslovenske statistične regije (18 %), najmanj pa iz Notranjske 

(3 %) in Zasavske (2 %).  

Glede na splošno populacijo je v anketi sodelovalo nadpovprečno število anketirancev, ki 

imajo dokončano fakulteto ali višjo izobrazbo. Srednješolsko izobrazbo je namreč dosegla 

petina vprašanih (21 %), medtem ko je kar 63 % sodelujočih imelo dokončano fakulteto ali 

višjo izobrazbo. 
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Sodelujoči komitenti so v obdobju zadnjih treh mesecev pred anketiranjem v povprečju prejeli 

različne dohodke (izraženo glede na neto povprečno slovensko plačo, ki je v času raziskave 

znašala 1.000 EUR). 11 % anketiranih je v povprečju (mesečno) prejelo manj kot polovico 

povprečne slovenske neto plače, medtem ko dobra tretjina (37 %) med polovico do celotne 

povprečne slovenske neto plače. Slaba polovica sodelujočih komitentov, ki je podatek o 

dohodku tudi navedla, je povprečno plačo tudi presegla. 

Največ anketiranih je zaposlenih (66 %): ti so večinoma zaposleni v gospodarstvu. 15 % 

sodelujočih je upokojencev, 5 % samozaposlenih in 5 % študentov. 

4.4 Analiza motivov za poslovanje s poslovnimi bankami 

Respondente smo vprašali, s koliko poslovnimi bankami in s katerimi izmed njih najpogosteje 

sodelujejo. Odgovorili so, da sodelujejo z različnim številom bank: od ene (75 %) do treh 

poslovnih bank (4 %), pri čemer v največji meri sodelujejo z NLB (31 %) in SKB banko 

(9 %). 

Anketirani komitenti poslovnih bank z bankami različno dolgo sodelujejo. Izmed tistih, ki so 

ta podatek navedli (n = 134), jih več kot polovica z banko sodeluje več kot deset let (56 %), 

medtem ko jih le petina z banko sodeluje manj kot pet let. 

Preglednica 19: Pogostost obiskov po posameznih bankah (n=180), v % 

  

Vsak 

dan 

Večkrat 
tedensko 

Enkrat 

tedensko 

Večkrat 
mesečno 

Enkrat 

mesečno 

Večkrat 
letno 

Nova Ljubljanska banka, d. d. 5,5 30,9 18,2 7,3 18,2 20,0 

SKB, d. d. 0,0 0,0 18,8 31,3 37,5 12,5 

UniCredit, d. d 8,3 25,0 8,3 25,0 25,0 8,3 

Nova Kreditna banka Maribor, d. d. 8,3 16,7 25,0 8,3 25,0 16,7 

Delavska hranilnica, d. d. 0,0 45,5 27,3 9,1 18,2 0,0 

Banka Koper, d. d. 0,0 11,1 11,1 44,4 22,2 11,1 

Hypo Alpe Adria, d. d. 0,0 11,1 33,3 22,2 22,2 11,1 

Abanka Vipa, d. d.  25,0 12,5 12,5 12,5 37,5 0,0 

Sparkasse, d. d.  0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 0,0 

Reiffeisen, d. d. 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6 14,3 

Deželna banka Slovenije, d. d. 0,0 33,3 16,7 16,7 33,3 0,0 

Hranilnica Lon, d. d. 0,0 16,7 16,7 16,7 33,3 16,7 

BKS AG Celovec 0,0 50,0 33,3 0,0 16,7 0,0 

Banka Celje, d. d. 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

Gorenjska banka, d. d. 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 

Sberbanka, d. d. 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 

PBS, d. d. 0,0 50,0 0,0 50,0 0,00 0,0 
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Sodelujoči komitenti banke obiskujejo (upoštevajoč tudi spletna mesta bank) različno 

pogosto, od tega 83 % komitentov uporablja storitve poslovnih bank med enkrat tedensko in 

vsaj enkrat mesečno. Banke (ali njihova spletna mesta) obiskuje vsaj enkrat tedensko večina 

vprašanih komitentov Nove Ljubljanske banke, d. d., Delavske hranilnice, d. d., BKS banke 

in Sparkasse, d. d., medtem ko komitenti preostalih, v raziskavo zajetih bank, te obiskujejo 

redkeje. 

 

Slika 4: Uporaba storitev poslovnih bank % vprašanih (n=124) 

Anketirani komitenti pri poslovnih bankah v povprečju uporabljajo 5 – 6 storitev. Med njimi 

prevladujejo storitve osebnega oziroma transakcijskega računa (98 %), plačilne kartice 

(83 %), storitve spletnega bančništva (65 %), varčevanje (49 %) ter storitve plačilnega 

prometa (48 %). 

Anketirani za obisk poslovne banke uporabljajo različne poti, pri čemer najpogosteje 

prevladuje spletno bančništvo (61 %). Slaba tretjina (29 %) anketiranihobišče poslovno banko 

osebno; 8 % anketiranih do bančnih storitev dostopa preko osebnega svetovalca.  

4.5 Zadovoljstvo komitentov 

Anketirani komitenti slovenskih poslovnih bank so svoje zadovoljstvo s storitvami svoje 

banke oziroma banke, ki jo najpogosteje obiskujejo, ocenili z uporabo lestvice od 1 (povsem 

nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen). Analiza je pokazala, da so splošno zadovoljstvo s 

svojo banko v povprečju ocenili z oceno 3,9 (standardni odklon: 0,895). Nezadovoljnih je le 

5 % anketiranih, četrtina (27 %) pa je s svojo banko povsem zadovoljnih, medtem ko so ostali 

komitenti izkazali srednje zadovoljstvo. 
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Slika 5: Zadovoljstvo komitentov s storitvami poslovnih bank (n=153) 

Primerjalna analiza zadovoljstva komitentov med izbranimi bankami je pokazala, da so 

vprašani komitenti v povprečju najbolj zadovoljni s storitvami in poslovanjem Gorenjske 

banke, d. d., (povprečna ocena 4,50, standardna napaka ocene 0,20), katerim sledijo storitve 

Deželne banke Slovenije, d. d., (povprečna ocena 4,33, standardna napaka ocene 0,27) in 

Abanke, d. d. (povprečna ocena 4,25, standardna napaka ocene 0,19), medtem ko najnižje 

zadovoljstvo s svojo banko izkazujejo komitenti Sberbanke, d. d., (povprečna ocena 3,33 

standardna napaka ocene 0,51), UniCredit, d. d., (povprečna ocena 3,40, standardna napaka 

ocene 0,35) in Reiffeisen, d. d., (povprečna ocena 3,43, standardna napaka ocene 0,52). 

Preglednica 20: Povprečna ocena zadovoljstva komitentov (n=153) 

Poslovna banka Povprečna ocena zadovoljstva Standardna napaka ocene 

Gorenjska banka, d. d. 4,50 0,20 

Deželna banka Slovenije, d. d. 4,33 0,27 

Abanka Vipa, d. d. 4,25 0,19 

Spakasse, d. d. 4,25 0,33 

Hranilnica Lon, d. d. 4,20 . 

Banka Celje, d. d. 4,17 0,15 

SKB, d. d. 4,14 0,36 

Hypo Alpe Adria, d. d. 4,00 0,35 

Delavska hranilnica, d. d. 4,00 0,34 

Nova Ljubljanska banka, d. d. 3,89 0,12 

Nova kreditna banka Maribor, d. d. 3,83 0,22 

BKS, d. d. 3,83 0,45 

PBS, d. d. 3,50 0,32 

Reiffeisen, d. d. 3,43 0,52 

UniCredit, d. d. 3,40 0,35 

Povprečna ocena 3,93 0,07 

 

1,6%
3,8%

22,9%

43,9%

27,8%

povsem nezadovoljen večinoma
nezadovoljen

srednje zadovoljen večinoma zadovoljen povsem zadovoljen
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Med najpogostejšimi razlogi (n=103), ki so jih anketirani komitenti navedli v prid 

zadovoljstvu pri poslovanju z izbrano poslovno banko, so prijaznost bančnih uslužbencev 

(24 %), strokovnost (17 %) in ponudbe bančnih storitev (12 %). 

 

Slika 6: Oblak besed: vzroki za zadovoljstvo (n=103) 

 

Med najpogostejšimi razlogi (n=103), ki so jih anketirani komitenti navedli zaradi 

nezadovoljstva pri poslovanju z izbrano poslovno banko, so drage storitve (21 %), prekratek 

delovni čas (12 %), ter prezahtevnost posameznih postopkov (7 %). 

 

Slika 7: Oblak besed: vzroki za nezadovoljstvo (n=43) 

 

Vplivnost izbranih dejavnikov na izbiro poslovne banke so komitenti ocenjevali s pomočjo 

10-stopenjske lestvice, pri čemer je ocena 0 pomenila, da se s stališčem sploh ne strinjajo, 

medtem ko je ocena 10 pomenila popolno strinjaje s stališčem.  

Anketirani komitenti slovenskih poslovnih bank so kot najbolj vpliven dejavnik izbire 

poslovne banke navedli delo bančnega uslužbenca, in sicer njihovo prijaznost, strokovnost in 

ustreznost predstavitve ponudbe (povprečna ocena 7,8, standardna napaka ocene 0,19) kot 

tudi upoštevanje komitentovih želja in potreb (povprečna ocena 7,4, standardna napaka ocene 

0,22). 
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Slika 8: Dejavniki vpliva na izbiro banke (povprečno strinjanje; n=160)  

 

Četudi je spletno bančništvo v razmahu oziroma je uporaba spletnega komuniciranja pogosta 

praksa, je fizična in lokacijska bližina bančne poslovalnice tretji najmočnejši dejavnik vpliva 

na izbiro poslovne banke (povprečna ocena 7,2, standardna napaka ocene 0,21). 

Najnižjo oceno vplivnosti so anketirani v povprečju pripisali marketinškim dejavnostim 

(povprečna ocena 5,4, standardna napaka ocene 0,23), ugledu in javni podobi banke 

(povprečna ocena 5,4, standardna napaka ocene 0,22). 

Komitente slovenskih bank smo prosili, da na podlagi petstopenjske lestvice
1
 izrazijo svoje 

zadovoljstvo z 19 izbranimi dejavniki in ob tem še ocenijo njihovo pomembnost 

(pričakovanje izpolnitve).  

Dejavniki, s katerimi so vprašani v povprečju najbolj zadovoljni, so strokovnost in 

usposobljenost zaposlenih (povprečna ocena 4,1, standardna napaka ocene 0,08), prijaznost in 

diskretnost zaposlenih (povprečna ocena 4,1, standardna napaka ocene 0,08) ter urejenost 

poslovalnice (povprečna ocena 4,1, standardna napaka ocene 0,07), najmanj zadovoljni pa so 

z obrestmi za depozite (povprečna ocena 2,8, standardna napaka ocene 0,1), obrestmi za 

posojila (povprečna ocena 2,9, standardna napaka 0,09) in cenami bančnih storitev 

(povprečna ocena 3,1, standardna napaka ocene 0,1). 

Med najpomembnejšimi dejavniki zadovoljstva komitentov slovenskih bank prevladujejo 

prijaznost in diskretnost zaposlenih (povprečna ocena 4,5, standardna napaka ocene 0,07), 

njihova strokovnost in usposobljenost (povprečna ocena 4,4, standardna napaka ocene 0,06) 

                                                 

1
 Pri ocenjevanju zadovoljstva so anketirani izbirali vrednosti iz lestvice zadovoljstva, pri čemer 1 

pomeni povsem nezadovoljen, 5 pa povsem zadovoljen. Pri ocenjevanju pomembnosti so vprašani 
izbirali vrednosti med 1, ki pomeni povsem nepomembno in 5, ki pomeni povsem pomembno. 
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in kakovost izvajanja bančnih storitev (povprečna ocena 4,4, standardna napaka ocene 0,06). 

Med najmanj pomembnimi dejavniki zadovoljstva komitentov slovenskih bank so 

marketinške aktivnosti banke (povprečna ocena 3,6, standardna napaka ocene 0,11), 

oblikovanje ponudbe bančnih storitev (povprečna ocena 4,1, standardna napaka ocene 0,07) 

ter široka ponudba bančnih storitev (povprečna ocena 4,1, standardna napaka ocene 0,07). 

Primerjava zadovoljstva z dejavniki in njihove povprečne pomembnosti je pokazala, kateri 

dejavniki zadovoljstva so tisti, ki v preučevanem smislu sodijo med kritične. Za kritične 

dejavnike namreč veljajo tisti dejavniki, ki dosegajo visoko (nadpovprečno) pomembnost, 

zadovoljstvo z njihovo izpolnitvijo pa je podpovprečno.  

Primerjalna analiza (glej sliko 9) je pokazala, da so najmanjše razlike med pomembnostjo 

(pričakovanji) komitentov in njihovim zadovoljstvom s posameznimi dejavniki pri oceni 

urejenosti poslovalnic, marketinških aktivnosti banke in (zagotavljanja) individualne 

obravnave komitentov. Največje vrzeli v izpolnjevanju pričakovanj komitentov se pojavljajo 

pri cenah obresti (tako depozitov kot posojil), delovnem času poslovalnic ter cenah bančnih 

storitev. 

Dva dejavnika, na katera velja opozoriti in veljata za t. i. kritična, zahtevata posebno 

pozornost. Pri obeh se v povprečju izkazuje visoka pomembnost (pričakovanje izpolnitve), ob 

enem pa tudi podpovprečno zadovoljstvo pri njihovem izpolnjevanju. Gre za višino obrestnih 

mer za posojila in obrestnih mer za depozite, ki tako veljata za dejavnika, katerima morajo 

banke posvetiti veliko pozornost.  

 

Slika 9: Povprečna pomembnost in zadovoljstvo po dejavnikih zadovoljstva (n=160) 
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Komitente smo tudi vprašali, ali imajo v bližnji prihodnosti namen zamenjati banko in zakaj o 

tem razmišljajo; od 132, ki jih je na vprašanje odgovorilo, jih namreč o menjavi banke 

razmišlja četrtina (26 %): zagotovo bo banko zamenjal 1 % vprašanih, ki ima alternativno 

banko že izbrano, medtem ko jih 25 % banko še izbira. Med najpogosteje navedenimi vzroki 

za spremembo poslovne banke (in tudi motivi, da banke ne bi priporočili svojim prijateljem) 

so previsoke cene storitev, neugodni krediti, nezaupanje v banko ter neprimeren delovni čas.  

 

 

Slika 10: Oblak besed: motivi za menjavo banke (n=20) 

 

Večina komitentov (88 oziroma 70 %) bi svojo poslovno banko verjetno ali zagotovo 

priporočalo tudi svojim prijateljem, medtem ko jih 11 % zagotovo ne bi. Največ priporočil 

izhaja iz zanesljivosti in korektnosti bančnih komercialistov (34 %), poslovnih pogojev banke 

(26 %), (glede na ostale banke) boljšo ponudbo storitev (15 %) ter zaupanje v poslovanje 

banke (13 %).  

 

V zadnjem sklopu vsebinskega dela raziskave smo sodelujoče prosili še za njihovo sporočilo 

vodstvu banke; 55 sodelujočih je v svojih sporočilih izpostavilo željo po nižjih cenah storitev 

(54 %), izboljšanju odnosov do komitentov (47 %), boljših stimulativnih pogojih in nagradah 

za zaposlene (42 %), spremembi delovnega časa (32 %), uvedbi programov zvestobe (20 %), 

bolj konkurenčni naravnanosti (15 %) in izboljšanju ugleda v javnosti (12 %). 

 

4.6 Multivariatna analiza zadovoljstva in pomembnosti dejavnikov 

 

S faktorsko analizo, ki je ena od pomembnejših multivariatnih statističnih analiz, smo želeli 

preveriti, v kakšni povezanosti so posamezni preučevani dejavniki zadovoljstva.  

 

Najpogosteje uporabljeni metodi za oceno komunalitet ter faktorskih uteži sta metoda 

največjega verjetja (angl. maximum likelihood) ter metoda glavnih osi (angl. principal axis 

factoring), pri čemer uporaba slednje ni pogojena z normalno porazdelitvijo proučevanih enot 

glede na vrednosti merjenih spremenljivk.  
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Zaradi tega razloga smo pri svoji analizi uporabili metodo glavnih osi.
2
 Pred samo izvedbo 

faktorske analize smo primernost podatkov preverili s Kaiser-Meyer-Olkinivo mero 

ustreznosti vzorca ter z Barttletovim preizkusom sferičnosti.  

Preglednica 21: Preverjanje in ocena faktorske analize (dejavniki pomembnosti) 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,896 

Bartlettov preizkus sferičnosti ocena hi-kvadrat 2002,657 

PS 171 

stopnja pomembnosti 0,000 

 

KMO mera ustreznosti kot izid Bartlettovega preizkusa kažeta, da so navedene spremenljivke 

in vzorec bili primerni za izvedbo faktorske analize. V prvi fazi faktorske analize dejavnikov 

pomembnosti smo s pomočjo štirih faktorjev pojasnili 78 % celotne variance vzorca. Sledila 

je rotacija, s pomočjo katere pridemo do teoretično pomembnih faktorjev oziroma čim 

enostavnejše faktorske strukture (glej tabele 13, 14 in 15). 

Najpomembnejši dejavnik zadovoljstva predstavlja strokovnost in usposobljenost zaposlenih 

ter njihov odnos do komitentov, ki se odraža skozi kakovostno in diskretno obravnavo ter 

reševanje reklamacij. V drugo skupino dejavnikov, in sicer glede na njihovo pomembnost 

komitentom, umeščamo dejavnike ugleda in poslovnihdejavnosti. Tretjo skupino dejavnikov 

predstavljajo cene, ki jih komitentom banka zaračunava pri izvedbi svojih storitev, kot tudi 

cene denarja kot obrestne mere na depozite in posojila. 

Po zgledu faktorske analize pomembnosti dejavnikov izbire banke smo podobno analizo 

izvedli na podlagi opazovanih dejavnikov zadovoljstva. S pomočjo 3 faktorjev smo pojasnili 

78 % celotne variabilnosti vzorca. 

Kot je razvidno iz preglednice 23, so navedene spremenljivke in vzorec primerni za izvedbo 

faktorske analize.  

                                                 

2
 Metoda PAF (principal axis factoring) velja za eksploatorno metodo, ki jo raziskovalci uporabljajo v 

primerih, ko želijo reproducirati medsebojne korelacije med spremenljivkami, v katerih dejavniki 

predstavljajo skupno varianco spremenljivk brez edinstvene variance. PAF se običajno uporablja, ko je 
raziskovalni namen odkrivanje podatkovne strukture (kot so latentni konstrukti ali dejavniki) ali 

vzročno modeliranje. 
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Preglednica 22: Dimenzije (faktorji) pomembnosti pri izbiri banke  

I II III IV 

- Strokovnost in 

usposobljenost 

zaposlenih 

- Prijaznost in 

diskretnost zaposlenih 

- Individualna 

obravnava 

- Reševanje reklamacij 
- Kakovost izvajanja 

bančnih storitev 

- Bančni uslužbenci 
upoštevajo dobrobit, 
želje in potrebe svojih 
komitentov 

 

- Zaupanje v banko 

- Ugled in 

prepoznavnost banke 

- Urejenost poslovalnice 

- Mreža poslovalnic 

- Seznanjenost z novimi 

ponudbami in 

ugodnostmi 

- Široka ponudba 
storitev 

- Banka stalno širi 
ponudbo svojih 

storitev in jih prilagaja 

željam in potrebam 
svojih strank 

- Aktivnosti marketinga 

in marketinškega 
komuniciranja banke 

- Cena bančnih storitev 

- Obrestne mere za 

posojila (limit, 

negativno stanje na 

računu ipd.) 
- Obrestne mere za 

depozite (pozitivno 

stanje na računu ipd.) 

- Delovni čas 
poslovalnic 

- Čakalna 
vrsta na 

bančnih 
okencih 

 

Preglednica 23: Preverjanje in ocena faktorske analize (dejavniki zadovoljstva) 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca 0,920 

Bartlettov preizkus sferičnosti ocena hi-kvadrat 2248,695 

PS 171 

stopnja pomembnosti 0,000 

 

V prvo dimenzijo (faktor) sodijo dejavniki, ki so povezani z bančnim osebjem ter ponudbo 

storitev, zato bi to dimenzijo lahko poimenovali poslovna dimenzija. V drugo dimenzijo se 

umeščajo dejavniki ugleda in marketinških aktivnosti banke, medtem ko v tretjo dejavniki 

cene. 
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Preglednica 24: Dimenzije (faktorji) zadovoljstva komitentov 

I II III 

- Strokovnost in 

usposobljenost 

zaposlenih 

- Prijaznost in 

diskretnost zaposlenih 

- Seznanjenost z novimi 

ponudbami in 

ugodnostmi 

- Široka ponudba 
storitev 

- Individualna 

obravnava 

- Reševanje reklamacij 
- Kakovost izvajanja 

bančnih storitev 

- Banka stalno širi 
ponudbo svojih 

storitev in jih 

prilagaja željam in 
potrebam svojih 

strank 

- Bančni uslužbenci 
upoštevajo dobrobit, želje 
in potrebe svojih 

komitentov 

- Zaupanje v banko 

- Ugled in prepoznavnost 

banke 

- Urejenost poslovalnice 

- Mreža poslovalnic 

- Delovni čas 
poslovalnic 

- Čakalna vrsta na 
bančnih okencih 

- Aktivnosti marketinga in 

marketinškega 
komuniciranja banke 

- Cena bančnih storitev 

- Obrestne mere za 

posojila (limit, 

negativno stanje na 

računu ipd.) 
- Obrestne mere za depozite 

(pozitivno stanje na računu 
ipd.) 

Rezultate faktorske analize, in sicer izvedene vrednosti faktorjev, smo uporabili kot odvisne 

spremenljivke v modelu multiple regresijske analize, s pomočjo katerega smo preučevali 

odvisnost zadovoljstva komitentov (odvisna spremenljivka) od že navedenih dejavnikov. 

Model multiple regresije v splošnem zapišemo kot  

y=C + β1* x1+β2* x2+β3* x3 + ε, 

kjer navedene vrednosti predstavljajo: 

C – linearno konstantno, 

b1, b2, b3 - regresijske koeficiente, 

x1, x2, x3 – neodvisne spremenljivke, 

e - naključne dejavnike. 

Multipla regresija je statistična metoda, s pomočjo katere napovedujemo vrednost odvisne 

spremenljivke na osnovi dveh ali več neodvisnih spremenljivk. Regresijska analiza temelji na 

naslednjih predpostavkah: 

- med neodvisnimi spremenljivkami ni medsebojne korelacije (multikolinearnosti), 

- rezidualni medsebojno ne korelirajo, 

- varianca rezidualov mora biti konstantna za vrednosti (homoskedastičnost), 

- reziduali morajo biti normalno porazdeljeni. 
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Kot kaže korelacijska matrika, med neodvisnimi in odvisno spremenljivko obstaja statistično 

značilna korelacija, medtem ko med samimi neodvisnimi spremenljivkami korelacije ni. S 

tem smo preliminarno potrdili odsotnost multikolinearnosti nedovisnih spremenljivk. Končna 

potrditev se izvede z določanjem VIF statistike (ob izračunu regresijskih koeficientov). 

Preglednica 25: Korelacijska matrika spremenljivk 

 

Splošno 
zadovoljstvo 

Poslovna 

dimenzija Ugled Cene storitev 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Splošno zadovoljstvo 1,000 0,483 0,473 0,403 

Poslovna dimenzija 0,483 1,000 0,072 -0,093 

Ugled 0,473 0,072 1,000 -0,028 

Cene storitev 0,403 -0,093 -0,028 1,000 

p-vrednost 

(1-tailed) 

Splošno zadovoljstvo  0,000 0,000 0,000 

Poslovna dimenzija 0,000  0,216 0,157 

Ugled 0,000 0,216  0,381 

Cene storitev 0,000 0,157 0,381  

N Splošno zadovoljstvo 120 120 120 120 

Poslovna dimenzija 120 120 120 120 

Ugled 120 120 120 120 

Cene storitev 120 120 120 120 

 

Rezultati regresijske analize kažejo, da je s pomočjo izbranega nabora neodvisnih 

spremenljivk (dejavnikov zadovoljstva) mogoče pojasniti 63 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke. Durbin-Watsonova statistika, ki preverja nekolinearnost rezidulov, znaša 2,0.3 

S tem smo potrdili tudi drugo predpostavko. 

Preglednica 26: Opisne spremenljivke modela 

Model R R
2
 Prilagojeni R

2
 Standardna napaka ocene Durbin-Watson 

1 0,798 0,636 0,627 0,554 2,042 

 

Graf odvisnosti standardiziranih vrednosti rezidualov od standardiziranih, za modelom 

napovedanih, vrednosti odvisne spremenljivke kaže, da so točke (standardiziranih) rezidualov 

naključno in neurejeno razporejene. S tem smo potrdili predpostavko homoskedastičnosti. 

Histogram tudi kaže, da so reziduali približno normalno porazdeljeni.4  

                                                 
3
 Testna spremenljivka lahko zavzame vrednosti na intervalu [1,3]. Če je statistika večja od 2, 

govorimo o negativni korelaciji, če je manjša od 2, pa o pozitivni. Če je statistika enaka 2, korelacije 
ni. 
4
 Povprečna vrednost znaša 0. 
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Slika 11: Grafična analiza homoskedastičnosti in normalnosti porazdelitve rezidualov 

Na podlagi predhodnih ugotovitev smo ugotovili, da so izpolnjene vse predpostavke multiple 

linearne regresije. 

Preglednica 27: Analiza ocene veljavnosti modela (ANOVA) 

Model Vsota kvadratov          PS Povprečje kvadratov F 

p-

vrednost 

1 Regresija 62,355 3 20,785 67,657 0,000 

Rezidual 35,637 116 0,307   

Skupaj 97,992 119    

 

S pomočjo analize variance (ANOVA) preverjamo veljavnost linearnega modela. Analiza je 

pokazala, da gre za statistično značilen linearen model (F=67,66; p-vrednost. < 0,05). 

Na podlagi ocen regresijskih koeficientov, ki so prikazani v tabeli, je razvidno, da imajo vse 

preučevane neodvisne spremenljivke (dejavniki zadovoljstva) statistično značilen in pozitiven 

vpliv na splošno oceno zadovoljstva, pri čemer.je največji vpliv mogoče pripisati poslovni 

dimenziji. 

Zadovoljstvo = 3,862 + 0,513 * poslovna + 0,454 * ugled + 0,410 * cene + ε 
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Preglednica 28: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti Standardizirani 

koeficienti 

Beta t 

p-

vredn

ost 

Statistika 

kolinearnosti 

B 

Stand. 

napaka 

Toleranc

a VIF* 

1 

(konstanta) 3,862 0,051 
 76,01

3 
0,000 

  

Poslovna dimenzija 0,513 0,059 0,493 8,744 0,000 0,987 1,014 

Ugled 0,454 0,057 0,450 8,014 0,000 0,994 1,006 

Cene storitev 0,410 0,050 0,461 8,195 0,000 0,991 1,009 

Op. * VIF (angl. variance inflation factor) je mera prisotnosti multikolinearnosti. Slednja ni prisotna, 

če je VIF statistika manjša od 10. 
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5 ANALIZA IN PREVERJANJE HIPOTEZ  

Hipoteza 1: Komitenti bank so zadovoljni s storitvami bank v Sloveniji.  

Sodelujoče komitente slovenskih poslovnih bank smo prosili, da odgovorijo na vprašanje 

»Kako zadovoljni ste, z uporabo ocene od 1 (nezadostno) do 5 (odlično), s storitvijo svoje 

poslovne banke?« in s tem opredelijo svoje zadovoljstvo s storitvami izbrane poslovne banke 

oziroma, v primeru, da poslujejo z več kot eno banko, tiste banke, pri kateri opravijo največ 

storitev. 

Rezultati analize, ki so prikazane v predhodnem poglavju, nakazujejo, da je s storitvami 

poslovnih bank zadovoljnih skoraj tri četrtine (73 %) v raziskavi sodelujočih komitentov 

poslovnih bank. Povprečna ocena zadovoljstva znaša 3,93 (standardni odklon: 0,895). 

Sicer smo hipotezo preverili s preskusom domneve o vrednosti aritmetične sredine, kjer smo 

kot mejno oceno zadovoljstva predpostavili oceno 3,5 (zadovoljen). Kot izhaja iz rezultatov 

preskusa domneve vrednosti aritmetične sredine (preglednica 29), ugotovimo, da povprečna 

ocena zadovoljstva (ki znaša 3,93) pade v kritično območje, kar omogoča potrditev naše 

domneve. 

Preglednica 29: Preizkus vrednosti aritmetične sredine 

 

Preizkusna vrednost = 3,50 

t PS 

p-

vrednost  

Razlika 

artm.sred.  

95% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Splošno zadovoljstvo 5,890 152 0,000 0,426 0,28 0,57 

Hipotezo 1, ki pravi, da so komitenti bank zadovoljni s storitvami bank v Sloveniji, lahko 

torej potrdimo. 

Hipoteza 2: Komitenti pri izbiri banke največjo pozornost posvečajo cenam bančnih storitev 

in fizični dostopnosti do banke. 

 

Na podlagi regresijske analize opravljene v predhodnem poglavju, s pomočjo katere smo 

analizirali vpliv izbranih dejavnikov zadovoljstva na skupno oceno zadovoljstva komitentov 

slovenskih bank, lahko zaključimo, da cene storitev niso najpomembnejši dejavnik, temveč so 

komitenti največji pomen pripisali poslovni dimenziji, ki je opredeljena z elementi/dejavniki, 

kot so strokovnost in usposobljenost zaposlenih, prijaznost in diskretnost zaposlenih, 

seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi, široka ponudba storitev, individualna 

obravnava, reševanje reklamacij, kakovost izvajanja bančnih storitev, prav tako banka stalno 

širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in potrebam svojih strank, bančni 

uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov (preglednica 24). Na 
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podlagi ocen regresijskih koeficientov, ki so prikazani v preglednici 28, vidimo, da imajo vse 

preučevane neodvisne spremenljivke (dejavniki zadovoljstva) statistično značilen in pozitiven 

vpliv na splošno oceno zadovoljstva, pri čemer.je največji vpliv mogoče pripisati poslovni 

dimenziji 

Hipotezo 2, ki pravi, da komitenti pri izbiri banke največjo pozornost posvečajo cenam 

bančnih storitev in fizični dostopnosti do banke, torej ne moremo potrditi. 

Hipoteza 3: Spletno banko v večji meri uporabljajo bolj izobraženi in mlajši komitenti. 

Komitente slovenskih poslovnih bank smo prosili, da navedejo, katere storitve poslovne 

banke uporabljajo (med njimi tudi spletno bančništvo) ter v demografskem delu raziskave 

navedejo tudi svojo starost (leto rojstva) ter stopnjo dosežene izobrazbe. 

Preglednica 30: Kontingenčna tabela starosti in uporabe spletnega bančništva 

Starost (razredi) 

Spletno bančništvo 

Skupaj ne uporablja uporablja 

18–24 f 1 4 5 

% glede na starostno kategorijo 20,00 % 80,00 % 100,00 % 

25–44 f 14 42 56 

% glede na starostno kategorijo 25,00 % 75,00 % 100,00 % 

45–64 f 16 31 47 

% glede na starostno kategorijo 34,00 % 66,00 % 100,00 % 

65+ f 11 3 14 

% glede na starostno kategorijo 78,60 % 21,40 % 100,00 % 

Skupaj f 42 80 122 

% glede na starostno kategorijo 34,40 % 65,60 % 100,00 % 

 

Storitve spletnega bančništva uporablja 66 % sodelujočih. Ker so komitenti starost podajali v 

obliki letnice rojstva, smo od aktualne letnice (2015) odšteli navedeno letnico rojstva ter tako 

dobili starost komitenta ter jo nato rekodirali v starostne razrede oziroma kategorije. 

Analiza je pokazala, da spletno bančništvo uporablja 80 % mlajših oseb (starih med 18 in 24 

let) ter 75 % komitentov, ki so stari med 25 in 44 let. Spletnega bančništva ne uporablja dobra 

tretjina starih med 45 in 64 let ter več kot tri četrtine komitentov, ki so starejši od 65 let. 

Za opredelitev statistične povezanosti starosti in (ne)uporabo spletnega bančništva smo 

izvedli hi-kvadrat preizkus, ki je pokazal, da spremenljivki nista neodvisni ter med njima 

obstaja statistično značilna povezanost (koeficient kontingence znaša 0,328, p-vrednost < 

0,05). 
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Preglednica 31: Hi-kvadrat preizkus 

  Vrednost PS p-vrednost (2-smerna) 

Pearsonov c
2
 14,754 3 0,002 

Likelihood statistika 14,275 3 0,003 

Linearna asociacija 10,78 1 0,001 

N 122     

 

Iz podatkov kontingenčne tabele kot tudi nadaljnje analize (ne)odvisnosti spremenljivk tako 

lahko hipotezo v delu, ki pravi, da mlajši pogosteje uporabljajo spletno banko kot starejši, 

potrdimo. 

Spodnja kontingenčna tabela prikazuje strukturo (ne)uporabnikov spletnega bančništva glede 

na doseženo stopnjo izobrazbe. Iz tabele je mogoče razbrati, da komitenti z nižjo stopnjo 

izobrazbe storitve spletnega bančništva uporabljajo v manjši meri, v primerjavi z bolj 

izobraženimi komitenti. 

Preglednica 32: Kontingenčna tabela izobrazbe in uporabe spletnega bančništva 

Izobrazba (v kategorijah) 

Spletno bančništvo 

Skupaj ne uporablja uporablja 

Nižja od 
gimnazijske 

F 14 6 20 

% izobrazbene kategorije 70,00 % 30,00 % 100,00 % 

Gimnazijska, 

višješolska 

F 15 34 49 

% izobrazbene kategorije 30,60 % 69,40 % 100,00 % 

Fakultetna, 

podiplomska 

F 14 41 55 

% izobrazbene kategorije 25,50 % 74,50 % 100,00 % 

Skupaj F 43 81 124 

% izobrazbene kategorije 34,70 % 65,30 % 100,00 % 

 

Storitev spletnega bančništva ne uporablja skoraj tri četrtine komitentov, ki imajo izobrazbo 

nižjo od gimnazijske oziroma štiriletnega srednješolskega programa, medtem ko spletno 

bančništvo večinoma uporabljajo gimnazijsko ali višješolsko izobraženi (69 %). Storitve 

spletnega bančništva uporablja kar 75 % fakultetno ali bolje izobraženih komitentov. 

Preglednica 33: Hi-kvadrat preizkus 

  Vrednost PS p-vrednost (2-smerna) 

Pearsonov c
2
 13,439 2 0,001 

Likelihood statistika 12,867 2 0,002 

Linearna asociacija 9,906 1 0,002 

N 124     
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Tudi v tem primeru smo za opredelitev statistične povezanosti spremenljivk, in sicer 

izobrazbe in (ne)uporabe spletnega bančništva, izvedli hi-kvadrat preizkus. Ta je v tem 

primeru pokazal, da spremenljivki nista neodvisni ter med njima obstaja statistično značilna 

povezanost (koeficient kontingence znaša 0,329, p-vrednost < 0,05). 

Hipotezo v delu, ki pravi, da bolj izobraženi pogosteje uporabljajo spletno banko kot slabše 

izobraženi, lahko potrdimo. 

S tem lahko potrdimo tudi celotno hipotezo 3, ki pravi, da spletno banko v večji meri 

uporabljajo bolj izobraženi in mlajši komitenti. 

Hipoteza 4: Med komitenti posameznih bank obstajajo razlike v povprečni oceni zadovoljstva. 

V predhodnem poglavju smo na podlagi izbranih opisnih statistik ocenili, da se ocene 

zadovoljstva komitentov opazovanih slovenskih poslovnih bank v povprečju nekoliko  

razlikujejo. Kot povprečno najbolj zadovoljni se najpogosteje opredeljujejo komintenti 

Gorenjske banke, d. d., Deželne banke Slovenije, d. d., in Abanke Vipa, d. d., medtem ko so 

najmanj zadovoljni komitetni Reiffeisen banke, d. d., Sperbanke, d. d., in UniCreditbanke, 

d. d. 

Preglednica 34: ANOVA splošnega zadovoljstva po bankah 

 

Vsota 

kvadratov PS 

Povprečni 
kvadrat F p-vred. 

S
pl

oš
no

 
za

d
o
v
o
lj

st
v
o
 p

o
 

b
an

k
ah

 

med skupinami (kombinirano) 13,405 16 0,838 1,052 0,407 

linearnost 0,254 1 0,254 0,319 0,573 

odklon linearnosti 13,151 15 0,877 1,101 0,361 

znotraj skupin 108,071 136 0,796   

Skupaj 121,476 152    

 

Sicer pa rezultati analize variance kažejo, da omenjene razlike v povprečnih ocenah 

zadovoljstva komitentov posameznih bank niso statistično značilne. Skladno z navedenim 

rezultatom torej hipoteze, ki pravi, da med bankami obstaja statistično značilna razlika v 

povprečni oceni zadovoljstva, ne moremo potrditi. 
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6 PRISPEVEK K STROKI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJI RAZVOJ  

V magistrski nalogi smo raziskali, kako so komitenti na splošno zadovoljni s storitvami bank 

v Sloveniji. Ugotovili smo, da so v večji meri zadovoljni z opravljenimi storitvami. Zelo 

pomembno vlogo pri zadovoljstvu imajo bančni uslužbenci, saj so anketiranci izpostavili kot 

najpogostejši razlog za zadovoljstvo ravno prijaznost in strokovnost uslužbencev. Večina 

bank v Sloveniji letno anketira svoje stranke, da bi dobili njihovo povratno informacijo o 

zadovoljstvu. Ni pa narejene raziskave, ki bi vključila vse banke, ki imajo dovoljenje Banke 

Slovenije za opravljanje bančnih poslov na temo zadovoljstva. Tako se empirični del naloge 

nanaša ravno na to vprašanje. Ugotovili smo tudi, da mlajši in bolj izobraženi komitenti v 

večini pri svojem poslovanju uporabljajo elektronsko banko. Zato bankam svetujemo, da 

večjo pozornost namenijo elektronskemu poslovanju.  

Naša raziskava je lahko dobra, koristna in uporabna pomoč bančnikom, managerjem 

bančnega marketinga in tudi vodstvom bank. Predvsem pa tistim, ki se ukvarjajo z bančnim 

marketingom in oblikovanjem bančnih stortivenih ponudb, kar pomeni, da bo komitent lahko 

zapustil banko zadovoljen in ne bo imel občutka nelagodja. 

Bankam priporočamo, da namenijo veliko pozornost bančnim komitentom in da redno 

preverjajo njihovo zadovoljstvo. Vprašanje, kje in kako prodati produkte in storitve, ne bo 

nikoli dokončno odgovorjeno, vendar teh vprašanj kljub njihovemu ponovnemu postavljanju 

ne bo zagotovo nikoli nič manj. Bolj zmogljivi mobilni telefoni in prehod transakcij na splet 

ogrožata tradicionalni model bančnih poslovalnic. Večina industrij, vključno z bančništvom, 

je pod pritiskom, da bi na novo izumila točko prodaje v smislu postavitve, oblike, videza, 

lokacije in nabora produktov, da bi le nekako pritegnila stranke. Ta točka prodaje bo imela 

pomemben vpliv na upravljanje odnosov s strankami, integracijo tehnoloških inovacij v 

različne modele prodaje in posledično tudi na vlogo poslovalnice v prihodnosti. Tudi cena 

storitve je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri nakupu. Navadno je cena negativni 

dejavnik in jo lahko razumemo kot kombinacijo nominalne cene in vseh ostalih stroškov, ki 

so nedenarne oblike od razvoja oz. pridobitve, časa, napora ali energije, ki jo vložimo v vsak 

produkt. Tudi temu področju morajo banke posvečati veliko pozornost. Zelo zanimiva 

raziskava bi bila tudi raziskava o pričakovanjih bančnih komitentov. 
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7 SKLEP  

Bančno okolje v Sloveniji se je v zadnjih dvajsetih letih močno sprememnilo. Bančni sektor je 

bil izpostavljen velikim spremembam, in sicer od regulatornih do tehnoloških. Velike 

spremembe so nastale tudi z vstopom novih konkurentov in na področju povpraševanja 

bančnih komitentov, ki so vedno bolj zahtevni. Prav tako lahko trdimo, da banke delujejo v 

izjemno konkurenčnem okolju in se morajo zelo potruditi za zadovoljstvo svojih strank. 

Litrop (2010) ugotavlja, da banke v primerjavi z domačimi bankami v Sloveniji v Evropski 

uniji dosegajo višje stopnje tržne naravnanosti, kar je verjetno posledica tega, da so domače 

banke v Sloveniji pretežno univerzalne in niso specializirane za posamezne storitve ali 

osredotočene na posamezne trge in ne uporabljajo vidnejših diferencialnih marketinških 

strategij. Lahko rečemo, da niso ciljno usmerjene. 

Zato smo v magistrski nalogi raziskali, preučili, analizirali in opredelili zadovoljstvo bančnih 

komitentov z bančnimi storitvami v Sloveniji. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega 

in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej v uvodu predstavili teoretična izhodišča 

oz. mnenja različnih avtorjev, opredelili smo tudi cilje in namen raziskve, postavili smo si 

tudi štiri hipoteze, ki smo jih potrdili ali ovrgli v svoji raziskavi. V nadaljevanju magistrske 

naloge smo predstavili glavne značilnosti poslovanja bank v Sloveniji in predstavili tudi samo 

vlogo marketinga v bančništvu.  

V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki je bila izvedena s kvantitativno 

študijo, ki je temeljila na zbiranju podatkov s pomočjo (spletnega) vprašalnika. Zastavili smo 

štiri hipoteze in sicer hipotezo 1: Komitenti bank so zadovoljni s storitvami bank v Sloveniji, 

ki smo jo potrdili, hipotezo 2: Komitenti pri izbiri banke največjo pozornost posvečajo cenam 

bančnih storitev in fizični dostopnosti do banke, smo zavrnili, hipotezo 3: Spletno banko v 

večji meri uporabljajo bolj izobraženi in mlajši komitenti smo tudi potrdili in hipoteze 4: Med 

komitenti posameznih bank obstajajo razlike v povprečni oceni zadovoljstva, nismo mogli 

potrditi.  

Na koncu anketnega vprašalnika smo sodelujoče povprašali tudi, če bi imeli možnost, kaj bi 

sporočili vodstvu banke, ki za njih izvede največ storitev. Sporočila so bila zelo različna eno 

izmed njih je tudi: »Manjša posojila, ki jih potrebujejo fizične osebe za start-up, bi lahko bila 

bolj enostavno in hitreje odobrena, tudi na podlagi poslovnega načrta«. Poleg navedenega je 

bil podan tudi predlog glede delovnega časa in sicer, »Delovni čas poslovalnic bi moral 

omogočati, da stranka za obisk v banki ne potrebuje dopusta oziroma izhodov z delovnega 

mesta. Večina bančnih poslovalnic je ob sobotah zaprta in mogoče bi bilo potrebno razmišljati 

tudi v tej smeri«. Zapisane so bile tudi pohvale, kot so: »Ostanite takšni, kot ste (mišljeno na 

osebje banke), nekoliko znižajte cene storitev in si s tem povečajte konkurenčno prednost, 

prilagodljivost pa je že tako adut na vaši strani« in »V banki ostajam največ zaradi predanih in 

sposobnih delavcev v poslovalnicah«, kar smo potrdili tudi v naši raziskavi. 
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Pomembno je poudariti, da mora biti marketing v vseh organizacijah, še posebej pa v 

segmentu bančnega poslovanja, usmerjen tako, da je storitev na voljo na pravem mestu, ob 

pravem času, po ceni, ki je sprejemljiva za potrošnika. Potrošnike mora organizacija 

informirati v takšni meri, da jim omogoča ugotoviti, da storitev res ustreza zadovoljevanju 

njihovih potreb. Marketing je zato zelo pomembna vez med trgom, potrošniki – komitenti in 

banko. 

Banke v preteklosti niso posvečale velike pozornosti marketinškim aktivnostim, vendar s 

prihodom tuje konkurence in njihovim agresivnim trženjem in oglaševanjem so morale tudi 

slovenske banke posvetiti več pozornosti tudi temu področju. Ključna dejavnika za uspeh 

poslovanja vsake banke so zadovoljni komitenti. Zadovoljen komitent pove svojo dobro 

izkušnjo mogoče trem prijateljem, medtem ko nezadovoljni komitenti širijo to novico dvakrat 

hitreje.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu bančnih komitentov v Sloveniji 

Priloga 2: Analiza odgovorov anketirancev 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU BANČNIH KOMITENTOV V 

SLOVENIJI 

Sem Simona Bregar in sem absolventka Fakultete za management Koper na 2. stopnji 

bolonjskega študija. Sedaj pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Analiza zadovoljstva 

komitentov s storitvami bank v Sloveniji«. Zato vas vljudno prosim za sodelovanje v anketi. 

Anketa je prostovoljna in anonimna. Zbrani podatki bodo prikazani v obliki povzetka.  

 

Rezultati ankete bodo uporabljeni samo v znanstveno-raziskovalne namene oz. izključno v 

namen izdelave mojega magistrskega dela.  

 

Za vaše sodelovanje se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 

Q1 - Prosim, da v spodnji okvir navedete število slovenskih poslovnih bank, ki za vas 

osebno izvaja bančne storitve (pri banki imate odprt bančni račun, depozit, posojilo, plačilno 
kartico, itd.): 

 

 

 

Q2 – Prosim, da iz spodnjega seznama izberete banko, katere komitent ste.  
 Abanka Vipa, d. d.  

 Banka Koper, d. d.  

 Nova Ljubljanska banka, d. d.  

 SKB, d. d.  

 UniCredit, d. d  

 Spakasse, d. d.  

 Hypo Alpe Adria, d. d.  

 Nova Kreditna banka Maribor, d. d.  

 Reiffeisen, d. d.  

 Deželna banka Slovenije, d. d.  

 Delavska hranilnica, d. d.  

 Hranilnica Lon, d. d.  

 BKS AG Celovec  

 Drugo (prosim, navedite ime banke):  

Q3 – Koliko časa ste že komitent banke? 
 manj kot 1 leto  

 od 1 do 5 let 

 od 5 do 10 let  

 več kot 10 let  
 ne vem  

 

Q4 – Koliko krat obiščete vašo banko, vštevši tudi njeno spletno poslovalnico?  
 vsak dan 

 enkrat tedensko  

 večkrat tedensko  

 enkrat mesečno  

 večkrat mesečno  
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 večkrat letno (2 krat ali več)  
 

Q5 – Katere od naštetih storitev uporabljate v vaši banki?  
Možnih je več odgovorov  

 osebni oziroma transakcijski račun (TRR)  
 plačilne kartice  

 kreditne kartice 

 kratkoročne kreditne aranžmaje (npr. različni potrošniški krediti)  
 dolgoročne kreditne aranžmaje (npr. različni stanovanjski krediti) .  
 varčevanje  

 različni depoziti  
 telefonsko bančništvo  

 spletno bančništvo  

 osebno svetovanje  

 vzajemni skladi  

 zavarovalništvo  

 plačilni promet  
 drugo (katero še?):  

 

Q6 – Kako najpogosteje poslujete z vašo banko?  
 osebno, z obiskom v poslovalnici  

 preko spletnega bančništva 

 preko telefonskega bančništva 

 imam osebnega bančnika 

 na drug način (kateri še?): 
 

Q7 – Prosim, da z oceno zadovoljstva od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (povsem 

zadovoljen) ocenite vaše splošno zadovoljstvo z vašo izbrano banko. 
 1 (povsem nezadovoljen)  

 2 (večinoma nezadovoljen)  
 3 (povprečno zadovoljen)  
 4 (večinoma zadovoljen)  
 5 (povsem zadovoljen) 

 

Q8 – Storitve vaše banke ste ocenili kot .... Vljudno prosim, da svojo oceno na kratko 

utemeljite.  

 

 

Q9 – Navedli ste, da sodelujete z več kot eno slovensko poslovno banko. Vljudno prosim, 
da iz spodnjega seznama izberete pogostost obiskovanja vsake od naslednjih bank, pri 

čemer se kot obisk šteje tudi uporaba spletne banke. 

 nikoli 
večkrat 

tedensko 
večkrat 

mesečno 
enkrat 

mesečno 
do dvakrat 
polletno redkeje 

Abanka Vipa, d. d.       

Banka Koper, d. d.       

NLB, d. d.       

SKB, d. d.       

UniCredit, d. d.       

Spakasse, d. d.       

Hypo Alpe Adria, d. d       
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 nikoli 
večkrat 

tedensko 
večkrat 

mesečno 
enkrat 

mesečno 
do dvakrat 
polletno redkeje 

NKBM, d. d.       

Reiffeisen, d. d.       

Deželna banka Slovenije, d. d.       

Delavska hranilnica, d. d.       

Hranilnica Lon, d. d.       

BKS AG Celovec       

Druga banka        

 

Q10 – Prosim, da iz polj na levi strani razvrstite v polja na desni strani (s 

prestavljanjem, po principu – zagrabi in spusti) tiste tri banke, ki so za izvajanje 

bančnih storitev za vas osebno najpomembnejše.  

Abanka Vipa, d. d.    

Banka Koper, d. d.   

NLB, d. d.   

SKB, d. d.    

UniCredit, d. d.    

Spakasse, d. d.   

Hypo Alpe Adria, d. d.   

NKBM, d. d.   

Delavska hranilnica, d. d.    

Hranilnica Lon, d. d.    

BKS AG Celovec   

Druga banka   

 

Q11 – Prosim, da z oceno zadovoljstva od 1 (nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) 

ocenite vaše splošno zadovoljstvo z vašo izbrano in vam najpomembnejšo banko (banko, ki 
ste jo pri predhodnem vprašanju postavili na prvo mesto). 

 1 (povsem nezadovoljen)  

 2 (večinoma nezadovoljen)  
 3 (povprečno zadovoljen)  
 4 (večinoma zadovoljen)  
 5 (povsem zadovoljen)  

 

Q12 – Storitve vaše banke ste ocenili kot »Q11«. Vljudno prosim, da svojo oceno na 

kratko utemeljite.  

  

 

Q13 – Prosim, ocenite vaše strinjanje z naslednjimi trditvami o dejavnikih, ki so vplivali 
na vašo izbiro aktualne banke (ki za vas opravi največ storitev).  

Navodilo: Svoje (ne)strinjanje s trditvijo izrazite s premikanjem drsnika. Drsnik premaknite 

bolj levo (vrednost 0), če menite, da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjate ter povsem v 
desno (vrednost 10), če se z navedenim povsem strinjate.  

Banka ima boljšo komercialno ponudbo v primerjavi z drugimi bankami.  

Banka uživa velik ugled in podporo v javnosti.  



Priloga 1 

 

Banka ima jasno oblikovano strategijo, poslanstvo in poslovne cilje.  

Banka sodi v primerjavi z drugimi bankami med bolj uspešne in zanesljive banke.  

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in potrebam svojih strank.  

Kakovost izvajanja bančnih storitev je na visoki ravni.   

Bančni uslužbenci so prijazni, strokovni, ponudbo bančnih storitev predstavljajo na razumljiv, 
uporaben in strokoven način.  

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov.  

Banka pritožbe svojih komitentov obravnava in rešuje hitro, strokovno in učinkovito.  

Fizična in lokacijska bližina poslovalnice glede na prebivališče.  

Boljša in celovitejša ponudba storitev.  

Priporočilo prijatelja/sorodnika.  

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke   

Q14 – Je še kakšen dejavnik, ki ga v zgornjem seznamu ni, pa bi ga želeli dodati kot 
dejavnik, ki je na vašo izbiro banke imel opazen pomen? Vljudno prosim, da manjkajoči 
dejavnik vpišete v spodnji okvir.  

 

 

Q15 – Z ocenami od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (povsem zadovoljen) ocenite, kako 

zadovoljni ste s posameznimi dejavniki zadovoljstva in izvedbo posameznih storitev v vaši 
banki.  

Ocenjevalna lestvica: povsem nezadovoljen (1); zelo nezadovoljen (2); niti nezadovoljen niti 

zadovoljen (3); zelo zadovoljen(4); povsem zadovoljen (5); ne vem, ne znam odgovoriti. 

Zaupanje v banko 

Ugled in prepoznavnost banke 

Urejenost poslovalnice 

Mreža poslovalnic 

Delovni čas poslovalnic 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 

Cena bančnih storitev 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu, ipd. 

Široka ponudba storitev 

Individualna obravnava 

Reševanje reklamacij 

Kvaliteta izvajanja bančnih storitev 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in potrebam svojih strank 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 
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Q16 – Z ocenami od 1 (povsem nepomembno) do 5 (povsem pomembno) ocenite, kako 

pomembni so za vas naslednji posameznimi dejavniki in storitve v vaši banki. 

Ocenjevalna lestvica: povsem nepomembno (1); zelo nepomembno (2); niti - niti (3); zelo 

pomembno (4); povsem pomembno (5); ne vem, ne znam odgovoriti. 

Zaupanje v banko 

Ugled in prepoznavnost banke 

Urejenost poslovalnice 

Mreža poslovalnic 

Delovni čas poslovalnic 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 

Cena bančnih storitev 

Obrestne mere za posojila (limit, kredit) 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 
Široka ponudba storitev 

Individualna obravnava 

Reševanje reklamacij 
Kvalitetno izvajanje bančnih storitev 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in potrebam svojih strank 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 

 

Q17 – Imate v bližnji prihodnosti (v obdobju pol leta) namen zamenjati banko?  
 Da, zagotovo. Banko že imam izbrano.  
 Da, verjetno, vendar banke še nisem dokončno izbral.  
 Ne, skoraj ni verjetno.  

 Ne, zagotovo banke ne bom zamenjal.  

 Ne vem.  

 

Q18 – Rekli ste, da obstaja možnost, da boste v prihodnjih pol leta zamenjali banko, ki 
za vas izvede največ storitev. Bi mi prosim zaupali, zakaj tako razmišljate? 

  

Q19 – Kako verjetno bi svojo aktualno banko priporočili svojim najbližjim (prijateljem 
ali znancem)?  

 Da, zagotovo bi jo priporočal.  
 Verjetno bi jo priporočal.  
 Verjetno je ne bi priporočal.  
 Ne, zagotovo je ne bi priporočal.  
 Ne vem 

Q20 – Zaradi katerega ključnega elementa poslovanja bi vašo poslovno banko 

priporočili vašemu prijatelju/znancu/sorodniku? 
 Pogojev poslovanja banke (cena storitve).  

 Boljše ponudbe storitev banke.  

 Lokacijske dosegljivosti poslovalnice.  
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 Zaupanja v poslovanje banke.  

 Zanesljivega in korektnega osebja banke.  

 Drugo (kateri še?):  
 

Q21 – Zakaj vaše poslovne banke ne bi priporočili vašemu prijatelju/znancu/sorodniku?  

  

 

Q22 – Če bi imeli možnost, kaj bi sporočili vodstvu banke, ki za vas izvede največ 
storitev? Prosim, da svoje sporočilo vodstvu banke vpišete v spodnji okvir.  

  

XSPOL – Spol:  
 moški  
 ženski  

 

Q23 – Katerega leta ste rojeni?  

 

Q24 – Regija stalnega prebivališča: 
 Pomurska  

 Podravska  

 Koroška  
 Savinjska  

 Zasavska 

 Spodnjeposavska  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska  

 Gorenjska  

 Notranjsko-kraška  

 Goriška  

 Obalno-kraška 

 

Q25 – Dosežena stopnja izobrazbe:  

 nedokončana OŠ (I.)  

 OŠ (II.)  

 nižje poklicno izobraževanje – 2 letno (III.)  

 srednje poklicno izobraževanje – 3 letno (IV.)  

 gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 

strokovno izobraževanje (V.)  

 višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program (VI/1.)  

 specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi (VI/2.)  

 specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program (VII.)  

 specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti (VIII/1.)  
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 doktorat znanosti (VIII/2.)  

 Ne vem.  

 

Q26 – Kakšen pa je vaš trenutni zaposlitveni status?  

 zaposlen v gospodarstvu  

 zaposlen v negospodarstvu  

 samozaposlen  

 kmet  

 gospodinja  

 upokojenec  

 študent, dijak  

 brezposeln  

 drugo (navedite, kakšen?):  

 

Q27 – Kolikšen je bil vaš povprečni mesečni prihodek (v obdobju zadnjih treh mesecev)?  

Opomba: Kot prihodek se šteje vsak priliv kot so neto plače z nadomestili za prevoz in 

prehrano, socialni transferji, denarne pomoči, porodniška nadomestila, štipendije, pomoči za 

brezposelnost ipd.  

 V zadnjih treh mesecih nisem imel prihodkov.  

 Manj kot 50 % povprečne slovenske neto plače ( < 500 EUR ).  

 Med 50 % in 75 % povprečne slovenske neto plače ( 500–750 EUR ).  

 Med 75 % in 100 % povprečne slovenske neto plače ( 750–1000 EUR ).  

 Med 100 % in 125 % povprečne slovenske neto plače ( 1000–1250 EUR ).  

 Med 125 % in 150 % povprečne slovenske neto plače ( 1250–1500 EUR ).  

 Nad 150 % povprečne slovenske neto plače ( > 1500 EUR ). 
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ANALIZA ODGOVOROV ANKETIRANCEV 

Tabela 1: Banke, s katerimi vprašani najpogosteje sodelujejo; n=181 

Banka Delež (v %)  

Nova Ljubljanska banka, d. d. 30,90 % 

SKB, d. d. 8,80 % 

UniCredit, d. d 6,60 % 

Nova kreditna banka Maribor, d. d. 6,60 % 

Delavska hranilnica, d. d. 6,10 % 

Banka Koper, d. d. 5,00 % 

Hypo Alpe Adria, d. d. 5,00 % 

Abanka Vipa, d. d. 4,40 % 

Spakasse, d. d. 4,40 % 

Reiffeisen, d. d. 3,90 % 

Deželna banka Slovenije, d. d. 3,30 % 

Hranilnica Lon, d. d. 3,30 % 

BKS AG Celovec 3,30 % 

Banka Celje, d. d. 3,30 % 

Gorenjska banka, d. d. 2,20 % 

Sberbanka, d. d. 1,70 % 

Poštna banka Slovenije, d. d 1,10 % 

 

Tabela 2: Banke, s katerimi vprašani najpogosteje sodelujejo; n=180 

Pogostost Delež (v %)  

vsak dan 3,9 

enkrat tedensko 21,7 

večkrat tedensko 22,8 

enkrat mesečno 23,3 

večkrat mesečno 15,6 

večkrat letno (dvakrat ali več) 12,8 

 

Tabela 3: Banke, s katerimi vprašani najpogosteje sodelujejo; n=134 

Dolžina sodelovanja Delež (v %)  

manj kot 1 leto 5,2 

od 1 do 5 let 14,9 

od 5 do 10 let 23,9 

več kot 10 let 56,0 
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Tabela 4: Storitve, ki jih uporabljajo vprašani; n=136 

 

N 

Delež 
storitev 

(v %) 

Delež 
vprašanih 

(v %) 

Osebni oziroma transakcijski račun  121 18,10 97,50 

Plačilne kartice 102 15,40 82,50 

Spletno bančništvo 81 12,10 65,10 

Varčevanje 61 9,20 49,20 

Plačilni promet 60 9,00 48,10 

Kreditne kartice 53 7,90 42,50 

Kratkoročne kreditne aranžmaje (npr. različni potrošniški krediti) 40 6,10 32,50 

Osebno svetovanje 39 5,90 31,70 

Različni depoziti 30 4,40 23,90 

Dolgoročne kreditne aranžmaje (npr. različni stanovanjski krediti)  28 4,30 22,90 

Vzajemni skladi 21 3,10 16,60 

Zavarovalništvo 15 2,30 12,40 

Telefonsko bančništvo 15 2,30 12,20 

Skupaj navedbe: 665 100,00 537,10 

 

Tabela 5: Bančne poti; n=136 

Bančne poti Delež (v %) 

Osebno, z obiskom v poslovalnici 28,7 

Preko spletnega bančništva 61,0 

Preko telefonskega bančništva 0,7 

Imam osebnega bančnika 8,1 

Na drug način (kateri še?): 1,5 

 

Tabela 6: Zadovoljstvo s storitvami poslovne banke; n=153 

Ocena zadovoljstva Delež (v %) 

Povsem nezadovoljen 1,6 

Večinoma nezadovoljen 3,8 

Povprečno zadovoljen 22,9 

Večinoma zadovoljen 43,9 

Povsem zadovoljen 27,8 
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Tabela 7: Pozitivni in negativni vplivi na komitentovo oceno zadovoljstva 

Pozitivni vpliv na 

zadovoljstvo Negativni vpliv na zadovoljstvo 

Navedba Število 

Delež 
(v %) Navedba Število 

Delež 
(v %) 

Prijaznost 25 24,3   Drage storitve 9 20,9 

Strokovnost 17 16,5   Prekratek delovni čas 5 11,6 

Celovitost ponudbe 14 13,6   Zahtevni postopki 3 7,0 

Brez težav 12 11,7   Neprijaznost osebja 3 7,0 

Dobre izkušnje 11 10,7   Čakanje v vrsti 3 7,0 

Posluh za stranke 6 5,8   Visoki stroški, obrestne mere 2 4,7 

Ugodna cena storitev 3 2,9   Agresivno trženje 2 4,7 

Prodajna mreža 2 1,9   Slaba organizacija dela 2 4,7 

Ugodne obresti 2 1,9   E-bančništvo 1 2,3 

Zaupanja vredno 2 1,9   Povprečnost 1 2,3 

Fleksibilnost 2 1,9   Premajhna diskretnost 1 2,3 

E-bančništvo 1 1,0   Nezaupanje v banko 1 2,3 

Povprečnost 1 1,0   Posluh za podjetništvo 1 2,3 

Prijazni uslužbenci 1 1,0   Nestrokovnost, slabi nasveti 1 2,3 

Ugodna cena 1 1,0   Slab lojalnostni program 1 2,3 

Ustrežljivost 1 1,0   Negospodarnost banke 1 2,3 

Dostopnost 1 1,0   Neprimerna poslovna politika 1 2,3 

Primerne storitve 1 1,0   Težave pri poslovanju 1 2,3 

        Nedelovanje e-banke 1 2,3 

        Neodzivnost 1 2,3 

        Nezaupanje 1 2,3 

        Slaba ponudba 1 2,3 

Skupaj 103 100,0 Skupaj 43 100,0 
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Tabela 8: Povprečna ocena (ne)strinjanja s posameznim stališčem (n=160) 

Stališče 

A
S

 

M
in

 

M
ax

 

M
ed

ia
n

a 

S
ta

n
d

. 

n
ap

ak
a 

o
ce

n
e 

Bančni uslužbenci so prijazni, strokovni, ponudbo bančnih 
storitev predstavljajo na razumljiv, uporaben in strokoven 

način. 

7,76 0 10 8 0,19 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov. 

7,35 0 10 8 0,22 

Fizična in lokacijska bližina poslovalnice glede na 
prebivališče. 

7,20 1 10 7 0,21 

Kakovost izvajanja bančnih storitev je na visoki ravni. 7,15 0 10 7 0,19 

Banka pritožbe svojih komitentov obravnava in rešuje hitro, 
strokovno in učinkovito. 

6,91 0 10 7 0,21 

Boljša in celovitejša ponudba storitev. 6,56 0 10 7 0,22 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam 
in potrebam svojih strank. 

6,49 0 10 7 0,21 

Banka ima jasno oblikovano strategijo, poslanstvo in poslovne 

cilje. 

6,40 0 10 6 0,20 

Banka ima boljšo komercialno ponudbo v primerjavi z drugimi 
bankami. 

6,39 0 10 6 0,21 

Banka sodi v primerjavi z drugimi bankami med bolj uspešne 
in zanesljive banke. 

6,23 0 10 6 0,23 

Priporočilo prijatelja/sorodnika. 5,51 0 10 5 0,28 

Banka uživa velik ugled in podporo v javnosti. 5,36 0 10 5 0,22 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke. 5,35 0 10 5 0,23 
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Tabela 9: Povprečno zadovoljstvo po posameznih dejavnikih (n=160) 

Zadovoljstvo Povprečje 

Standardna 

napaka 

ocene 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 4,14 0,08 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 4,13 0,08 

Urejenost poslovalnice  4,12 0,07 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  4,04 0,07 

Individualna obravnava 4,01 0,08 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 3,89 0,08 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov 3,83 0,09 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 3,80 0,09 

Reševanje reklamacij 3,80 0,08 

Mreža poslovalnic 3,76 0,09 

Široka ponudba storitev 3,74 0,08 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

3,73 0,08 

Zaupanje v banko 3,72 0,08 

Ugled in prepoznavnost banke 3,68 0,09 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 3,42 0,09 

Delovni čas poslovalnic 3,38 0,09 

Cena bančnih storitev 3,08 0,10 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 2,93 0,09 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 2,76 0,10 
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Tabela 10: Povprečna pomembnost posameznih dejavnikov (n=160) 

Pomembnost Povprečje 

Standardna 

napaka 

ocene 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 4,47 0,07 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 4,43 0,06 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  4,43 0,06 

Cena bančnih storitev 4,37 0,09 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov 4,27 0,07 

Reševanje reklamacij 4,26 0,06 

Zaupanje v banko 4,25 0,06 

Delovni čas poslovalnic 4,24 0,06 

Individualna obravnava 4,20 0,07 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 4,14 0,09 

Urejenost poslovalnice  4,12 0,06 

Mreža poslovalnic 4,12 0,07 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 4,12 0,07 

Ugled in prepoznavnost banke 4,09 0,06 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 4,09 0,08 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 4,09 0,09 

Široka ponudba storitev 4,08 0,07 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

4,06 0,07 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 3,60 0,11 
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Tabela 11: Demografska struktura sodelujočih 

Kategorija Število Delež (v %) 

Spol Skupaj 154 100 

Moški 57 37 

Ženski 97 63 

   

Starost Skupaj 153 100 

18–24 5 3,3 

25–44 74 48,4 

45–64 58 37,9 

65+ 16 10,5 

   

Regija Skupaj 156 100 

Pomurska 8 5,1 

Podravska 14 9 

Koroška 5 3,2 

Savinjska 16 10,3 

Zasavska 5 3,2 

Spodnjeposavska 10 6,4 

Jugovzhodna  41 26,3 

Osrednjeslovenska 28 17,9 

Gorenjska 10 6,4 

Notranjsko-kraška 3 1,9 

Goriška 4 2,6 

Obalno-kraška 12 7,7 

   

Izobraževanje Skupaj 156 100 

Nedokončana OŠ (I.) 1 0,6 

OŠ (II.) 5 3,2 

Poklicno izobraževanje – dveletno (III.) 5 3,2 

Poklicno izobraževanje – triletno (IV.) 14 9 

Gimnazijsko, srednje tehniško (V.) 33 21,2 

Višješolski program (VI/1.) 29 18,6 

Visokošolski strokovni programi (VI/2.) 24 15,4 

Univerzitetni program (VII.) 31 19,9 

Specializacija, magisterij znanosti 

(VIII/1.) 

12 7,7 

Doktorat znanosti (VIII/2.) 2 1,3 

   

Se nadaljuje 
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Tabela 11 – nadaljevanje 

Kategorija Število Delež (v %) 

Zaposlitev Skupaj 157 100 

Zaposlen v gospodarstvu 67 42,7 

Zaposlen v negospodarstvu 40 25,5 

Samozaposlen. 7 4,5 

Kmet 3 1,9 

Gospodinja 3 1,9 

Upokojenec 24 15,3 

Študent, dijak 7 4,5 

Brezposeln 6 3,8 

   

Dohodki 

(povprečna 
plača, glede na 
povprečno neto 
plačo) 

Skupaj 152 100 

Brez 3 2,0 

Manj kot 50 % povprečne neto 17 11,2 

Med 50 % in 75 % povprečne neto 24 15,8 

Med 75 % in 100 % povprečne  32 21,1 

Med 100 % in 125 % povprečne neto 38 25,0 

Med 125 % in 150 % povprečne neto  23 15,1 

Nad 150 % povprečne neto 15 9,9 
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Tabela 12: Komunalitete (dejavniki pomembnosti) 

 Začetne Ekstrakcija 

Zaupanje v banko 0,664 0,509 

Ugled in prepoznavnost banke 0,757 0,638 

Urejenost poslovalnice 0,686 0,631 

Mreža poslovalnic 0,578 0,500 

Delovni čas poslovalnic 0,703 0,745 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,712 0,738 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,790 0,619 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,866 0,778 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,825 0,784 

Cena bančnih storitev 0,841 0,921 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,857 0,841 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,854 0,777 

Široka ponudba storitev 0,783 0,706 

Individualna obravnava 0,824 0,814 

Reševanje reklamacij 0,831 0,769 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,865 0,829 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,805 0,742 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih komitentov 0,833 0,826 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 0,632 0,627 

Ekstrakcijska metoda: PAF. 
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Tabela 13: Vrednost pojasnjene variance (dejavniki pomembnosti) 

Faktor 

Začetne vrednosti Vsota kvadratov uteži Rotirana vsota kvadratov uteži 

sk
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1 10,408 54,781 54,781 10,143 53,383 53,383 4,637 24,407 24,407 

2 1,951 10,266 65,048 1,762 9,272 62,655 4,210 22,160 46,566 

3 1,379 7,259 72,307 1,074 5,652 68,307 3,016 15,872 62,438 

4 1,098 5,781 78,087 0,817 4,298 72,605 1,932 10,167 72,605 

5 0,880 4,633 82,721       

6 0,594 3,126 85,847       

7 0,505 2,655 88,502       

8 0,386 2,033 90,535       

9 0,321 1,689 92,224       

10 0,250 1,314 93,538       

11 0,229 1,205 94,742       

12 0,204 1,073 95,816       

13 0,183 0,965 96,781       

14 0,149 0,785 97,566       

15 0,127 0,667 98,233       

16 0,097 0,510 98,742       

17 0,092 0,484 99,226       

18 0,083 0,438 99,664       

19 0,064 0,336 100,000       

Ekstrakcijska metoda: PAF. 
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Tabela 14: Nerotirana matrika faktorskih uteži (dejavniki pomembnosti) 

 Faktor 

1 2 3 4 

Zaupanje v banko 0,659 -0,154 0,188 -0,125 

Ugled in prepoznavnost banke 0,672 0,039 0,420 -0,093 

Urejenost poslovalnice 0,671 -0,097 0,392 0,133 

Mreža poslovalnic 0,650 0,024 0,142 0,238 

Delovni čas poslovalnic 0,623 -0,109 -0,121 0,575 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,658 -0,290 -0,137 0,450 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,713 -0,023 -0,329 0,020 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,821 0,039 -0,314 -0,057 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,847 -0,051 0,159 -0,198 

Cena bančnih storitev 0,558 0,778 0,075 -0,002 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,652 0,633 0,092 0,079 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,662 0,571 0,037 0,108 

Široka ponudba storitev 0,795 -0,153 0,159 -0,160 

Individualna obravnava 0,863 -0,075 -0,199 -0,156 

Reševanje reklamacij 0,823 -0,104 -0,258 -0,120 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,828 -0,012 -0,336 -0,176 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,783 -0,253 0,247 -0,071 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov 

0,870 -0,079 -0,200 -0,153 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 0,616 -0,430 0,247 0,033 
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Tabela 15: Varimax rotirana matrika faktorskih uteži (dejavniki pomembnosti) 

 Faktor 

1 2 3 4 

Zaupanje v banko 0,355 0,593 0,134 0,115 

Ugled in prepoznavnost banke 0,173 0,694 0,349 0,071 

Urejenost poslovalnice 0,122 0,679 0,245 0,309 

Mreža poslovalnic 0,221 0,427 0,320 0,408 

Delovni čas poslovalnic 0,270 0,208 0,185 0,771 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,371 0,302 0,020 0,713 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,664 0,184 0,212 0,314 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,744 0,250 0,305 0,265 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,508 0,659 0,288 0,094 

Cena bančnih storitev 0,205 0,109 0,931 0,004 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,241 0,211 0,848 0,137 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,281 0,195 0,790 0,189 

Široka ponudba storitev 0,473 0,658 0,180 0,134 

Individualna obravnava 0,744 0,414 0,224 0,197 

Reševanje reklamacij 0,748 0,352 0,178 0,231 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,813 0,278 0,246 0,174 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,385 0,731 0,106 0,219 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov 

0,748 0,418 0,224 0,203 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 0,263 0,677 -0,109 0,295 
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Tabela 16: Komunalitete (dejavniki zadovoljstva) 

 Initial Extraction 

Zaupanje v banko 0,746 0,537 

Ugled in prepoznavnost banke 0,772 0,588 

Urejenost poslovalnice 0,789 0,787 

Mreža poslovalnic 0,741 0,766 

Delovni čas poslovalnic 0,627 0,419 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,768 0,672 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,870 0,764 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,897 0,800 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,843 0,786 

Cena bančnih storitev 0,778 0,791 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,892 0,955 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,858 0,828 

Široka ponudba storitev 0,847 0,803 

Individualna obravnava 0,879 0,882 

Reševanje reklamacij 0,842 0,777 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,845 0,761 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,852 0,794 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov 

0,828 0,783 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke. 0,689 0,628 

Ekstrakcijska metoda: PAF. 
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Tabela 17: Vrednost pojasnjene variance (dejavniki zadovoljstva) 

Faktor Začetne vrednosti Vsota kvadratov uteži Rotirana vsota kvadratov uteži 
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1 11,995 63,130 63,130 11,749 61,836 61,836 6,426 33,819 33,819 

2 1,744 9,178 72,307 1,576 8,296 70,132 4,003 21,069 54,887 

3 1,081 5,690 77,997 0,796 4,189 74,321 3,692 19,434 74,321 

4 0,902 4,747 82,744       

5 0,545 2,868 85,612       

6 0,517 2,722 88,333       

7 0,339 1,783 90,116       

8 0,318 1,672 91,788       

9 0,264 1,392 93,180       

10 0,213 1,123 94,303       

11 0,200 1,053 95,357       

12 0,186 0,980 96,337       

13 0,153 0,807 97,144       

14 0,125 0,658 97,802       

15 0,117 0,618  98,420       

16 0,111 0,583 99,003       

17 0,074 0,390 99,393       

18 0,063 0,334 99,727       

19 0,052 0,273 100,000       

Ekstrakcijska metoda: PAF. 
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Tabela 18: Nerotirana matrika faktorskih uteži (dejavniki zadovoljstva) 

 Faktor 

1 2 3 

Zaupanje v banko 0,724 0,038 0,105 

Ugled in prepoznavnost banke 0,712 0,049 0,279 

Urejenost poslovalnice 0,779 -0,276 0,322 

Mreža poslovalnic 0,699 -0,316 0,421 

Delovni čas poslovalnic 0,587 0,123 0,243 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,809 0,075 0,111 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,840 -0,159 -0,184 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,851 -0,208 -0,184 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,867 -0,155 -0,097 

Cena bančnih storitev 0,639 0,608 -0,114 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,711 0,664 0,087 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,666 0,618 0,052 

Široka ponudba storitev 0,887 -0,061 -0,114 

Individualna obravnava 0,879 -0,158 -0,291 

Reševanje reklamacij 0,857 -0,081 -0,187 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,839 -0,143 -0,190 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,887 -0,079 0,039 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov 

0,858 -0,015 -0,216 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 0,751 -0,163 0,195 
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Tabela 19: Varimax rotirana matrika faktorskih uteži (dejavniki zadovoljstva) 

 Faktor 

1 2 3 

Zaupanje v banko 0,437 0,458 0,368 

Ugled in prepoznavnost banke 0,318 0,585 0,380 

Urejenost poslovalnice 0,449 0,755 0,123 

Mreža poslovalnic 0,344 0,803 0,055 

Delovni čas poslovalnic 0,226 0,467 0,387 

Čakalna vrsta na bančnih okencih 0,482 0,496 0,440 

Strokovnost in usposobljenost zaposlenih 0,764 0,354 0,235 

Prijaznost in diskretnost zaposlenih 0,788 0,375 0,196 

Seznanjenost z novimi ponudbami in ugodnostmi 0,729 0,436 0,254 

Cena bančnih storitev 0,320 0,064 0,828 

Obrestne mere za posojila (limit, negativno stanje na računu ipd.) 0,228 0,243 0,919 

Obrestne mere za depozite (pozitivno stanje na računu ipd.) 0,233 0,205 0,856 

Široka ponudba storitev 0,722 0,403 0,346 

Individualna obravnava 0,858 0,290 0,249 

Reševanje reklamacij 0,752 0,337 0,312 

Kakovost izvajanja bančnih storitev  0,762 0,344 0,248 

Banka stalno širi ponudbo svojih storitev in jih prilagaja željam in 
potrebam svojih strank 

0,633 0,529 0,336 

Bančni uslužbenci upoštevajo dobrobit, želje in potrebe svojih 
komitentov 

0,749 0,293 0,369 

Aktivnosti marketinga in marketinškega komuniciranja banke 0,469 0,605 0,205 

 

Tabela 20: Korelacijska matrika spremenljivk 

 splošno 
zadovoljstvo 

poslovna 

dimenzija 
ugled cene storitev 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

splošno zadovoljstvo 1,000 0,483 0,473 0,403 

poslovna dimenzija 0,483 1,000 ,072 -0,093 

ugled 0,473 0,072 1,000 -0,028 

cene storitev 0,403 -0,093 -0,028 1,000 

p-vrednost 

(1-smerna) 

splošno zadovoljstvo  0,000 0,000 0,000 

poslovna dimenzija 0,000  0,216 0,157 

ugled 0,000 0,216  0,381 

cene storitev 0,000 0,157 0,381  

N splošno zadovoljstvo 120 120 120 120 

poslovna dimenzija 120 120 120 120 

ugled 120 120 120 120 

cene storitev 120 120 120 120 
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Tabela 21: Mere simetrije (starost in uporaba spletne banke) 

 Vrednost p-vrednost 

Nominalni spremenljivki Phi 0,348 0,002 

Cramerjev V 0,348 0,002 

Koeficient kontingence 0,328 0,002 

N (veljavnih enot) 122  

 

Tabela 22: Mere simetrije (izobrazba in uporaba spletne banke) 

 Vrednost p-vrednost 

Nominalni spremenljivki Phi 0,329 0,001 

Cramerjev V 0,329 0,001 

Koeficient kontingence 0,313 0,001 

N (veljavnih enot) 124  

 


