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POVZETEK 

Zaradi vse hitrejšega tempa življenja so nam ponujene nove možnosti, da bi nam olajšale 

vsakdan. Tako se je pojavil tudi nov, bolj priročen način plačevanja. V zaključni projektni 

nalogi v teoretičnem delu opisujemo mobilno plačevanje, njegove prednosti in slabosti ter 

prikažemo, kakšna je prisotnost mobilnih plačil v svetu in pri nas. V empiričnem delu smo s 

pomočjo spletne anketne raziskave raziskali, kakšno je stanje v Sloveniji. Ugotovili smo, da 

se ljudje odločajo za uporabo mobilnih naprav za izvedbo plačil predvsem zaradi priročnosti 

in hitrosti plačila ter da je nezaupanje v uporabo mobilnih plačil še vedno prisotno. 

Ključne besede: mobilno plačevanje, m-plačila, mobilna denarnica, brezstično plačevanje, 

NFC, RFID. 

SUMMARY 

Due to the fast paced lifestyle we are currently experiencing, new technologies have been 

developed with the intent of helping people move easier through their day. One of these 

technologies is the new mobile payment system, which has been designed to make an 

everyday task more convenient. The theoretical part of this project work has described mobile 

payments and their advantages and disadvantages. It has also described the presence of 

mobile payments worldwide and in Slovenia. The practical part of this project work has used 

an online survey to explore mobile payment usage in Slovenia. The survey results suggest that 

the majority of people have been using mobile payment technology for convenience and faster 

service. The survey results have also indicated that the lack of trust in mobile payments 

systems is still present.  

Keywords: mobile payments, m-payments, mobile wallet, contactless payments, NFC, RFID. 
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1 UVOD 

Zaradi priročnosti mobilnih naprav in potrebe po večji varnosti pri opravljanju transakcij in 

plačil se je pojavilo mobilno plačevanje in bo še naprej raslo. Da bi trgovci ostali 

konkurenčni, morajo sprejeti novo obliko plačevanja, če želijo ohraniti in pritegniti večje 

število potrošnikov. V skoraj vsaki trgovini so že opremljeni s POS terminali, preko katerih 

lahko plačujemo brezstično (ACCEO Solutions Inc 2018).  

Začetki mobilnega plačevanja segajo v devetdeseta, ko je okoli leta 1997 Coca Cola postavila 

prvi avtomat, na katerem se je lahko kupovalo prek SMS sporočil. Nekaj let kasneje sta se z 

mobilnim telefonom lahko kupila tudi kino vstopnice in dostava hrane. Kljub priročnosti 

mobilnih plačil je treba uporabnike prepričati o uporabi mobilnih naprav za plačilo namesto 

gotovine in kartic kot tudi v varnost plačil (Roman 2015). 

Zanimivo je dejstvo, da so se mobilna plačila najhitreje razširila v državah v razvoju, kjer 

imajo tisti, ki niso nikoli imeli odprtega bančnega računa, zdaj račun, prek katerega lahko 

plačujejo, pošiljajo in hranijo denar, in sicer na mobilni napravi. Mobilno plačevanje omogoča 

revnejši populaciji, ki nima ustrezne plačilne infrastrukture, da lahko preprosteje opravljajo 

transakcije. Z uporabo mobilnih transakcij ni treba ljudem prepotovati daljših razdalj, da bi 

prenesli denar. S tem se poveča varnost, kot tudi skrajša čas transakcije, ki je lahko prej trajala 

tudi več dni, zdaj pa je opravljena v nekaj sekundah (Murphy 2015). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Uporaba pametnih telefonov je postala vsestranska, saj jih ne uporabljamo samo za klicanje, 

pošiljanje sporočil in pregled e-pošte (Hayden in Webster 2014). S stalno razvijajočo se 

mobilno tehnologijo se je pojavila nova mobilna rešitev, s katero lahko tudi plačujemo. 

Plačevanje, ki smo ga poznali do danes, se vedno bolj razvija in odpira nove možnosti. 

Uporaba kot tudi funkcionalnost mobilnih telefonov je vedno večja, saj se naš življenjski slog 

spreminja. Z vsakdanjo uporabo smo vedno bolj odvisni od pametnih telefonov in tako se 

vedno bolj razširja njihova nova možnost uporabe, in sicer mobilno plačevanje. Ker se 

potrošniki in podjetja vedno bolj zanašajo na mobilne naprave, uporaba mobilnega telefona ali 

tablice za plačevanje ne bo več videti kot skrivnostna tehnologija (Gramigna 2017). V 

Sloveniji že nekaj časa poznamo mobilno plačevanje, vendar je kljub temu še vedno dve 

tretjini vseh plačil gotovinskih (Krisper in Meško 2017). 

Pri mobilnem plačevanju gre za transakcijo, narejeno digitalno prek mobilnih naprav, 

pametnih ur ali tablic. To pomeni, da uporabimo mobilno napravo namesto gotovine, bančnih 

in kreditnih kartic ter čekov. Tak način plačevanja je priročen in hiter. Zaradi mobilnega 

plačevanja lahko uporabniki upravljajo z denarjem kadarkoli in od vsepovsod (Gramigna 

2017). Zadovolji dve potrebi, in sicer potrebo po hitrejšem plačevanju, saj je plačilo 
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opravljeno le v nekaj sekundah, in potrebo po večji varnosti. Uporabnikom je pomembno tudi, 

da je vedno na voljo, medtem ko imajo običajni bančni sistemi odpiralne čase (Krisper in 

Meško 2017). 

Medtem ko postaja mobilna tehnologija vedno bolj varna in uporabniku prijazna, bo mobilno 

plačevanje imelo pomembno vlogo v prihodnosti financiranja (Gramigna 2017). Mobilno 

plačevanje je varnejši način plačevanja, saj je težje ukrasti ali kopirati mobilno denarnico kot 

pa gotovino ali plastično kartico (Hawlk 2017). Kljub temu je treba vedeti, da bolj, ko se 

uporablja mobilno plačevanje, bolj se je treba zaščititi z dodatnimi nastavitvami kot na primer 

z zaklepanjem zaslona s kodami in z dodatnimi aplikacijami za blokado telefona v primeru 

izgube (Krisper in Meško 2017). 

Obstaja več različnih sistemov mobilnega plačevanja, ki jih bomo predstavili v zaključni 

projektni nalogi. Plačuje se lahko s pomočjo interneta ali NFC (angl. near field 

communication) tehnologije. Tehnologija NFC je visokofrekvenčna brezžična tehnologija 

kratkega dosega, med dvema NFC omogočenima napravama. Ker ima že skoraj vsak pametni 

telefon, je vgradnja tehnologije NFC v mobilne telefone najbolj praktična rešitev (Coskun, Ok 

in Ozdenizci 2011). To pomeni, da lahko izvajamo plačila od doma s pomočjo interneta, prek 

POS-terminalov (angl. point of sale) ali mobilnih operaterjev. 

Eden od načinov plačevanja je tudi mobilna denarnica. To je denarnica, ki jo nosimo s seboj 

na mobilni napravi namesto v žepu (Hawlk 2017). Zdaj imamo možnost zapustiti dom z 

mobilno napravo v žepu in brez denarnice, saj imamo lahko vse kartice, razen osebnih 

dokumentov, digitalno shranjene kar na mobilni napravi, kar nam olajšuje življenje kot tudi 

žepe (Hayden in Webster 2014). Mobilna denarnica je aplikacija, ki jo namestimo na pametni 

telefon ali tablico, na kateri so shranjeni podatki plačilne kartice. Uporabljamo jo za plačilo 

prek spleta ali v klasičnih trgovinah. Večina aplikacij je večkartičnih, kar pomeni, da nanje 

lahko namestimo več kartic od različnih bank. Z razliko od aplikacije, ki je ponujena s strani 

banke, kjer lahko plačujemo le z eno kartico. 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili, kateri ponudniki so na voljo za namestitev 

mobilne denarnice in na kakšne načine lahko mobilno plačujemo v Sloveniji. Raziskali bomo, 

koliko ljudje v Sloveniji poznajo mobilno plačevanje ter kakšna je uporaba le-tega. Predstavili 

bomo, zakaj je mobilno plačevanje boljše od gotovinskega in kartičnega plačevanja kot tudi, 

kakšne so slabosti. 

Na koncu bomo podali ugotovitve, zakaj se ljudje odločajo za tak način plačevanja in na 

kakšne načine ga uporabljajo, oziroma kakšni so razlogi, da ne uporabljajo mobilnega 

plačevanja in kolikšno je zaupanje. Na podlagi odgovorov bomo ugotovili tudi, ali bi lahko 

mobilno plačevanje v prihodnosti zamenjalo denarnice. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Zaradi hitro rastoče mobilne tehnologije se odpirajo novi načini uporabe mobilnih naprav. 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti nov način plačevanja, ki ga trg ponuja v 

Sloveniji, in sicer mobilno plačevanje, ter prikazati, kakšna je razširjenost tovrstnega 

plačevanja v naši državi. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

 opredeliti različne ponudnike mobilnega plačevanja v Sloveniji; 

 ugotoviti, koliko so ljudje informirani o mobilnem plačevanju in kolikšna je zaupljivost 

vanje; 

 ugotoviti, kolikšna je uporaba mobilnega plačevanja v naši državi; 

 predstaviti prednosti in slabosti mobilnega plačevanja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Zaključna projektna naloga bo razdeljena na dva dela, in sicer teoretičnega in empiričnega. 

V teoretičnem delu bomo s pomočjo domače in tuje literature iz člankov in spletnih gradiv 

predstavili mobilno plačevanje, prikazali začetke ter kako poteka. Predstavili bomo tudi 

različne ponudnike mobilnega plačevanja in mobilne denarnice ter tehnologijo, na kateri 

temelji. Uporabili bomo metode raziskovanja, in sicer metodi deskripcije in kompilacije. 

V empiričnem delu bomo uporabili kvantitativno metodo, in sicer bomo analizirali primarne 

vire podatkov, ki jih bomo pridobili s pomočjo ankete. Anketa bo izvedena v elektronski 

obliki. Poslana bo prijateljem in znancem in se bo prek družbenih omrežij širila naprej, zato 

bo šlo za neverjetnostno vzorčenje. Izpolnjenih bo vsaj 200 anketnih vprašalnikov. Zajete 

podatke bomo prikazali grafično in opisno. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bodo odgovori anketirancev resnični in realni. Predpostavljamo, da 

prebivalci Slovenije še ne zaupamo dovolj v nov sistem plačevanja. 

V zaključni nalogi se bomo omejili na uporabnike, ki uporabljajo mobilne naprave, kot so 

pametni telefon, tablični računalnik ali pametna ura. 
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2 OPREDELITEV MOBILNEGA PLAČEVANJA 

Pri mobilnem plačevanju gre za transakcijo, ki se opravi z mobilno napravo, to pomeni s 

pametnim telefonom, tabličnim računalnikom oziroma drugo napravo, ki se lahko poveže z 

mobilnim internetom, za nakup dobrin ali storitev (Mobile Payments Today 2011). To 

pomeni, da se namesto plačila z gotovino, čeki ali plačilnimi karticami, opravi denarna 

transakcija digitalno s pomočjo mobilne naprave. Spremembe v plačevanju nastajajo zelo 

hitro in sčasoma bodo še bolj prisotne. Podjetja, ki omogočajo plačila, se morajo prilagoditi 

tržišču (Accenture 2017). 

Mobilni telefoni postajajo vedno bolj priročni. Uporabniki mobilnih telefonov postajajo 

neločljivi od svojih naprav, saj jih uporabljajo v službi, doma in v prostem času. Prav zaradi 

tega postajajo mobilne naprave popolne za opravljanje različnih plačil (Levy 2016). Poleg 

osnovnega klicanja in pošiljanja sporočil jih uporabljamo vedno bolj tudi za fotografiranje, 

elektronsko pošto, navigacijo, socialna omrežja in mnogo več. 

Kljub priročnosti mobilnega plačevanja bodo uporabniki najverjetneje še vedno uporabljali 

znane in preizkušene oblike plačil. Digitalne denarnice so se pojavile že v letu 1983, ko je 

David Chaum ustvaril digitalni denar in tako so se začele kriptovalute. V devetdesetih letih se 

je začelo spletno naročanje in možnost nakupa kino vstopnic z mobilnim telefonom. V letu 

1998 je bil ustanovljen PayPal, prva digitalna denarnica. Leta 2011 je bila ustanovljena 

mobilna denarnica Google Wallet in leta 2014 Apple Pay (Rampton 2017). 

Poleg plačevanja lahko digitalna denarnica hrani digitalne nagrade, vstopnice, letalske 

vozovnice, sobne ključe ali identifikacijo. Mobilne denarnice so digitalne denarnice, ki se 

hranijo na mobilnih napravah. Pri mobilnem plačevanju ne gre le za transakcijo, ampak 

uporabniško izkušnjo, kjer se lahko pridobivajo kuponi, nagrade, opozorilna obvestila in 

prenaša denarna sredstva na druge transakcijske račune. Mobilna plačila se razvijajo v smeri 

še boljše uporabniške izkušnje kot tudi večje prednosti pri podjetjih. Za plačevanje se bodo 

vedno bolj uporabljale tudi nosljive naprave, kot so pametne ure, zapestnice in prstani 

(Rampton 2017). 

2.1 Potek mobilnega plačila 

Da lahko opravimo mobilno plačilo, potrebujemo mobilno napravo. Lahko ga razdelimo na 

dve kategoriji, in sicer na brezstično plačilo na kratki razdalji in plačilo na daljavo. Pri 

mobilnem plačilu na kratki razdalji gre za komunikacijo med dvema napravama, ki sta na isti 

lokaciji in sta brez fizičnega stika, in sicer med mobilno napravo in napravo za 

brezgotovinsko plačilo, in ki podpirata tehnologijo kratkega dosega, oziroma tehnologijo NFC 

(EPC 2017). To pomeni, da ko želimo opraviti transakcijo, približamo mobilno napravo k 

drugi mobilni napravi za prenos sredstev ali pa k POS-terminalu za plačilo dobrin oziroma 
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storitev. POS-terminal je naprava, preko katere se izvede transakcija s plačilnimi karticami 

oziroma brezstično tehnologijo na prodajnih mestih (UniCredit Banka Slovenija 2018). 

Pri plačilu na daljavo pa gre za plačilo, ki se opravi z mobilno napravo z uporabo interneta, 

pri katerem se izvede transakcija prek mobilnega telekomunikacijskega omrežja ali 

neposredno prek bančnega računa, in se lahko opravi neodvisno od uporabnikove lokacije 

(EPC 2017). Na tak način lahko kupujemo dobrine oziroma storitve na spletu. 

2.2 Oblike mobilnih plačil 

Do zdaj smo razdelili mobilno plačevanje na dve kategoriji, vendar obstaja več načinov za 

izvedbo plačila. 

Plačilo prek kod QR (angl. quick response code) je plačilo, ki ga lahko opravimo na kratki 

razdalji kot tudi na daljavo. Koda QR je matrična oziroma dvodimenzionalna črtna koda, ki jo 

lahko prebere naprava, ki ima vgrajeno kamero (Intesa Sanpaolo Bank 2018a). Z mobilno 

napravo kodo preprosto optično prebere, nato pa opravi preusmeritev na spletno stran ali na 

aplikacijo, s pomočjo katere se lahko opravi plačilo. V Sloveniji imamo možnost plačevanja 

položnic z uporabo kode QR, ki se nahaja na obrazcu za plačevanje. S slikanjem kode se 

prenesejo vsi podatki v mobilno banko. S tem se skrajša čas plačevanja, saj zaradi 

avtomatskega zajema ni treba prepisovati vseh podatkov, ki so na obrazcu. 

Naslednji način mobilnega plačila na kratki razdalji je s pomočjo tehnologije NFC. Za 

izvedbo plačila mora imeti mobilna naprava vgrajeno tehnologijo NFC (čip in anteno) in 

nameščeno ustrezno programsko opremo. Prav tako mora biti na drugi strani opremljen tudi 

POS-terminal z ustrezno programsko in strojno opremo. Uporablja se v fizičnih trgovinah. 

Plačilo lahko izvedemo z nameščeno mobilno denarnico. Tehnologijo NFC kot tudi mobilne 

denarnice bomo podrobneje opisali v nadaljevanju. 

Eden izmed načinov plačila, in sicer plačilo na daljavo, je prek sporočil. Gre za enostaven 

način plačila, za katerega ni potrebna uporaba gesel ali kod, saj se s poslanim sporočilom 

SMS (angl. short message service) opravi nakup dobrin ali storitev. Strošek nakupa se 

poravna prek telefonskega operaterja. Ta način postaja priljubljen tudi v Sloveniji, saj lahko z 

njim plačujemo manjše zneske, kot je na primer plačilo parkirnine. 

Mobilno plačilo na daljavo je tudi plačilo s kreditno oziroma debetno kartico. Gre za plačilo, 

izvedeno prek interneta, pri katerem ne potrebujemo aplikacij ali tehnologij, saj vnesemo 

podatke iz kreditne oziroma debetne kartice. 
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3 MOBILNE DENARNICE 

Gre za virtualno denarnico, ki je nameščena na mobilni napravi v obliki aplikacije. Za 

pridobitev mobilne denarnice je treba na pametni telefon namestiti aplikacijo, kompatibilno z 

operacijskim sistemom telefona (Arnfield 2015). Na njej so shranjeni podatki plačilnih kartic, 

darilne kartice, kartice zvestobe, kuponi, vozovnice in podobno. Deluje na podlagi tehnologije 

NFC ali prek kod QR. Z mobilno denarnico se lahko plačuje brezstično na POS-terminalih, 

prek interneta ali v različnih plačilnih aplikacijah. Arnfield (2015) jih je razdelil na tri tipe, in 

sicer: 

 mobilna aplikacija, razvita s strani trgovcev, ki vsebuje zmogljivosti mobilne denarnice; 

 mobilne denarnice, razvite s strani finančnih institucij, ki jih lahko uporabljajo njihovi 

komitenti; 

 posredniki, kot so Apple, Google in Samsung, so razvili svoje mobilne denarnice, na 

katerih je lahko shranjenih več bančnih kartic različnih izdajateljev. 

Za plačilo z mobilno denarnico v fizični trgovini uporabnik na blagajni sporoči način plačila, 

nato odpre želeno bančno kartico v digitalni obliki na mobilni denarnici, ki je shranjena na 

varnostnem elementu na kartici SIM ali v oblaku prek tehnologije HCE (angl. host card 

emulation), in približa mobilno napravo POS-terminalu, kjer se izvede transakcija prek 

tehnologije NFC (Arnfield 2015). HCE je tehnologija, ki omogoča telefonu kartično 

emulacijo na mobilni napravi s tehnologijo NFC (Roy 2014). 

Mobilne denarnice, razvite s strani trgovcev, ponujajo prednosti za trgovce, saj imajo poleg 

možnosti plačevanja s plačilnimi karticami tudi možnost shranjevanja darilnih kartic in kartic 

zvestobe. Tako lahko pridobijo informacije o nakupnih navadah o svojih potrošnikih. Poleg 

tega lahko ponujajo nagrajevanje za člane v obliki kuponov oziroma popustov. 

Pomanjkljivost takšnih denarnic je, da je mobilna denarnica, razvita s strani trgovca, uporabna 

le v trgovini istega trgovca. 

Mobilne denarnice razvite s strani finančnih institucij, so primernejše za uporabnike, ki 

nakupujejo vsakodnevno v različnih trgovinah. Pri takšnih mobilnih denarnicah trgovci ne 

morejo shranjevati nakupnih navad, saj so transakcije zaščitene, prav tako pa tudi uporabniki 

ob nakupu ne pridobivajo kuponov oziroma popustov. Pomanjkljivost je le, da se v takšno 

mobilno denarnico lahko shranijo bančne kartice enega izdajatelja. 

Mobilne denarnice, ki so jih razvili proizvajalci pametnih telefonov, lahko hranijo bančne 

kartice različnih izdajateljev in so primernejše za tiste uporabnike, ki so komitenti pri 

različnih bankah. Plačuje se lahko v različnih trgovinah, kjer imajo možnost brezstičnega 

plačevanja, oziroma prek kod QR. Na mobilno napravo se ne more naložiti mobilna 

denarnica, ki podpira drug operacijski sistem. 



 

7 

3.1 Tehnologija NFC 

Z vgradnjo visokofrekvenčne brezžične tehnologije kratkega dosega v mobilne naprave so 

uporabnikom ponujeni različni načini uporabe, ki olajšujejo vsakodnevno življenje (Coskun, 

Ok in Ozdenizci 2011). Gre za tehnologijo, ki je nadgradnja RFID (angl. radio frequency 

identification), ki omogoča komunikacijo med dvema napravama na krajši razdalji in je 

posledično varnejša (Sabella 2016). RFID oziroma radiofrekvenčna identifikacija je 

tehnologija, ki uporablja komunikacijo prek radijskih valov med bralnikom in elektronsko 

oznako in se največkrat uporablja za identifikacijo (Coskun, Ok in Ozdenizci 2011). 

Brezžična povezava pri tehnologiji RFID je dolga več metrov, kar pomeni, da je večja 

možnost za krajo, zato so razvili tehnologijo NFC, ki temelji na krajši razdalji, in sicer le 

nekaj centimetrov. Ker ima NFC vnesene osebne podatke o kreditnih ali debetnih karticah, 

igra varnost pomembno vlogo. Kratek doseg je ena od glavnih lastnosti tehnologije NFC 

glede varnosti, saj je zaradi bližine dveh naprav prestrezanje signala oteženo. Druga lastnost 

je samodejna povezava naprav NFC, to pomeni, da se nameščena aplikacija na mobilni 

napravi samodejno zažene ob zaznavi ustreznega para (Coskun, Ok in Ozdenizci 2011). Za 

mobilno plačilo prek tehnologije NFC je treba na mobilno napravo namestiti aplikacijo, na 

kateri so vneseni podatki plačilne kartice. Na drugi strani je NFC bralna naprava ali brezstični 

POS-terminal, s pomočjo katerega se izvede brezstično plačilo s prislonitvijo mobilne 

naprave, ki ima vgrajeno tehnologijo NFC. 

3.2 Varnost 

Čeprav ima mobilno plačevanje veliko prednosti, jim veliko uporabnikov še vedno ne zaupa, 

saj je prisoten strah pred izpostavitvijo osebnih kartičnih podatkov (Beaver 2017). Ker gre za 

novost, se moramo ljudje še privaditi in se prepričati, da je uporaba varna in da deluje. 

Plačevanje z mobilno napravo je varnejše od kartičnega plačevanja, saj uporablja več zaščit 

na enkrat kot so varnostni element, tehnologija HCE za kartično emulacijo in tokenizacija, pri 

kateri gre za kodiranje številke PAN (angl. primary account number) v enolična gesla 

oziroma žetone (Fabjančič 2016). Pri plačevanju s plačilnimi karticami pri trgovcih se podatki 

hranijo v POS-terminalih, medtem ko se pri mobilnem plačevanju ne shranjujejo 

(Stringfellow 2017). V primeru kraje ali izgube mobilne naprave je mogoče nekatere mobilne 

denarnice onemogočiti  na daljavo, preklicati kartice na banki oziroma z zaklepom naprave 

onemogočiti dostop. Novejše naprave, ki imajo vgrajeno tehnologijo NFC, imajo večinoma 

zaklep naprave na prstni odtis. 

Eden od varnih načinov plačevanja prek tehnologije NFC je varnostni element, ki je odporen 

proti ponarejanju. Preizkušeni so na zahtevah, ki jih določajo plačilna omrežja, in samo tisti, 

ki dosegajo merila, lahko hranijo plačilne podatke (Johnson 2014). Gre za pametno kartico 

oziroma mikroprocesorski čip v mobilni napravi. Poznamo vgrajene in odstranljive varnostne 

elemente. Vgrajeni varnostni elementi se vgradijo že ob izdelavi mobilne naprave in se jih ne 
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da odstraniti. Odstranljivi varnostni elementi so na pomnilniški kartici SMC (angl. secure 

memory card) ali na kartici SIM (angl. subscriber identity module) in so prenosljivi iz ene 

mobilne naprave na drugo (Coskun, Ok in Ozdenizci 2011). 

Drugi varni način plačevanja prek tehnologije NFC je tehnologija HCE. Gre za emulacijo 

oziroma posnemanje plačilne kartice. Pri tej tehnologiji se predpostavlja, da so podatki, ki so 

shranjeni na mobilni napravi, občutljivi, zato se podatki shranjujejo v bazi podatkov v oblaku, 

ki se upravlja z visokim varnostnim standardom (Johnson 2014). Zaščita prek tehnologije 

HCE temelji na štirih stebrih, in sicer ključi z omejeno uporabo, žetoni (angl. tokens), 

prepoznava s prstnim odtisom in analiza tveganja transakcij za ugotavljanje neobičajnih 

dejavnosti (Johnson 2014). Ključi z omejeno uporabo hitro potečejo ali pa imajo enkratno 

uporabo, s čimer se prepreči njihova zloraba (Roy 2014). Žetoni zmanjšujejo tveganje z 

nadomeščanjem številke PAN oziroma številke plačilne kartice, uporabljene v plačilnem 

sistemu (Johnson 2014). Prepoznava s prstnim odtisom zagotavlja, da ima dostop do naprave 

le lastnik, kar pomeni, da transakcije ne more sprožiti nihče drug. Analiza tveganja transakcij 

je analiza podatkov o uporabnikovem računu in napravi, ki zagotavlja presojo transakcij za 

ugotavljanje neobičajnih dejavnosti (Johnson 2014). Ker gre za skupek različnih varnostnih 

sistemov, je splošna varnost večja. 

Za večjo varnost se pri mobilnem plačevanju uporablja tokenizacija. To je proces, pri katerem 

se varnostno občutljivi podatki zamenjajo za neobčutljive podatke, ki se imenujejo žetoni 

(angl. token), in se shranijo na varni podatkovni bazi (Martin 2017, 535). Ko uporabnik 

mobilno plačuje s pomočjo tokenizacije, se namesto številke PAN uporabi žeton, ki deluje kot 

nadomestek za dejanske kartične podatke. Žeton je sestavljen iz naključno ustvarjenih 

alfanumeričnih podatkov. Prednost je v tem, da se občutljivi podatki ohranijo, ne da bi bila 

njihova varnost ogrožena. 

Preglednica 1: Primeri različnih formatov žetonov 

PAN Žeton Opis 

3124 005917 23387 7aFIZx118523mw4cw15x2 Žeton je sestavljen iz črk in številk. 

4959 0059 0172 3389 729129118523184663129 Žeton je sestavljen samo iz številk. 

5994 0059 0172 3383 599400x18523mw4cw3383 Žeton je sestavljen iz skrajšane številke 

PAN (prvih 6 in zadnje 4 številke se 

ohranijo) in iz črk in številk. 

Vir: PCI Security Standards Council 2011. 

Žetoni so lahko v različnih velikostih in formatih. V tabeli je prikazana sestava najbolj 

pogosto uporabljenih žetonov (PCI Security Standards Council 2011). Ustvarjajo se z vsako 

transakcijo posebej in so po opravljeni transakciji neuporabni oziroma izginejo. 
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3.3 Prednosti mobilnega plačevanja 

Mobilno plačevanje se vse bolj razširja, saj prinaša kar nekaj prednosti. Namesto iskanja 

bankomatov za dvig gotovine ali polnjenja denarnic z različnimi karticami se lahko uporabi 

mobilna naprava za opravljanje plačil in transakcij (Stringfellow 2017). 

Ena izmed prednosti je priročnost, saj je plačevanje brezstično, kar pomeni, da je za 

transakcijo treba le pridržati mobilno napravo blizu POS-terminala. Pri nekaterih bančnih 

ponudnikih, ko gre za manjše vsote, ni treba vnašati osebne identifikacijske številke PIN 

(angl. personal identification number). Z nameščeno mobilno denarnico je dostopnost 

preprostejša, saj se dandanes pogosteje zgodi, da pozabimo denarnico kot pa mobilno 

napravo. Mobilne denarnice so tudi preproste za uporabo, saj se na aplikaciji lahko hrani več 

različnih plačilnih kot tudi darilnih kartic in kartic zvestobe, tako se lahko do njih dostopa le z 

nekaj kliki. Za denarna nakazila na mobilne denarnice se lahko uporabi spletna banka, kar 

pomeni, da se napolni kadarkoli in kjerkoli, za razliko od gotovine, po katero moramo na 

banko ali bankomat. Mobilno plačevanje je vsestransko, saj se lahko poleg plačevanja v 

trgovini in na spletu plačuje tudi na parkirnih mestih in različnih prevoznih sredstvih 

(avtobus, vlak, taksi ...) kot tudi za plačilo položnic. 

Z uporabo mobilnega plačevanja so na voljo različne ugodnosti. Nekateri ponudniki mobilnih 

denarnic ponujajo kupone, dodatne popuste ali zbiranje točk. Prav tako ponujajo nekateri 

trgovci dodaten popust za nakup prek mobilne aplikacije in pri spletnem nakupu prek 

računalnika. 

Velika prednost mobilnega plačevanja je tudi varnost. Pri izgubi mobilne naprave je zaradi 

različnih zaščit težje vdreti v plačilne podatke. V nasprotnem primeru je pri izgubi navadne 

denarnice izgubljena gotovina, prav tako je možnost zlorabe plačilnih kartic večja. Pri 

plačevanju z mobilno napravo se uporabljajo žetoni, ki ne razkrijejo podatkov plačilnih kartic, 

medtem ko se izvaja plačilo s plačilnimi karticami, so podatki na fizični kartici vidni. 

Mobilno plačevanje pripomore tudi k trajnostnemu razvoju, saj nekatere mobilne denarnice 

ponujajo brezpapirno poslovanje, kar pomeni, da se račun hrani na mobilni napravi in 

posledično je tudi plačilni postopek hitrejši. 

3.4 Slabosti mobilnega plačevanja 

Kljub vsem prednostim, ki jih prinaša mobilno plačevanje, je tudi nekaj slabosti. Ena izmed 

slabosti je, da plačila ni možno izvesti povsod, saj nekatere trgovine oziroma bari in 

restavracije še vedno niso opremljeni z brezstičnimi POS-terminali ali pa sprejemajo le 

gotovino. Pri transakciji s tehnologijo NFC v fizičnih trgovinah lahko pride do motenj v 

omrežju, s čimer se onemogoči plačilo. Pri brezstičnih plačilnih karticah te slabosti ni, saj 

imajo poleg vgrajene tehnologije NFC tudi čip EMV (Europay, MasterCard in Visa) in 
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magnetni trak. Mobilne denarnice, razvite s strani trgovcev, sicer prinašajo prednosti 

trgovcem, vendar pa je za uporabnike slabost, saj se lahko uporablja le pri določenem trgovcu. 

Za uporabnike, ki nakupujejo v različnih trgovinah, je boljša rešitev univerzalna mobilna 

denarnica, vendar imajo to slabost, da ne prinašajo enakih ugodnosti kot mobilne denarnice, 

razvite pri trgovcih. Pri nekaterih mobilnih denarnicah nastane težava, ko je treba naložiti 

denarna sredstva iz mobilne banke, saj lahko traja prenos sredstev tudi več dni. Brezstično 

plačevanje z mobilnimi denarnicami ni možno na vseh mobilnih napravah, saj starejše 

naprave nimajo vgrajene tehnologije NFC. 
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4 MOBILNO PLAČEVANJE PO SVETU 

Na svetu je prisotnih več kot 200 mobilnih denarnic, vendar jih je največ v Aziji, Afriki in na  

Bližjem vzhodu. Kljub napovedovanju, da se bo uporaba mobilnih denarnic razširila, se 

mobilno plačevanje na zahodu ni hitro prijelo. Uporaba mobilnih plačil je v razvitih državah 

različna kot v državah v razvoju. V državah, ki imajo različne možnosti plačevanja, bodo 

uporabniki posegali po mobilnih plačilih le, če prinaša dodatne prednosti, medtem ko v 

državah v razvoju zaradi pomanjkanja zaupanja v bančne sisteme, mobilno plačevanje 

predstavlja varnejši način plačila (Levy 2016). 

Eden izmed najbolj razširjenih ponudnikov mobilnih plačil na zahodu je PayPal, ki je prisoten 

na mobilnih spletnih straneh in aplikacijah. Prav tako so prisotni Apple Pay, ki ga lahko 

uporabljajo imetniki naprav iOS s pomočjo tehnologije NFC, Samsung Pay za uporabnike 

Samsungovih mobilnih naprav in Android Pay za uporabnike naprav z operacijskim sistemom 

Android. Trgovci, kot so Starbucks in Wal-Mart, so razvili svoje mobilne denarnice, s 

katerimi lahko nagrajujejo uporabnike pri nakupu (Levy 2016). 

Na Kitajskem so med prvimi začeli uporabljati mobilna plačila in sčasoma začeli plačevati za 

različne dobrine in storitve. V letu 2015 so z mobilnimi plačili presegli plačila prek 

računalnikov. Najbolj razširjeni mobilni denarnici sta Alipay in WeChat, ki se širita tudi na 

zahod. S tem omogočata uporabo uporabnikom ki potujejo po svetu (Evans 2018). 

Največja razširjenost mobilnih plačil na svetu je na Kitajskem. Ker uporaba plačilnih kartic ni 

razširjena, je mobilno plačevanje naredilo preskok iz gotovinskega. Mobilni denarnici Alipay 

in WeChat predstavljata na Kitajskem duopol, saj imata skupno kar 90% delež na tržišču. 

Trgovci so uporabili kode QR za sprejemanje mobilnih plačil ter se tako izognili uporabi 

POS-terminalov (Fung Global Retail & Technology 2016). 

Za kitajsko novo leto se po tradiciji obdarujejo z rdečimi kuvertami, v katerih je denar. Z 

aplikacijo WeChat so izkoristili priložnost in v letu 2014 dodali možnost pošiljanja in 

prejemanja digitalnih rdečih kuvert. Uporabnike so pridobili tako, da so jih podeljevali za 

nagrado na najbolj gledani oddaji v državi. Aplikaciji so dodali možnost naročanja taksijev, 

spletnega nakupovanja, plačevanja položnic in prenosa sredstev. Od takrat je uporaba 

digitalnih rdečih kuvert med novim letom skokovito narasla (Coresight Research 2018). 

Zaradi recesije, devalvacije rublja, inflacije in zaprtja številnih bank v Rusiji imajo ljudje pri 

elektronskem plačevanju pomisleke, saj je okoli 60% vseh plačil gotovinskih (Thomas 2017). 

Vodilna mobilna denarnica v Rusiji je QIWI, prav tako je možno plačevati prek WebMoney 

in Yandex.Money (Levy 2016). 

Najhitrejši rastoči trg mobilnega plačevanja na svetu je v Indiji. Zaradi demonetizacije so bili 

ljudje prisiljeni začeti uporabljati mobilne naprave za plačevanje nižjih zneskov. Najbolj 
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razširjena mobilna denarnica je Paytm, sledijo ji še PayPal, MobiKwik in FreeCharge (Global 

Data 2018). 

Mobilno plačevanje je v Afriki omogočilo ljudem s podeželja manjša plačila in dvig gotovine 

na kioskih, saj večina nima odprtega bančnega računa. Najbolj razširjena mobilna denarnica 

je M-pesa, s katero lahko uporabniki naredijo polog in dvig gotovine, opravijo manjša plačila 

in pošiljajo denar drugim osebam prek mobilnih naprav (Levy 2016). 

V Evropi se zanimanje za mobilno plačevanje povečuje. Več kot dve tretjini uporabnikov  

uporablja ali je uporabilo mobilno denarnico za plačilo dobrin oziroma storitev. Za spletno 

nakupovanje se skoraj polovica Evropejcev odloča za nakup prek mobilne naprave namesto 

računalnika. Prav tako se skoraj polovica odloča za pošiljanje denarnih sredstev drugim 

osebam prek mobilnih naprav. Največji uporabniki mobilnega plačevanja so v starosti med 18 

in 34 let. Zaupanje v varnost mobilnih plačil se povečuje. Vedno več trgovcev se odloča za 

zamenjavo POS-terminalov z vgrajeno tehnologijo NFC (Visa 2017). 

Mobilno plačevanje je v Evropi najbolj razširjeno v državah v razvoju, kot sta Turčija in 

Romunija in v razvitih državah, kot so nordijske države. Uporabniki brezstičnih kartic so bolj 

nagnjeni k uporabi novih načinov plačevanja, kot je mobilno plačevanje, kot tisti, ki jih ne 

uporabljajo. Kupujejo dobrine in storitve z manjšimi kot tudi večjimi zneski (Visa 2016). 
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5 TRENDI 

V generaciji Z so rojeni v digitalnem svetu in bodo kmalu postali uporabniki v plačilni 

industriji. V hitrem življenjskem tempu bodo zahtevali osebnostno prilagojene mobilne 

denarnice, ki bi razmišljale namesto njih. To pomeni, da bi se samodejno izbrala tista kartica, 

ki bi v danem trenutku ponujala največje ugodnosti (Accenture 2017). 

Ponudniki plačilnih storitev se lahko bolj povežejo s svojimi uporabniki, ker ne bo šlo več le 

za transakcije. Želeli si bodo svetovanja in upravljanja z digitalnimi plačili, kar jim bo 

omogočilo večji nadzor nad osebnimi financami. Pomembne bodo plačilne izkušnje, ki bodo 

vplivale na življenja uporabnikov, zato bodo morali plačilni ponudniki ponuditi plačilne 

izkušnje, ki bodo zadostile potrebe uporabnikov. V Evropi je sprejeta direktiva o plačilnih 

storitvah PSD2, ki omogoča plačilnim ponudnikom dostop do informacij o uporabniških 

računih, medtem ko se v Severni Ameriki dostop do podatkov o uporabniških računih počasi 

povečuje (Accenture 2017). 

Kljub raznoliki vsakdanji uporabi mobilnih naprav se mobilno plačevanje ni hitro razširilo. V 

prihodnje se bo uporaba mobilnega plačevanja povečala s pomočjo aplikacijskih programskih 

vmesnikov oziroma API (angl. application programming interface) in odprtega bančništva. S 

tem bodo ponudniki plačilnih storitev lahko ponudili uporabnikom poleg transakcije tudi bolj 

usmerjene plačilne storitve, kot na primer nagrajevanje in vpogled oziroma opozorila o stanju 

na računu. Dodana vrednost mobilnemu plačevanju bo v prihodnje aplikacija, ki bo imela 

možnost vpogleda stanja na več različnih računov naenkrat. Z združitvijo aplikacij za mobilno 

bančništvo in mobilne denarnice bodo finančne institucije lahko ponudile bolj priročne 

izkušnje za uporabnike (Accenture 2017). 

Uporabniki si želijo pri nakupu pridobiti dodatne ugodnosti kot tudi osebno prilagojene 

nagrade. Zato so pripravljeni tudi deliti svoje osebne podatke. S pomočjo digitaliziranja 

kuponov in ponudb pri plačilnih ponudnikih bo mobilno plačevanje postalo bolj priročno 

(Accenture 2017). 

Plačilni ponudniki bodo morali sodelovati med seboj zaradi obojestranskih koristi. Mreženje 

prinaša prednosti pri združevanju zmogljivosti, saj jih ni treba graditi od začetka, tako bodo 

lahko uporabnikom ponudili prilagojene plačilne storitve (Accenture 2017). 

Sodelovanje tehnoloških podjetij, ki so v finančni industriji oziroma fintech podjetij, in 

finančnih institucij prinaša prednosti, saj gre za različna podjetja, ki lahko dopolnjujejo svoje 

moči, kot so poznavanje panoge, baza uporabnikov, ugled blagovne znamke in digitalna 

transformacija (Accenture 2017). 

Uporabniški računi so sestavljeni iz niza številk. S pomočjo tokenizacije se namesto številke 

PAN ustvari koda oziroma žeton, ki velja enkratno. Ustvarjena je za trenutno transakcijo, kar 
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pomeni, da je za druge transakcije neuporabna. S tem se poveča varnost plačil. Sčasoma bodo 

žetoni izpodrinili plastične kartice. Vpliv kode kaže, kako hitro ima tehnološki napredek vpliv 

na plačila (Accenture 2017). 

Plačila ki so bila vezana na lokacijo, so zdaj omogočena prek mobilnih naprav. Sedaj lahko 

kdorkoli in kjerkoli sprejema kartična plačila. Tehnologija se bo še naprej razvijala v smeri 

sprejemanja plačil. Tako bo možno kjerkoli po svetu plačevati z mobilnimi napravami 

(Accenture 2017). 

V mobilnem plačevanju je treba vedno znova razvijati in nadgrajevati varnostne sisteme, saj 

obstaja nevarnost varnostne kršitve. Vsakič težje bo razviti nov varnostni sistem, v katerega se 

bo težko vdrlo (Accenture 2017). 

Mobilna plačila omogočajo vedno hitrejše plačevanje. Pri ponudnikih plačilnih storitev bo 

potrebna reorganizacija tehnologije z bolj odprtimi in prilagodljivimi sistemi (Accenture 

2017). 
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6 PONUDNIKI MOBILNEGA PLAČEVANJA V SLOVENIJI 

Pri nas je možnost mobilnega plačevanja že kar nekaj časa prisotna, in sicer prek Monete. 

Kljub temu da v Sloveniji še ni prisotnih velikih svetovnih družb, kot so Apple Pay, Samsung 

Pay in Android Pay, so se v zadnjem času začele pojavljati številne nove mobilne denarnice. 

Različne banke kot tudi trgovci so začeli razvijati svoje aplikacije, s pomočjo katerih se lahko 

plačuje s tehnologijo NFC kot tudi prek črtnih oziroma kod QR. Tako je med prvimi bankami 

v Sloveniji razvila mobilno denarnico Intesa Sanpaolo Bank z aplikacijami Wave2Pay in QL, 

pridružuje se ji tudi banka NLB z aplikacijo NLB Pay. Univerzalna mobilna denarnica, s 

katero se lahko plačuje na različnih plačilnih mestih, je mBills. Tudi večji trgovci sledijo 

trendu, in sicer je možno plačevati z mobilno napravo v Mercatorju, z mobilno denarnico M 

Pay. 

6.1 Moneta 

Ustanovljena je bila leta 2001 pri takratni družbi Mobitel. Zdaj je blagovna znamka Telekoma 

Slovenije in banke Nova KBM (Moneta 2018a). Z Moneto je možno brezgotovinsko plačevati 

z mobilnim telefonom. Gre za mobilna plačila z odlokom, saj se stroški plačil poravnajo 

enkrat mesečno, in sicer preko računa pri telefonskem operaterju. Mobilna plačila so omejena 

na uporabnike storitev Telekoma Slovenije in A1, pri katerih je sklenjeno naročniško 

razmerje. Prav tako jo lahko uporabljajo komitenti Nove KBM, vendar je hkrati treba biti 

uporabnik omenjenih operaterjev. Za uporabo Monete ni treba dodatnih prijav, saj je pri 

omenjenih uporabnikih vključena samodejno (Moneta 2018b). Varnost je zagotovljena prek 

tehnologije, ki je uporabljena v sistemu Moneta. Uporabnik se identificira s telefonsko 

številko. Za večjo varnost se lahko doda koda PIN (Moneta 2018c). Z Moneto se lahko 

plačuje na številnih različnih plačilnih mestih v Sloveniji. Dostopna je tudi študentom za 

doplačilo subvencionirane prehrane (Moneta 2018d).  

Uporabna je tudi za ponudnike, saj so plačila zagotovljena, plačevanje je omogočeno prek 8 

različnih načinov, ima veliko uporabnikov zaradi samodejne vključenosti, ne nastajajo stroški 

manipulacije z drugimi, prav tako je omogočena izdaja računov kot tudi dostava storitve 

(Moneta 2018d). 
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Slika 1: Potek plačila z Moneto 

Vir: Moneta 2018d. 

Na zgornji sliki je prikaz plačilnega postopka. Gre za prenos podatkov med plačilnim mestom 

in procesnim centrom, pri katerem se avtorizira nakup. Mobilno plačevanje z Moneto je 

možno na več različnih načinov. V spletnih trgovinah se z vpisom telefonske številke pridobi 

brezplačno varnostno geslo na sporočilo SMS, preko Monetinih POS- terminalov v fizičnih 

trgovinah s klicem na številko 180, na različnih avtomatih za pijačo, hrano ali parkirnino, 

plačilo preko sporočila SMS, za nakup v telefonski prodaji in za nakup vozovnic za mestni 

avtobus v Ljubljani. Prav tako se z Moneto lahko polni predplačniški račun (Moneta 2018d). 

6.2 Mobilna denarnica banke Intesa Sanpaolo Bank 

Intesa Sanpaolo Bank je prva banka v Sloveniji, ki je razvila mobilno denarnico in omogočila 

plačevanje z mobilno napravo. Plačuje se lahko prek dveh aplikacij, in sicer Wave2Pay in QL 

(Intesa Sanpaolo Bank 2018b). 

Wave2Pay je mobilna denarnica, s katero se lahko brezstično plačuje majhne kot tudi večje 

zneske. Na voljo sta dve plačilni kartici, to sta debetna kartica Activa Visa Insipre in Activa 

MasterCard, ki ima plačilo z enomesečnim odlogom. Trenutno plačevanje z drugimi 

plačilnimi karticami še ni mogoče. Na mobilni denarnici je možen pregled prometa, stanja na 

kartici in avtorizacija spletnih nakupov. Uporabljajo jo lahko komitenti banke Intesa Sanpaolo 

Bank, ki imajo odprt transakcijski račun in ki so imetniki plačilnih kartic Activa Visa Inspire 

in Activa MasterCard (Intesa Sanpaolo Bank 2018b). 
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Deluje na podlagi tehnologije NFC za brezstično plačevanje na POS-terminalih in tehnologije 

HCE za varnost transakcij. Mobilna denarnica je omejena na mobilne naprave z operacijskim 

sistemom Android, ki imajo nameščeno verzijo vsaj KitKat 4.4 in z vgrajeno tehnologijo 

NFC. Za razliko od Monete ni odvisna od operaterja. Aktivirana je lahko le na eni mobilni 

napravi. Plačilo je možno izvesti tudi v tujini prek POS-terminalov s tehnologijo NFC. 

Uporaba mobilne denarnice Wave2Pay ni brezplačna, ampak je treba zanjo mesečno odšteti 

1,00 EUR. Za namestitev aplikacije je treba podati vlogo v poslovalnici ali na spletni oziroma 

mobilni banki, nato se s pomočjo aktivacijskega ključa in kode lahko namesti aplikacija iz 

trgovine GooglePlay (Intesa Sanpaolo Bank 2018b). 

Za izvedbo plačila se v aplikaciji izbere želena plačilna kartica, klikne gumb za plačilo in 

vnese geslo, nato se prisloni telefon POS-terminalu. Če je znesek nižji od 15 EUR, ni treba 

vnašati gesla. Internetna povezava je potrebna le ob aktivaciji aplikacije in ne za izvedbo 

plačil. Opravljena plačila z mobilno denarnico se hranijo na aplikaciji (Intesa Sanpaolo Bank 

2018b). 

 

Slika 2: Mobilna denarnica Wave2Pay 

Vir: Intesa Sanpaolo Bank 2018b. 

Plačila QL so plačila z odčitavanjem kode QR z mobilno napravo. Za plačevanje je treba 

imeti odprt transakcijski račun, račun QL ali predplačniško kartico MOJA in mobilno napravo 

z nameščenim operacijskim sistemom Android z najmanj 4.0 verzijo ali iOS z najmanj 5.0 

verzijo. Račun QL je predplačniški račun, na katerega se lahko nakazujejo sredstva iz drugih 

slovenskih bank. Za plačevanje je potrebna internetna povezava zaradi neposrednega plačila 

banki. Za izvedbo plačila se v aplikaciji vnese kodo PIN ali geslo in slika kodo QR, prek 

katere se izvede transakcija (Intesa Sanpaolo Bank 2018b). 
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6.3 Mobilna denarnica NLB Pay 

Letos je banka NLB razvila novo bančno storitev v sodelovanju z družbama Mastercard in 

Bankart, in sicer mobilno denarnico NLB Pay. Uporabljajo jo lahko le komitenti banke NLB. 

V aplikacijo se lahko vnese vse NLB plačilne kartice Mastercard in Maestro (NLB 2018a). 

Za namestitev mobilne denarnice mora biti na mobilni napravi nameščen operacijski sistem 

Android z verzijo KitKat 4.4 ali višje. Na operacijskem sistemu iOS trenutno še ne deluje. 

Prav tako mora biti naprava opremljena s tehnologijo NFC za brezstično plačevanje na POS-

terminalih. Aplikacijo se prenese iz trgovine Google Play, nato se registrira uporabnik z 

davčno številko, zadnjimi štirimi številkami številke PAN in geslom OTP (angl. one time 

password). Nato se lahko vnesejo plačilne kartice in izbere eno, ki bo privzeta (NLB 2018a). 

Za varno uporabo mobilne denarnice je poskrbljeno s pomočjo tokenizacije. Aplikacija 

uporablja tehnologijo HCE za varno emulacijo kartic v oblaku. Prav tako je treba imeti 

zaščiten dostop do mobilne naprave, sicer aplikacija NLB Pay ne deluje. Za vstop v aplikacijo 

se določi štirimestno geslo ali prstni odtis. Vsa plačila se hranijo na aplikaciji. NLB Pay je 

možno namestiti na več mobilnih naprav, s pogojem, da se uporablja isti PIN (NLB 2018a). 

Brezstično plačevanje je omogočeno tudi v tujini, kjer se lahko plačuje prek tehnologije NFC. 

Uporaba mobilne denarnice NLB Pay je brezplačna. Za izvedbo plačila je treba odkleniti 

mobilno napravo in jo približati POS-terminalu. Če je znesek manjši od 15 EUR, je 

transakcija samodejno opravljena, za višje zneske je treba v POS-terminal vtipkati še kodo 

PIN plačilne kartice (NLB 2018b). 

Banka NLB je prva in trenutno edina v Sloveniji, ki ponuja bankomate z vgrajeno tehnologijo 

NFC. To pomeni, da se lahko z mobilno denarnico NLB Pay dviga gotovina in omogoča 

vpogled v stanje na računu z uporabo mobilne naprave. Ta proces je hitrejši od uporabe kartic 

in tudi varnejši. Prav tako ob uporabi mobilne naprave bankomat ne more zadržati kartice 

(NLB 2018a). 
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Slika 3: Mobilna denarnica NLB Pay 

Vir: NLB 2018a. 

6.4 Mobilna denarnica M Pay 

V Sloveniji je svojo mobilno denarnico razvil živilski trgovec, ki je trenutno še prvi in edini. 

Mercator je v svoji aplikaciji Moj M omogočil plačevanje v svojih trgovinah z mobilno 

napravo. Plačuje se lahko le z dvema karticama, in sicer z zeleno in zlato Pika plačilno 

kartico, ki imata plačilo z odlogom. Plačilo se lahko izvede v vseh Mercatorjevih trgovinah 

kot tudi v Mercator tehniki (Mercator 2018). 

Aplikacijo Moj M se prenese iz trgovin Google Play in App Store. Za naprave z operacijskim 

sistemom Android je treba imeti najmanj 4.4 verzijo, za naprave z iOS operacijskim sistemom 

pa najmanj 9.0 verzijo. Za brezstično plačevanje mora biti naprava opremljena s tehnologijo 

NFC in z operacijskim sistemom Android. Na mobilnih napravah z iOS operacijskim 

sistemom brezstično plačevanje ne deluje. Uporaba mobilne denarnice je brezplačna. 

Uporablja se lahko tudi v tujini (Mercator 2018). 

Za izvedbo plačila se odpre mobilna denarnica M Pay, kjer se prikaže koda QR. Za kreiranje  

kode je treba na mobilni napravi imeti internetno povezavo. Na blagajni se potem poskenira. 

Za brezstično plačilo do 15 EUR se približa mobilno napravo POS-terminalu, na katerem se 

izvede transakcija in pripiše pike. Za višje zneske je treba odpreti aplikacijo in plačati  s kodo 

QR (Mercator 2018). 
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Varnost mobilne denarnice zagotovi uporabnik sam, z dodatnimi nastavitvami v aplikaciji ali 

na telefonu, ki niso obvezne. Plačilna kartica je lahko nameščena le na eni mobilni napravi. 

6.5 Aplikacija Na poti 

Bencinski servis Petrol je svojo aplikacijo Na poti posodobil tudi za mobilno plačevanje. S 

plačilno kartico Petrol klub se lahko plačuje na vseh bencinskih servisih Petrol za gorivo, 

kavo, avtopralnico in sesanje avtomobila. Uporaba in namestitev aplikacije je brezplačna. 

Deluje na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android z najmanj 5.0 verzijo in na 

operacijskih sistemih iOS z najmanj 10.0 verzijo. Plačevanje poteka prek skeniranja kode QR, 

zato je treba imeti na mobilni napravi internetno povezavo. S tehnologijo NFC se lahko na 

kavomatih odpre aplikacija na mobilni napravi (Petrol 2018). 

6.6 Aplikacija ParkMeWise 

Mobilna aplikacija ParkMeWise je aplikacija, ki se uporablja za plačilo parkirnine kot tudi 

podaljševanja parkirnine na daljavo in za obvestila o izteku parkirnine. V aplikaciji se lahko 

preveri zasedenost, urnik in cena parkirišč. Shranjuje se lahko več registrskih tablic in preveri 

zgodovina parkiranj. Njena uporaba je možna na področju Kopra, Ankarana, Kranja, Velenja 

in Novega Mesta. Uporaba aplikacije je brezplačna. Denarna sredstva se lahko naložijo prek 

kreditne kartice, Monete, Paypal-a ali sporočila SMS. Ker je na voljo več različnih možnosti 

polnjenja, je uporaba priročna tudi za tujce. Gre za brezgotovinsko in brezpapirno poslovanje. 

Namesti se lahko na naprave z operacijskim sistemom Android z najmanj 4.0.3 verzijo in iOS 

z najmanj 8.0 verzijo (2mobile 2018). 

6.1. Mobilna denarnica mBills 

Gre za univerzalno, samostojno mobilno denarnico, ki deluje neodvisno od uporabe 

telefonskih operaterjev in bank. S pridobljenim dovoljenjem Banke Slovenije se lahko v 

aplikaciji opravljajo plačilne storitve in upravlja z elektronskim denarjem. Uporaba mobilne 

denarnice je okolju prijazna, saj je popolnoma brezpapirna zaradi plačanih računov, ki se 

shranjujejo na mobilni napravi. Prav tako se z izbiro elektronskih računov prenehajo pošiljati 

računi v papirnati obliki. Prek mobilne denarnice se lahko plačujejo računi v fizičnih 

trgovinah in na bencinskih servisih, mesečne položnice, v spletnih trgovinah, v aplikacijah in 

nakazuje denar drugim osebam. Prav tako se lahko iz aplikacije izplačuje gotovina (MBILLS 

2018a). 

Namestitev in uporaba mobilne denarnice je brezplačna. V aplikacijo se ne shranjujejo 

plačilne kartice, temveč se naložijo denarna sredstva. Polni se na štiri različne načine, in sicer 

imajo osnovni uporabniki možnost vplačila z gotovino in prek naloga UPN. Za polne 
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uporabnike pa je na voljo še samodejno polnjenje in prek bančnega računa. Sredstva, 

nakazana iz bančnega računa, se nakažejo v roku dveh delovnih dni. Cena polnjenja z 

bančnega računa je 0,25 EUR, razen prvič v mesecu, ko je polnjenje brezplačno. Nakazovanje 

drugim osebam je brezplačno in poteka prek telefonske številke (MBILLS 2018b). 

Za namestitev mobilne denarnice je potrebno imeti operacijski sistem Android z najmanj 4.4 

verzijo, ki se jo pridobi v trgovini Google Play, ali iOS z najmanj 9.0 verzijo, ki se jo pridobi 

v trgovini App Store. Na operacijskem sistemu Widnows Phone se aplikacije ne da namestiti 

(MBILLS 2018c). 

V mobilni denarnici se trenutno lahko hrani le ena kartica zvestobe in sicer Kalčica, kartica 

trgovine Kalček. Plačila so izvedena takoj. Plačevanje deluje na podlagi skeniranja kod QR na 

blagajniških računih in je neodvisno od POS-terminalov, za kar tudi ni potrebe po tehnologiji 

NFC v mobilnih napravah. Za plačila manjša od 15 EUR ni treba vnašati gesla. Plačilo 

položnic poteka s skeniranjem levega dela položnice ali kode QR. V aplikaciji je tudi možnost 

prejemanja elektronskih računov. Provizija za plačilo položnic je 0,25 EUR na položnico. Vse 

transakcije se hranijo na mobilni napravi (MBILLS 2017). 

Za večjo varnost je za uporabo mobilne denarnice treba imeti vklopljeno zaklepanje zaslona, 

in sicer na katerikoli način, prstni odtis, vzorec, geslo ali prepoznava obraza, v nasprotnem 

primeru aplikacija ne deluje. V primeru kraje ali izgube mobilne naprave se lahko mobilno 

denarnico blokira (MBILLS 2018d). 

Preglednica 2: Primerjava možnosti v Sloveniji 

Mobilna 

denarnica 

Plačilo 

prek 

tehnologije 

NFC 

Plačilo 

prek kode 

QR  

Plačilo z 

odlokom 

Možnost 

uporabe več 

plačilnih kartic 

Namestitev 

možna na 

napravah iOS 

ali Android  

Nakup 

možen v 

različnih 

trgovinah 

Wave2Pay x - - x - X 

NLB Pay x - - x - X 

Moneta -  - x - x X 

M Pay - x x - x - 

Na poti - x x - x - 

mBills - x - - x X 
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7 RAZISKAVA 

Da bi ugotovili, kakšen je pogled na mobilno plačevanje v Sloveniji, smo v empiričnem delu 

naloge izvedli raziskavo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je zajemal 15 

vprašanj, od tega so bila 4 vprašanja demografska. 6 vprašanj je bilo kombiniranih, in sicer 

sestavljenih tako, da je bilo na izbiro več možnih odgovorov, zato smo dodali še eno možnost 

odprtega odgovora, kjer so anketiranci lahko podali svoje mnenje oziroma napisali druge 

možne odgovore, ki niso bili zajeti v vprašanju. Zadnje vprašanje je bilo dihotomno. 

7.1 Izvedba ankete 

Anketni vprašalnik smo izdelali na spletnem mestu www.1ka.si in objavili povezavo na 

družbenem omrežju Facebook, kjer se je z deljenjem širil dalje. Z dodano povezavo smo ga 

pošiljali tudi po elektronski pošti. Prednost spletnega anketiranja je, da se lahko doseže večje 

število ljudi. Ker je šlo za neverjetnostno vzorčenje, je prednost takšnega načina objave, da se 

je vprašalnik širil po vsej Sloveniji. Anketni vprašalnik je bilo možno rešiti od 23. 5. 2018 do 

18. 6. 2018. 

7.2 Namen in cilji 

Z opravljeno raziskavo je bil namen ugotoviti, ali ljudje v Sloveniji uporabljajo mobilne 

naprave za plačevanje. 

Cilj raziskave je bil pridobiti 200 izpolnjenih vprašalnikov. Medtem ko je bil anketni 

vprašalnik na voljo na spletu, ga je odprlo in ne izpolnilo 242 ljudi. Kljub temu da so bile za 

izpolnitev vprašalnika potrebne približno 3 minute, ga je dokončalo 159 ljudi. Tukaj se kaže 

pomanjkljivost objave na spletu, saj bi ga pri osebnem anketiranju zaradi osebnega stika lažje 

rešili. 

Ostali cilji raziskave so bili naslednji: 

 ugotoviti, ali bi lahko ljudje v prihodnosti zamenjali navadne denarnice z mobilnimi; 

 ugotoviti, kakšno je zaupanje v nov način plačevanja; 

 ugotoviti, zakaj se odločajo za plačevanje z mobilnimi napravami in zakaj ne; 

 ugotoviti, katere mobilne denarnice uporabljajo. 

7.3 Rezultati anketiranja 

Rezultate bomo prikazali opisno in z grafi, ki so narejeni s pomočjo programa Microsoft 

Office Excel. 
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Slika 4: Spol in starost 

Začetek anketnega vprašalnika je bil sestavljen iz štirih demografskih vprašanj. Rešilo ga je 

nekoliko več žensk kot moških. Anketnega vprašalnika ni rešil nihče, mlajši od 18 let. Skoraj 

polovica anketiranih je bila starosti od 30 do 49 let. Sledila je mlajša generacija, in sicer od 18 

do 29 let in nato od 50 do 64 let. Najmanj anketiranih je bilo starih 65 let ali več. 

 

Slika 5: Status 

Med anketiranci je bilo največ zaposlenih. Sledijo upokojenci, dijaki in študenti, 

samozaposleni ter brezposelni. Ker je bil na voljo tudi odprti odgovor, so nanj odgovorile 

ženske s porodniškim staležem. 
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Slika 6: Regija bivanja 

Največ rešenih anket je bilo v Obalno-Kraški in Osrednjeslovenski regiji. Sledile so 

Gorenjska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Goriška, Notranjsko-Kraška. V Jugovzhodni 

Sloveniji, Spodnjeposavski, Pomurski in Koroški regiji ni rešil anketnega vprašalnika nihče. 

 

Slika 7: Katere vrste mobilnih plačil poznate oziroma ste že slišali zanje? 
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S prvim postavljenim vprašanjem smo želeli izvedeti, katere oblike mobilnega plačevanja 

poznajo anketiranci. Tu nas je zanimalo, kakšna je prepoznavnost mobilnih plačil v Sloveniji. 

Največja prepoznavnost je bila pri plačilih v fizični trgovini. To možnost so največkrat izbrali 

upokojenci. Sledila so plačila v spletni trgovini, plačila prek sporočil SMS in plačila prek 

aplikacij. 6% je odgovorilo, da ne poznajo nobene možnosti mobilnih plačil. Pri tem 

vprašanju so imeli anketiranci možnost odprtega odgovora, in sicer so odgovorili, da poznajo 

plačevanje prek kreditne kartice, mobilnega bančništva in Monete. Ugotovili smo, da se ljudje 

v Sloveniji zavedajo, da imamo poleg gotovinskega in kartičnega plačevanja na voljo več 

različnih načinov za plačevanje z mobilno napravo, saj je prepoznavnost mobilnih plačil 

visoka. 

 

Slika 8: Ali ste kdaj uporabili mobilno napravo za plačilo in na kateri način? 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšna je uporaba mobilnega plačevanja 

oziroma na kateri način opravljajo mobilna plačila. Najpogosteje uporabljen način mobilnega 

plačevanja je v spletni trgovini. Sledijo plačila prek sporočil SMS, plačila prek aplikacij in 

plačila v fizični trgovini. Pri odgovoru, da niso še nikoli opravili plačila z mobilno napravo, je 

bil največji delež anketiranih pri upokojencih. Pri odprtem odgovoru so navedli, da plačujejo 

oziroma so že plačali s koriščenjem Monete, Urbane in preko mobilne banke. 



 

26 

 

Slika 9: Do katerega zneska največkrat opravljate nakupe z mobilno napravo? 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, do katerega zneska največkrat opravljajo mobilna 

plačila. Največkrat plačujejo med 15 EUR in 60 EUR. Sledijo plačila do 5 EUR, plačila med 

10 EUR in 15 EUR, plačila med 5 EUR in 10 EUR in plačila s 60 EUR. Največji delež je bil 

pri odgovoru, da mobilnih plačil ne opravljajo. 

 

Slika 10: Kakšne nakupe opravljate z mobilno napravo? 

Četrto vprašanje se je nanašalo na nakupne navade uporabnikov mobilnih plačil. Pri tem 

vprašanju nas je zanimalo, za kakšne nakupe se anketiranci odločajo pri uporabi mobilnega 

plačila. Največ nakupov opravljenih z mobilno napravo, je za storitve. Pri izdelkih so v 

ospredju oblačila, obutev in modni dodatki. Nato sledi elektronska oprema, izdelki za 

vsakdanjo rabo, šport in prosti čas, dodatki za dom ter avto oprema, izdelki za dom in vrt ter 

izdelki za pisarno in knjige. 27% anketiranih je odgovorilo, da z mobilno napravo ne kupujejo 

ničesar. Pri odprtem odgovoru so navedli, da z mobilno napravo plačujejo nakup goriva. 
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Slika 11: Ali plačujete oziroma ste kdaj plačali prek naslednjih mobilnih denarnic? 

Pri petem vprašanju nas je zaradi vedno večjega pojava novih mobilnih denarnic v Sloveniji 

zanimalo, kakšna je njihova uporaba. Največkrat uporabljena mobilna denarnica je Moneta, 

saj je 35% anketirancev odgovorilo, da jo uporabljajo za plačilo oziroma so jo uporabili vsaj 

enkrat. Glede na to, da je prva in že kar nekaj let prisotna mobilna denarnica v Sloveniji, je ta 

rezultat pričakovan. Sledi ji mobilna denarnica banke NLB, in sicer NLB Pay in nato mobilna 

denarnica Wave2Pay banke Intesa Sanpaolo Bank. Sledita mobilna denarnica M Pay trgovca 

Mercator in univerzalna mobilna denarnica mBills. Pri odprtem odgovoru so anketiranci 

navedli, da plačujejo prek mobilne denarnice PayPal in prek mobilne denarnice Parkmewise. 

Navedli so še, da ne uporabljajo oziroma niso še nikoli plačali ničesar prek mobilne 

denarnice. 

 

Slika 12: V kolikšni meri opravljate mobilna plačila v fizični trgovini? 

Naslednji dve vprašanji se nanašata na časovni razpon uporabe mobilnih plačil. Pri tem nas je 

zanimalo, kakšna je razlika med uporabo v fizičnih trgovinah in na spletu. Pri vprašanju, v 

kolikšni meri opravljajo mobilna plačila v fizični trgovini, je največ anketiranih odgovorilo, 

da ne plačujejo nikoli. Nato si sledijo odgovori, da plačujejo mesečno, tedensko, na letni ravni 

in najmanj plačujejo dnevno. 



 

28 

 

Slika 13: V kolikšni meri opravljate mobilna plačila na spletu? 

Pri vprašanju, v kolikšni meri plačujejo z mobilno napravo na spletu, je ponovno največ 

anketiranih odgovorilo, da ne plačujejo nikoli. Nato si sledijo odgovori, da plačujejo mesečno, 

tedensko in na letni ravni. Dnevno na spletu z mobilno napravo ne plačuje nihče od 

anketiranih. Ugotovili smo, da se anketiranci pogosteje odločajo za nakup z mobilno napravo 

prek spleta kot pa v fizični trgovini. 

 

Slika 14: Zakaj se odločate za plačila z mobilno napravo? 

Osmo in deveto vprašanje sta se nanašali na odločitve mobilnih plačil. Zanimalo nas je, zakaj 

se ljudje odločajo oziroma zakaj se ne odločajo za plačevanje z mobilnimi napravami. Pri 

vprašanju, zakaj se odločajo za uporabo mobilnega plačevanja, je največ anketiranih 

odgovorilo, da se odločajo zaradi priročnosti. Polovica anketiranih uporablja mobilno 

plačevanje zaradi hitrosti plačila in najmanj anketiranih jih uporablja zaradi različnih 

ugodnosti. Pri odprtem odgovoru so navedli, da ne plačujejo z mobilno napravo, da 

uporabljajo mobilna plačila takrat, ko nimajo druge možnosti oziroma so prezapletene, zaradi 

dosegljivosti izdelka oziroma prevelike razdalje in zaradi pomanjkanja gotovine. 
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Slika 15: Zakaj se ne odločate za plačevanje z mobilno napravo? 

Pri vprašanju, zakaj se ne odločajo za mobilna plačila, je največ anketiranih izbralo odprti 

odgovor. Nato so odgovorili, da ne zaupajo v varnost plačil in da ne znajo uporabljati 

mobilnega plačevanja. Pri odprtem odgovoru so navedli, da uporabljajo mobilna plačila, se ne 

odločajo za plačevanje z mobilno napravo, ker raje uporabljajo druge načine plačevanja, jih 

ne zanima tovrstno plačevanje, se s tem izognejo zapravljanju, niso imeli še priložnosti 

uporabe mobilnih plačil oziroma nimajo mobilne naprave, imajo službeno mobilno napravo in 

ker so navajeni na druge načine plačevanja. 
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Slika 16: Ali menite, da boste v prihodnje povečali, ohranili enako mero ali zmanjšali 

uporabo plačevanja z mobilno napravo? 

Pri desetem vprašanju nas je zanimalo, kaj menijo, kakšna bo njihova uporaba mobilnega 

plačevanja v prihodnosti. Največ anketiranih je odgovorilo, da bodo v prihodnje ohranili 

enako mero uporabe mobilnih plačil. Manj kot polovica anketiranih je odgovorila, da bodo v 

prihodnosti povečali uporabo mobilnega plačevanja. Odgovorili so tudi, da bodo celo 

zmanjšali plačevanje z mobilno napravo. Največ anketiranih, ki so odgovorili, da bodo 

povečali mobilno plačevanje, je bilo med dijaki, študenti in samozaposlenimi. Prav tako je bil 

največji delež anketiranih, ki so odgovorili, da bodo zmanjšali uporabo mobilnih plačil med 

dijaki, študenti in samozaposlenimi. Največji delež vprašanih, ki menijo da bodo ohranili 

enako mero mobilnih plačil, je bil med upokojenci. 
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Slika 17: Ali menite, da boste v prihodnosti zamenjali navadne denarnice z mobilnimi? 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali menijo, da bodo lahko v prihodnosti zamenjali 

navadne denarnice z mobilnimi. Več kot polovica anketiranih je odgovorila, da v prihodnosti 

ne bodo zamenjali navadne denarnice z mobilno. Sledi odgovor, da bodo v prihodnje lahko 

zamenjali navadno denarnico z mobilno. Kot pričakovano je največji delež vprašanih, ki 

menijo, da ne bodo nikoli zamenjali navadne denarnice, med upokojenci. Med tistimi, ki 

menijo, da bodo lahko v prihodnosti opustili navadne denarnice in jih zamenjali z mobilnimi, 

so dijaki in študenti. 
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8 SKLEP 

Mobilno plačevanje se je najbolj razširilo na Kitajskem, z možnostjo pošiljanja digitalnih 

rdečih kuvert v aplikaciji WeChat. Zaradi plačevanja prek kod QR, trgovci ne potrebujejo 

POS-terminalov s tehnologijo NFC, prav tako uporabniki ne potrebujejo novejših mobilnih 

telefonov, ki imajo vgrajeno tehnologijo NFC. Najhitrejši rastoči trg mobilnega plačevanja je 

v Indiji. 

Ker so kriptovalute v porastu, bo zrastla potreba po načinu za prenos sredstev izven bančnih 

institucij. Število mobilnih plačilnih aplikacij bo rastlo, saj je mobilno plačevanje bolj 

priročno od tradicionalnega. Prav tako bo vedno več možnosti, kjer bomo lahko vsakdanja 

plačila opravljali brezgotovinsko (Carmody 2018). 

V Sloveniji sledimo svetovnemu trendu, kar se kaže z vse večjim pojavom novih mobilnih 

denarnic, ki jih razvijajo podjetja, kot so finančne institucije, trgovci in podjetja, ki razvijajo 

univerzalne mobilne denarnice. Trenutno se pri nas še niso pojavile svetovno znane mobilne 

denarnice, kot so Apple Pay, Samsung Pay in Android Pay. 

Rezultati analize so pokazali, da anketiranci poznajo različne možnosti mobilnega plačevanja 

v Sloveniji, vendar pa kljub temu njihova uporaba ni velika. Najbolj razširjen način 

mobilnega plačevanja je prek spleta oziroma v spletni trgovini. Mobilno plačevanje prinaša 

številne prednosti pred drugimi načini plačevanja, kar je tudi razvidno iz raziskave, saj se več 

kot polovica anketiranih odloča za nakup z mobilno napravo zaradi priročnosti. Polovica 

anketiranih je odgovorila, da se za nakup z mobilno napravo odločajo zaradi hitrosti. Kljub 

vsem prednostim, 37% anketiranih še vedno meni, da mobilna plačila niso varna, kar je 

potrdilo našo predpostavko, da v Sloveniji še ne zaupamo dovolj v mobilno plačevanje. Z 

raziskavo smo želeli ugotoviti tudi, kakšno je mnenje o uporabi mobilnih denarnic v 

prihodnosti. Ugotovili smo, da več kot polovica anketiranih meni, da ne bodo niti povečali 

niti zmanjšali uporabe mobilnih plačil. Prav tako jih več kot polovica meni, da v prihodnosti 

ne bodo mogli zamenjati navadne denarnice z mobilno. Ne preseneča dejstvo, da je največji 

delež, ki ne bodo zamenjali navadne denarnice z mobilno, pri upokojencih, in največji delež, 

ki meni, da bodo v prihodnosti zamenjali navadno denarnico z mobilno, pri dijakih in 

študentih. 

V raziskavi smo zajeli manjše število slovenskega prebivalstva, kar pomeni, da z rezultati ne 

moremo predvideti realne uporabe mobilnega plačevanja, zato so bili rezultati pristranski. Da 

bi bili rezultati bolj realni, bi potrebovali bistveno večje število anketirancev. Prav tako je bil 

največji delež anketiranih iz Obalno-Kraške in Osrednjeslovenske regije, kar pomeni, da je 

bila razpršenost po regijah majhna. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, sem Andreja Dević, študentka Fakultete za Management v Kopru. Za zaključno 

projektno nalogo izvajam raziskavo o mobilnem plačevanju v Sloveniji. Prosim, če si vzamete 

nekaj minut časa za izpolnitev vprašalnika. Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje v 

raziskavi. 

1. Spol  

M  Ž 

2. Starost 

□ Do 18 

□ 18-29 

□ 30-49 

□ 50-64 

□ 65 ali več 

3. Kakšen je vaš zaposlitveni status? 

□ Dijak, študent 

□ Zaposlen 

□ Samozaposlen 

□ Brezposeln 

□ Upokojenec 

□ Drugo________ 

4. V kateri regiji živite? 

□ Pomurska 

□ Podravska 

□ Koroška 

□ Savinjska 

□ Zasavska 

□ Posavska 

□ Dolenjska 

□ Osrednjeslovenska 

□ Gorenjska 

□ Severna primorska 

□ Južna primorska 

5. Katere vrste mobilnih plačil poznate oziroma ste že slišali zanje? 

□ Plačilo na POS-terminalu v fizični trgovini 

□ Prek SMS-a (npr. plačilo parkirnine) 

□ Prek aplikacij (npr. Google Play, App Store ...) 
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□ V spletni trgovini (npr. Aliexpress, Ebay, Mimovrste ...) 

□ Drugo________ 

□ Ne poznam nobene možnosti mobilnega plačevanja 

6. Ali ste kdaj uporabili mobilno napravo (pametni telefon, tablični računalnik, pametna ura 

...) za plačilo izdelkov ali storitev, in na kateri način? 

□ Plačilo na POS-terminalu v fizični trgovini 

□ Prek SMS-a (npr. plačilo parkirnine) 

□ Prek aplikacij (npr. Google Play, App Store ...) 

□ V spletni trgovini (npr. Aliexpress, Ebay, Mimovrste ...) 

□ Drugo_________ 

□ Nisem nikoli plačal z mobilno napravo 

7. Do katerega zneska največkrat opravljate mobilna plačila? 

□ do 5 EUR 

□ 5-10 EUR 

□ 10-15 EUR 

□ 15-60 EUR 

□ 60 EUR ali več 

□ Ne opravljam mobilnih plačil 

8. Kakšne nakupe opravljate z mobilno napravo (možnih je več odgovorov)? 

□ Izdelki vsakdanje rabe (hrana, pijača, kozmetika ...) 

□ Oblačila in obutev 

□ Izdelki za dom in vrt (bela tehnika, pohištvo, orodje ...) 

□ Dodatki za dom (zavese, dekoracija, igrače ...) 

□ Elektronska oprema (telefon, kamera, računalnik, tiskalnik ...) 

□ Avto oprema (avtoakustika, platišča, žarnice ...) 

□ Pisarna in knjige 

□ Šport in prosti čas (kampiranje, očala, ure, pripomočki za fitnes ...) 

□ Storitve (vozovnice, Airbnb, hoteli ...) 

□ Drugo_________ 

9. Ali plačujete oziroma ste kdaj plačali za izdelke ali storitve prek naslednjih mobilnih 

denarnic: 

□ Wave2Pay (banka Intesa Sanpaolo) 

□ NLB Pay (banka NLB) 

□ mBills 

□ Moneta 

□ Mercator M Pay 

□ Drugo________ 
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10. V kolikšni meri opravljate plačila z mobilno napravo v fizični trgovini? 

□ Dnevno 

□ Tedensko 

□ Mesečno 

□ Letno 

□ Nikoli 

11. V kolikšni meri opravljate plačila z mobilno napravo na spletu? 

□ Dnevno 

□ Tedensko 

□ Mesečno 

□ Letno 

□ Nikoli 

12. Zakaj se odločate za plačila z mobilno napravo (možnih je več odgovorov)? 

□ Zaradi priročnosti 

□ Zaradi hitrosti plačila 

□ Zaradi različnih ugodnosti 

□ Drugo_________ 

13. Zakaj se ne odločate za plačila z mobilno napravo (možnih je več odgovorov)? 

□ Ne znam uporabljati mobilnega plačevanja 

□ Ne zaupam v varnost plačila 

□ Drugo_________ 

14. Ali menite, da boste v prihodnje povečali, ohranili enako mero ali zmanjšali uporabo 

mobilnega plačevanja? 

□ Povečali plačevanje z mobilno napravo 

□ Ostalo bo enako 

□ Zmanjšali plačevanje z mobilno napravo 

15. Ali menite, da boste lahko v prihodnosti zamenjali navadne denarnice z mobilnimi 

denarnicami? 

DA  NE 

 


