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POVZETEK 

Podjetja imajo različen potencial za rast in razvoj. Visok potencial za razvoj imajo tista 

podjetja, ki sledijo svoji viziji in poslanstvu ter v svojem podjetju uveljavljajo notranje 

podjetniško kulturo. V prvem delu naloge smo pojasnili pomen notranje podjetniške kulture 

ter predstavili njene pozitivne učinke na pripadnost, ustvarjalnost in usmerjenost v inovativne 

rešitve. V teoretičnem delu naloge smo opredelili pojem podjetništva in notranjega 

podjetništva. Predstavili smo pomen notranjega podjetništva za rast podjetja ter izpostavili, da 

je investicija v znanje zaposlenih strateškega pomena. V nadaljevanju naloge smo predstavili 

vsebino trajnostnega razvoja banke in skrb za okolje, v katerem banka posluje. V zaključni 

projektni nalogi smo se posvetili ugotovitvam pomembnosti človeškega kapitala, ki lahko 

podjetju pomeni največje premoženje in veliko konkurenčno prednost. V jedru naloge smo se 

osredotočili na predstavitev elektronskega bančništva, prikazali smo trende rasti in možnosti 

za nadaljnji razvoj mobilnega bančništva. Ker so procesi notranjega podjetništva ključni del 

razvoja inovativnih rešitev v banki, smo teoretični del naloge povezali s praktičnim delom ter 

podali ugotovite. 

Ključne besede: podjetništvo, notranje podjetništvo, trajnostni razvoj, rast podjetja, mobilno 

bančništvo, spletno bančništvo. 

SUMMARY 

Companies have different potentials for growth and development. Those companies that 

follow their vision and mission and assert their internal business politics have high potential. 

In the first part of diploma thesis, we explained the meaning of intrapreneurship culture and 

presented its positive effects on appurtenance, creativity and orientation towards innovative 

solutions. In the theoretical part, we defined the concepts of entrepreneurship and 

intrapreneurship. We presented the meaning of intrapreneurship for the growth of a company 

and emphasized the fact that investing in the knowledge of employees is of strategic 

significance. In the continuation, we presented the content of sustainable development of a 

bank and concern for the environment in which a bank operates. In the concluding project 

work, we concentrated on ascertainment of the importance of human capital, which can 

represent the highest fortune for a company and a great competitive priority. In the central 

part of the diploma thesis, we concentrated on presenting electronic banking, described 

growth trends and possibilities of further development of mobile banking. The processes of 

intrapreneurship are the key part of the development of innovative solutions in a bank; 

therefore, we connected the theoretical part of the diploma thesis to the practical one and 

mentioned our findings regarding the discussed literature. 

Key words: entrepreneurship, intrapreneurship, sustainable development, growth of a 

company, mobile banking, online banking. 
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1 UVOD 

Razvoj informacijske tehnologije je bistvenega pomena pri sodobnem poslovanju z bankami v 

Sloveniji in tujini. Banke so pristale v središču velikih razvojnih izzivov, na katere vplivajo 

družbene in gospodarske spremembe. Konkurenčnost bank ni le bitka za preživetje, ampak 

priložnost za iskanje novih idej, ki bodo zadovoljile še tako zahtevne kupce. Bančni komitenti 

zahtevajo visoko kakovostne in varne storitve na vsakem koraku, 365 dni v letu, sedem dni na 

teden in 24 ur na dan. Meje klasičnega bančnega poslovanja so izbrisane, v poslovalnicah 

sedijo svetovalci s področja bančništva, investicijskih storitev in zavarovalništva. Razvoj 

sodobnih tržnih poti omogoča majhnim bankam, da na trgu ponudijo vse, kar ponujajo velike. 

V elektronskem poslovanju med seboj tekmujejo v kakovosti opravljenih storitev, pomembno 

je razumevanje in zadovoljevanje potreb njihovih strank.  

Podjetniško naravnana banka, ki velja za eno med tehnološko in informacijsko naprednejšimi 

v Sloveniji, je v svojem poslovanju vključena v okoljevarstveni projekt trajnostnega razvoja. 

Vključenost v ta projekt pomeni odgovornost prisluhniti tudi drugim platem družbenega 

življenja, kot je na primer varovanje okolja. Ravno to dejstvo nas je navdušilo in spodbudilo k 

pisanju zaključne projektne naloge. Notranja podjetniška kultura v organizaciji veliko 

pripomore k uresničevanju zastavljenih ciljev banke, ki je inovativna, varna, prijazna do 

komitentov in družbeno odgovorna do okolja, v katerem deluje.  

Kljub bliskovitemu razvoju internetnega in mobilnega bančništva to še ne pomeni, da bodo v 

bodoče bančne poslovalnice prazne. Banka bo v klasičnih poslovalnicah še naprej nudila vse 

vrste bančnih storitev in svetovanja, hkrati pa bo gradila poslovni odnos s strankami. Novost v 

banki Intesa Sanpaolo predstavljajo »zelene poslovalnice«. Uresničevanje projekta 

trajnostnega razvoja zajema prenovo vseh poslovalnic z inovativnim pristopom elektronskega 

podpisovanja transakcij na bančnem okencu, kar pomeni, da bo banka v prihodnje poslovala 

brez papirja. Elektronsko podpisovanje transakcij na bančnem okencu je novost v bančnem 

poslovanju, hkrati je prijazno do okolja, zakonsko urejeno in, kar je najpomembnejše, varno. 

Podjetja, ki se prilagajajo nenehnim spremembam na trgu in dosegajo konkurenčno prednost, 

poslovanje upravljajo na inovativen način. Sodelovanje zaposlenih, razpršitev odgovornosti 

na zaposlene, prost pretok informacij in sproščeno komuniciranje med vodji in zaposlenimi v 

podjetju ter soodločanje zaposlenih so bistvenega pomena za podjetja, v katerih je zaznati 

moč notranje podjetniške kulture (Bizjak in Petrin 1996). 

Notranje podjetništvo in notranja podjetniška kultura močno vplivata na razvoj novih 

sodobnih tržnih poti, ki so nepogrešljiv sestavni del klasičnega ter spletnega bančnega 

poslovanja. V hitro spreminjajočih se razmerah na trgih morajo biti podjetja pripravljena na 

hiter odziv, saj le tako lahko obdržijo svoje stranke in tržni delež.  
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1.1 Opredelitev problema 

Nenehno spreminjanje družbenega in gospodarskega okolja, v katerem živimo, pomembno 

vpliva na faze razvoja podjetij, na njihovo delovanje in rast. Hitro spreminjajoče se tržne 

razmere zahtevajo hiter odziv gospodarstva, saj sta od njega odvisna ponudba in 

povpraševanje.  

Podjetja imajo različen potencial za rast in razvoj. Potencial za razvoj imajo tista podjetja, ki 

sledijo svoji viziji in poslanstvu ter v svojem podjetju uveljavljajo notranjo podjetniško 

kulturo. Taka podjetja temeljijo na inovacijah, ki so lahko tehnološke, storitvene, trženjske ali 

distribucijske. Podjetja, ki so sposobna na trg poslati nove produkte in storitve, imajo 

konkurenčno prednost pred drugimi (Gomezelj Omerzel 2010, 32–37). 

Z bliskovitim razvojem informacijskih sistemov in tehnoloških rešitev je konkurenčnost med 

bankami zelo velika, hkrati pa je to lahko priložnost za vse banke, ne glede na njihovo 

velikost, da dokažejo pripravljenost na družbene in gospodarske spremembe. Banke se vedno 

bolj posvečajo razumevanju potreb svojih strank. Klasični bančni delavci so se razvili v 

dejavne tržnike, ki s pomočjo novih inovativnih orodij dejavno tržijo nove produkte in 

storitve. Poglavitnega pomena je komuniciranje s komitentom, ki ni več pogost obiskovalec 

bančnih poslovalnic. Elektronsko bančništvo je bilo sprva namenjeno plačevanju obveznosti 

in klasičnim transakcijam plačilnega prometa, v današnjem času pa lahko banka nudi svojim 

komitentom celovite rešitve s področja sklenitve pogodb, naročanja produktov in svetovanja 

prek spleta in mobilne naprave. Tako za banke kot za stranke ima tovrsten način poslovanja 

veliko pozitivnih učinkov. 

Glavne koristi internetnega bančništva se odražajo na več področjih bančnega poslovanja. 

Neposredni prihranki pri stroških poslovanja so ugodni za banko in prav tako za stranko. 

Tako lahko banke, ki imajo v svoji internetni bančni ponudbi veliko funkcionalnosti, 

pričakujejo večje koristi, kot banke s slabšo internetno ponudbo. Banke ugotavljajo, da so 

dejavni uporabniki spletnega in mobilnega bančništva veliko bolj zvesti komitenti in se neradi 

obračajo h konkurenčnim spletnim in mobilnim rešitvam bančnega poslovanja (Šetina 2005).  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je razširiti in sistematično povezati znanje o povezavi med 

notranjim podjetništvom in vplivom konkurenčnosti izbranega podjetja. V nalogi bomo 

ugotovili prednosti in slabosti uporabe novih tržnih poti ter na podlagi statističnih podatkov 

predstavili trend rasti uporabe internetnega bančništva. Uporabnikom mobilne aplikacije bi 

radi predstavili sodoben in uporabniku prijazen način poslovanja, ki omogoča popolno 

varnost in zasebnost pri opravljanju bančnih storitev. 
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V nalogi bomo predstavil smernice podjetja pri udejanjanju notranjega podjetništva v 

povezavi z družbeno odgovornostjo izbranega podjetja. Pomen prenove poslovalnic v »zelene 

poslovalnice« ustvarja podjetju novo dodano vrednost in dodatno konkurenčno prednost v 

primerjavi z ostalimi tržnimi konkurenti. Prepoznavna lastnost teh poslovalnic je uvajanje 

poslovanja brez uporabe papirja. Inovativne rešitve, ki zmanjšujejo porabo papirja, so za 

banko pomembna investicija, poudariti pa je treba, da si banka z družbeno in okoljsko 

odgovornim ravnanjem povečuje ugled, stabilnost blagovne znamke, hkrati pa spodbuja 

inovativnost in učenje.  

Pomembno je, da politiko trajnostnega razvoja sprejmemo kot nov pristop in način 

razmišljanja. Nujno potrebna je sprememba vrednot, ne samo na ravni organizacij, temveč 

celotne družbe, v kateri živimo. Okoljevarstvena in naravovarstvena zasnova podjetja je 

pojmovana kot bistvena sestavina sodobnega in gospodarskega razvoja. To v praksi pomeni, 

da je prihodnost obstoja našega planeta odvisna od nas samih in naloga vsakega izmed nas je, 

da rastemo skupaj z okoljem in si zastavimo cilje, ki bodo naslednjim generacijam omogočali 

nadaljnjo rast (Bertoncelj idr. 2011, 14–16). 

Glede na namen zaključne projektne naloge bomo zasledovali naslednje cilje: 

 predstaviti inovativne rešitve elektronskega poslovanja v banki Intesa Sanpaolo ter njeno 

vključitev v projekt trajnostnega razvoja; 

 pregledati literaturo in razpoložljive vire s področja notranjega podjetništva in 

elektronskega poslovanja ter povezati pridobljena strokovna znanja v času študija in 

poklicne poti; 

 proučiti vpliv delovanja notranje podjetniške kulture v podjetju in navesti ugotovitve 

njenega vpliva na razvojno moč podjetja ter 

 prikazati proces notranjega podjetništva v banki Intesa Sanpaolo na konkretnem projektu 

– razvoju produkta spletne banke, Banke IN. 

Cilj raziskave je torej ugotoviti trend razvoja novih sodobnih tržnih poti ter ugotoviti ključne 

priložnosti in pomanjkljivosti takega poslovanja za banko in za komitente. Pri elektronskem 

poslovanju je pomembna varnost poslovanja, zato bomo predstavili ključna pravila, da bi se 

komitenti laže odločili za tovrstno poslovanje z banko. Z razvojem internetnega in mobilnega 

bančništva se je spremenilo tudi področje upravljanja odnosov s strankami (angl. Customer 

Relationship Management) – v nadaljevanju CRM.  

1.3 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je za banko ključnega pomena v ospredje svojega poslovanja postaviti 

stranko, njene želje, potrebe, pričakovanja in varnost. Ravno zato se v banki Intesa Sanpaolo 

trudijo razvijati sodobne in inovativne rešitve, ki strankam prihranijo čas, denar, 

razpoložljivost informacij, dostopnost, konkurenčnost in, kar je v bančnem poslovanju 
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najpomembnejše, varnost. Če banki ne uspe zagotoviti vseh naštetih lastnosti, tvega izgubo 

svojih strank ter posledično padec tržnega deleža. 

Omejitve pri sestavljanju zaključne projektne naloge nam lahko predstavlja literatura, ki 

zajema razvoj mobilnega bančništva, saj si še pred tremi leti nihče ni predstavljal, da bomo 

imeli mobilno banko v svojem žepu. Ravno zaradi bliskovitega razvoja informacijske 

tehnologije želimo v zaključni projektni nalogi z analizo trenutnega stanja in statističnih 

podatkov o uporabi internetnega bančništva napovedati trend razvoja sodobnih tržnih poti v 

Sloveniji. Glede na to, da imajo banke izrazito varovane interne podatke, si bomo ob pisanju 

gradiva pomagali z javno dostopnimi informacijami in članki, ki so objavljeni na spletni strani 

banke ter v njenih poslovnih poročilih. 

1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Za doseganje ciljev bomo v nalogi uporabili primarne in sekundarne vire podatkov. Pregledali 

bomo znanstveno in strokovno literaturo slovenskih in tujih avtorjev, analizirali bomo že 

opravljene statistične raziskave ter jih povezali s teoretičnim in empiričnim delom naloge. V 

zaključni projektni nalogi bomo uporabil znanje, pridobljeno v času rednega študija, uporabili 

bomo tudi svoje ugotovitve in razmišljanja, ki smo jih osvojili v času svoje poklicne poti v 

banki Intesa Sanpaolo. 
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2 PODJETNIŠTVO IN NOTRANJE PODJETNIŠTVO 

Antončič in drugi (2002, 38–39) definirajo podjetništvo kot najuspešnejšo metodo za 

zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom, za ustanavljanje novih podjetij in hkrati s 

podjetniškim ravnanjem v organizaciji uvajanje novih izdelkov in storitev na trg. Podjetniške 

dejavnosti pomembno vplivajo na gospodarsko okolje ter hkrati postavljajo ekonomske 

temelje za zagotavljanje in uvajanje novih delovnih mest.  

2.1 Opredelitev pojma podjetništvo in notranje podjetništvo 

Hisrich (1986, v Ruzzier idr. 2008, 15) ugotavlja, da je podjetništvo proces ustvarjanja nečesa 

novega, inovativnega, drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži potreben čas in trud. 

Podjetništvo prevzema spremljajočo finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi 

končne nagrade v obliki denarja in osebnega zadovoljstva. Tajnikar (2000, v Ruzzier idr. 

2008, 17) navaja, da lahko podjetništvo nastane povsod, v velikih in malih podjetjih, v starih 

in novih poslih, v hitro rastočih podjetjih in tistih, ki sploh ne rastejo. Podjetništvo lahko 

srečamo v zasebnih, javnih in tudi neprofitnih organizacijah. Podjetništvo je v središču 

rastočih poslov in opredelimo ga lahko kot pogoj za rastoče posle, če so ljudje, zamisli in viri 

zanj potreben pogoj. Podobna je tudi definicija Rebernika (1997, 60), ki opisuje podjetništvo 

kot osrčje inovativnega procesa poslovanja in s tem uspešnega gospodarjenja. V gospodarstvu 

ustvarja podjetništvo ustrezno infrastrukturo in pogoje za inovacije ter tako ustvarja presežek 

prihodkov nad stroški in uresničuje cilje podjetja.  

Če gre pri tradicionalnem podjetništvu predvsem za ustanovitev novega podjetja in iskanje 

novih, neodvisnih priložnosti, gre pri notranjem podjetništvu bolj za prilagajanje novim 

tržnim razmeram. Z namenom izboljševanja rezultatov so podjetja začela iskati rešitve znotraj 

svojega podjetja, ustanavljati skupine posameznikov, ki s svojim znanjem in kreativnostjo 

pripomorejo k spremembi svojih idej v donosen projekt za podjetje. Tovrstna prizadevanja 

imenujemo s skupnim izrazom notranje podjetništvo. Notranje podjetništvo ne more obstajati 

brez notranjih podjetnikov, ki so nosilci znanj, čustev, sposobnosti, izkušenj in vrednot (Auer 

in Antončič 2009, 47; Gomezelj Omerzel 2010, 68). 

Auer in Antončič (2009, 49) opredeljujeta notranje podjetništvo (angl. intrapreunership) kot 

podjetništvo znotraj obstoječe organizacije. Notranje podjetništvo pomeni način vedenja 

znotraj organizacije, uvajanje novosti na različnih področjih, npr. izdelki, storitve, 

tehnologije, strategije ali organiziranost v podjetju. Pri tradicionalnem podjetništvu gre 

predvsem za ustanovitev novega podjetja in iskanje novih priložnosti, pri notranjem 

podjetništvu pa gre za ohranjanje že obstoječih načinov poslovodenja z razvijanjem in 

prilagajanjem novim tržnim razmeram. 
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Notranje podjetništvo predstavlja podjetništvo znotraj obstoječe organizacije, v kateri so 

uspešni ljudje usmerjeni k razvijanju novih idej, razvoju podjetniškega duha in ustvarjanju 

notranje podjetniške kulture. Notranje podjetništvo temelji na uspešnih ljudeh. To so 

posamezniki, ki znotraj organizacije iščejo poslovne priložnosti, usmerjeni so v uvajanje 

sprememb na trgu, ustvarjajo nove proizvode, storitve in tehnologije. Ravno zato je 

pomembno, da podjetje skrbi za razvoj intelektualnega kapitala, ki v podjetje prinaša znanje, 

nove priložnosti in ideje (Auer in Antončič 2009, 50; Ruzzier idr. 2008, 37). 

Notranje podjetniško obnašanje omogoča večjo moč prilagajanja podjetja in posledično boljši 

položaj na trgu, kar je pomembno za podjetja različnih velikosti. Z notranjim podjetništvom 

lahko občutno povečamo rast prihodkov podjetja, na primer z okrog štiri na sedem odstotkov. 

Uvajanje inovacij na različnih področjih, razvoj in iskanje novosti ter novih rešitev predstavlja 

osnovo koncepta notranjega podjetništva. Tržne razmere nenehno odpirajo nove priložnosti, 

na katere se morajo podjetja hitro odzvati, ustvariti novosti, ki jih bo trg sprejel v prihodnosti 

(Ruzzier idr. 2008, 95–97). 

Podjetja imajo različen potencial za rast in razvoj. Potencial za razvoj imajo tista podjetja, ki 

sledijo svoji viziji in poslanstvu ter v svojem podjetju uveljavljajo notranje podjetniško 

kulturo. Dejavnost takih podjetij temelji na inovacijah, ki so lahko tehnološke, storitvene, 

trženjske ali distribucijske. Podjetja, ki so sposobna na trg poslati nove produkte in storitve, 

imajo konkurenčno prednost pred drugimi (Gomezelj Omerzel 2010, 32–37). 

Ugotavljamo, da je razvoj podjetja odvisen od številnih dejavnikov. Management znanja, 

tehnologij, inovacij, kakovosti in projektov so le nekateri ključni elementi, potrebni za 

nenehen razvoj podjetja. Ustrezno komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi zagotavlja 

dobre notranje podjetniške odnose. Pomembna je notranja podjetniška kultura, ki ugodno 

vpliva na podjetniške dejavnosti. Opredelitev notranjega podjetništva ne pomeni, da je treba 

imeti lastno podjetje za uresničevanje idej, priložnosti in inovacij. Podjetje, ki ima dobro 

razvito notranjo podjetniško kulturo, v katerem se zaposleni poistovetijo s tovrstnim miselnim 

pristopom, ima po našem mnenju veliko možnosti za razvoj in rast. Notranji podjetnik je 

lahko vsak, ki podjetju posreduje predloge za izboljšave, predlaga nove poslovne ideje in 

motivira sodelavce k odgovornemu ravnanju z namenom pospeševanja inovacij v podjetju. 

Notranji podjetnik je inovativen, ima močno željo po uspehu, je pozitivno naravnan, je 

vztrajen, kreativen in tekmovalen. Pri klasičnem podjetništvu gre za prevzem finančnih, 

psihičnih in družbenih tveganj z namenom ustvariti nekaj novega in vrednega. Pri notranjem 

podjetništvu so notranji podjetniki finančnemu tveganju manj izpostavljeni, ker se pri svojem 

delu opirajo na poslovno infrastrukturo in komercialno ter finančno mrežo podjetja, v katerem 

so zaposleni. Sklepamo, da imajo zato notranji podjetniki prednost pred klasičnimi podjetniki, 

ki so izpostavljeni tveganju lastne finančne udeležbe in tveganju neuspeha lastnega podjetja.  
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2.2 Pomen notranjega podjetništva za rast in razvoj podjetja 

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki v svojem delovanju upoštevajo notranje 

podjetniške usmeritve. To so podjetja, ki gojijo vrednote in usmerjajo organizacijske strukture 

v smeri rasti in razvoja podjetja. Odprta komunikacija, formalni nadzor nad izvajanjem 

podjetniških projektov, intenzivna analiza okolja, podpora managementa in organizacije ter 

organizacijske vrednote vplivajo na podjetje pozitivno. Podjetje bo tako postalo bolj 

podjetniško in inovativno v najširšem pomenu besede (Antončič 2002, 7). 

Antončič (2002, 4–7) ugotavlja, da so poslovni rezultati podjetja najpomembnejša posledica 

notranjega podjetništva. Podjetje z dobro razvitim notranjim podjetništvom pozitivno vpliva 

na rast podjetja, in sicer z namenom doseganja razvoja, rasti in dobička tako v absolutnem kot 

tudi v relativnem smislu. Absolutna rast pomeni rast števila zaposlenih in rast obsega prodaje. 

Relativna rast pa pomeni rast v primerjavi s konkurenco, kar lahko merimo z rastjo tržnega 

deleža v izbrani dejavnosti in v izbranem okolju, kjer podjetje opravlja svojo dejavnost. 

Notranje podjetništvo poudarja uvajanje novosti, ki odstopajo od običajnega delovanja 

organizacij. Opredelimo ga lahko po njegovi usmeritvi in stremenju k inovativnosti in novim 

poslovnim dejavnostim v obstoječih podjetjih. Podjetje lahko z notranjim podjetništvom 

bistveno pospeši svojo rast ali pa poveča možnost obstoja in kasnejšega uspeha z 

implementacijo novosti, ki jih lahko razvrstimo na naslednjih sedem razsežnosti, kot je 

prikazano v preglednici 1. 

Preglednica 1: Razsežnosti notranjega podjetništva 

Razsežnosti notranjega podjetništva Dejavnosti in usmeritve 

1. Novi posli Iskanje in vstopanje v nove posle, ki so povezani z 

obstoječimi izdelki ali trgi podjetja. 

2. Nove enote ali podjetja Ustanavljanje novih organizacijskih enot. 

3. Inovacije izdelkov ali storitev Ustvarjanje novih proizvodov in storitev. 

4. Tehnološke inovacije Ustvarjanje novih tehnologij. 

5. Samoprenova Reorganizacija in ponovna opredelitev poslanstva, 

vizije in strategij. 

6. Prevzemanje tveganja Mobilizacija virov za iskanje novih priložnosti. 

7. Proaktivnost Težnja vrhnjega managementa k izboljšanju 

konkurenčnega položaja z iniciativo, usmerjenostjo 

v prihodnost in vodilni položaj pri uvajanju 

sprememb na trgu. 

Vir: Antončič 2002, 4–5. 

Razsežnosti notranjega podjetništva se med seboj razlikujejo, združuje jih povezovanje in 

dopolnjevanje. Razsežnostim je skupno uvajanje inovacij na različnih področjih, razvoj in 

iskanje novosti ter novih rešitev, kar predstavlja osnovo notranjega podjetništva. Inovativnost 

podjetja ni odvisna le od uspešnih in kreativnih posameznikov, ki so notranje podjetniško 
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naravnani. Dobro razvita notranja podjetniška kultura omogoča kreativnim posameznikom, da 

inovativne ideje prodrejo na tržišče, se tam pozicionirajo ter prinesejo podjetju dodano 

vrednost, ugled in posledično dober poslovni rezultat. Pri razvoju inovativnih rešitev morajo 

sodelovati vsi sektorji podjetja, vključno z zaposlenimi ter srednjim in višjim managementom. 

Kreativna ideja mora biti praktično koristna, izboljšati mora proces ali storitev. Razmišljanje 

bomo podkrepili z zanimivim citatom, ki ga je na predavanju v času našega rednega študija na 

Fakulteti za management predstavil profesor dr. Roberto Biloslavo: »Še tako briljantno 

zamišljena odločitev je brez vrednosti, če ni učinkovite izvedbe.«  

2.3 Notranja podjetniška kultura in trajnostni razvoj podjetja 

Uvajanje podjetniške kulture v podjetju pomeni ustvarjanje pozitivnega podjetniškega duha. 

Čeprav je v podjetju dosežena zadovoljiva kultura podjetja, je potrebno nenehno spodbujanje 

in ohranjanje obstoječe ravni, zato temu procesu pravimo nenehen proces. Podjetniško 

naravnana kultura spodbuja ustvarjalnost, sprejemanje tveganja in timsko delo, kar je 

izjemnega pomena za izvajanje notranjega podjetniškega programa. Vidik notranje 

podjetniške kulture pomeni dodatno motiviranje zaposlenih, da se obnašajo bolj ustvarjalno in 

inovativno ter spodbujanje osebnega razvoja zaposlenih (Antončič idr. 2002, 63): 

 razvijaj vizije, cilje in načrte delovanja, 

 bodi nagrajen za izpeljana dejanja, 

 predlagaj, poskusi in eksperimentiraj, 

 ustvarjaj in razvijaj ne glede na področje, 

 prevzemi odgovornost in lastništvo. 

Notranja podjetniška kultura goji tudi drugačne vrednote in pravila. Zanjo je značilna 

sploščena organizacijska struktura, v kateri prevladuje timsko delo, ki ga podpirajo mentorji 

in sponzorji. Naloge so sprejete kot zabava, zato so učinkovito in kreativno opravljene. Del 

notranje podjetniške kulture je spodbujanje posameznikov, da dajejo predloge znotraj 

funkcijskih področij in oddelkov, kar prinese navzkrižno pridobivanje novih idej (Antončič 

idr. 2002, 63). 

Ugotavljamo, da je moč podjetja odvisna od notranje podjetniške kulture, ker se znotraj nje 

vzpostavljajo odnosi, procesi in odločanje v podjetju. Pozitivno vzdušje veliko pripomore k 

večjemu zadovoljstvu in kreativnosti zaposlenih. Znotraj dobro razvite kulture se razvija 

pripadnost podjetju, sledenje viziji in poslanstvu. V literaturi, ki opredeljuje notranjo 

podjetniško kulturo, pogrešamo opredelitev pojma »trajnostnega razvoja« in pomen takega 

načina razmišljanja, saj menimo, da ima podjetje, ki je vključeno v trajnostni razvoj, 

konkurenčno prednost pred drugimi. Sledenje trajnostnemu razvoju je dolgoročnega značaja. 

Inovacije in tehnološki razvoj sta ključna elementa za doseganje gospodarske rasti, hkrati pa 

omogočata podjetjem, da z novimi pristopi in načini razmišljanja bistveno pripomorejo k 

razvoju družbenega in okoljskega odgovornega ravnanja. Družbeno odgovorno ravnanje 



 

9 

podjetja izboljšuje delovne razmere za zaposlene, povečuje njihovo zadovoljstvo pri delu, 

omogoča nove poslovne priložnosti in dolgoročno vpliva na uspešnost in prepoznavnost 

podjetja, hkrati pa povečuje ugled podjetja in stabilnost blagovne znamke.  

Opredeliti trajnostni razvoj je zapleteno, saj obstaja veliko definicij, ki opredeljujejo pomen 

takega načina razmišljanja in delovanja družbenega in gospodarskega okolja. Najpogosteje 

citirana in najbolj splošno sprejeta je definicija iz poročila Svetovne komisije za okolje in 

razvoj (angl. World Commission on Environment and Development) pri Organizaciji 

združenih narodov, znana tudi kot komisija Brundtlandove1 (angl. Brundtland Commission) iz 

leta 1987, ki pravi: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 

ogrozili možnost naslednjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.« 

Sedmak (2009, 21–23) ugotavlja, da je trajnostni razvoj način življenja, ki naslednjim 

generacijam omogoča svetlo prihodnost tako, da ni ogroženo naravno okolje, na katerem 

temelji zadovoljevanje sedanjih in prihodnjih potreb človeškega rodu. Definicijo trajnostnega 

razvoja pogosto preozko dojemamo in posledično interpretiramo samo kot razvoj, katerega 

edini cilj je ohranjati in obnavljati naravno okolje. Varovanja okolja ne gre zanemariti, vendar 

je trajnostni razvoj nekoliko širše področje. Trajnostni razvoj podpirajo trije stebri: 

gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. V zadnjih letih se vse pogosteje omenja 

tudi kultura kot četrti steber trajnostnega razvoja. V primarnem in sekundarnem viru podatkov 

se pogosto pojavlja ponazoritev povezanosti treh stebrov trajnostnega razvoja, kot je 

prikazano na sliki 1. Trajnostni razvoj pomeni v tem videnju uravnoteženost družbenih, 

okoljskih in gospodarskih dejavnikov. 

 

Slika 1: Trije stebri trajnostnega razvoja 

Vir: Sedmak 2009, 22. 

Bertoncelj in drugi (2011, 14–15) poudarjajo, da mora biti gospodarska dejavnost trajnostno 

naravnana. Ne sme izčrpavati naravnih virov in s tem uničevati okolja, v katerem živimo. 

Posledice se lahko kažejo v škodljivih učinkih na zdravje ljudi in v zmanjševanju avtohtonih 

vrst ekosistema. Družbene in gospodarske potrebe je mogoče zagotoviti brez uničevanja 

                                                 

1 Komisija poimenovana po norveški političarki Gro Harlem Brundtland. 

Okolje 

Gospodarstvo Družba 
Trajnost 
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naravnega okolja in brez samouničevanja. Avtorji navajajo, da smo naravni kapital prejeli v 

upravljanje od prejšnjih generacij in ga bomo predali prihodnjim, zato moramo ljudje 

razmišljati in delati družbeno in okoljsko odgovorno. 

Trajnostni razvoj pomeni učinkovito izrabo razpoložljivih virov in dobrin, kar pomeni, da 

spodbuja večjo učinkovitost v podjetju in s tem znižuje stroške poslovanja. Zahteva iskanje 

novih priložnosti, uvajanje novih ustvarjalnih rešitev na področju tehnologije, organiziranosti, 

vodenja ljudi, ravnanja z naravnimi viri, prostorom in zdravjem. Da bi podjetje lahko uvedlo 

koncept družbene odgovornosti, morajo tak način razmišljanja prevzeti vsi zaposleni in 

sprejeti družbeno odgovorna ravnanja za svoja. Družbeno odgovorno ravnanje prinaša 

podjetju številne pozitivne učinke pri odnosu do zaposlenih, partnerjev, kupcev, okolja in 

širše družbe, poleg tega lahko notranji podjetniški pristop do družbene odgovornosti pripelje 

do novih izdelkov in storitev, ki so trajnostno naravnani in konkurenčni. Številne raziskave 

dokazujejo povezavo med vpeljavo koncepta družbene odgovornosti in rastjo dobička. 

Podjetja, ki se odločajo za tovrsten pristop do družbe in okolja, uživajo velik ugled, 

privabljajo najboljše kadre in zaradi odgovorne rabe energije in materiala poslujejo z bistveno 

nižjimi obratovalnimi stroški (Turk 2011). 

2.4 Pomen človeškega kapitala pri snovanju novih idej 

V središču podjetniškega in notranjega podjetniškega procesa je podjetnik, ki je neločljivo 

povezan s svojimi izkušnjami, znanji in povezavami, ki si jih je pridobil na svoji strokovni in 

poklicni poti. Z drugimi besedami pravimo temu človeški ali socialni kapital podjetnikov, ki 

je v literaturi široko raziskovan (Ruzzier 2004). 

Človeški kapital temelji na znanju zaposlenih. Ko govorimo o človeškem kapitalu, govorimo 

o znanju, inovacijskih sposobnostih, iznajdljivosti, spretnosti in o motivaciji zaposlenih. 

Največja značilnost človeškega kapitala je, da je za podjetje negotov, ker ostaja neločljivo 

povezan z osebami. Človeški kapital ni v lasti organizacije in kaj hitro se lahko zgodi, da 

zaposleni zapustijo podjetje in tako organizacija izgubi človeški kapital. Naloga managementa 

podjetja je, da skrbi za nenehen razvoj človeškega kapitala, saj se ta skozi čas spreminja v 

strukturni kapital, ki je last organizacije. Avtorji ponujajo različne definicije človeškega 

kapitala, vsi pa se strinjajo, da so najpomembnejši vir konkurenčne prednosti prav zaposleni v 

podjetju, saj so nosilci znanj, sposobnosti, čustev, vrednot in izkušenj (Ruzzier idr. 2008, 54; 

Gomezelj Omerzel 2010, 47–48). 

Podjetniški vidik teorije človeškega kapitala poudarja stroške in koristi, ki nastajajo znotraj 

podjetja. Teorija človeškega kapitala je zgrajena na predpostavki, da povečan obseg učenja in 

usposabljanja povečuje posameznikovo produktivnost in inovativnost ter prihodek podjetja. 

Lahko rečemo, da se finančnemu kapitalu pomembnost manjša in vse večji vpliv ima človeški 

kapital, ki je v lasti zaposlenih (Kešeljević 2004; povz. po Gomezelj Omerzel 2010, 68).  
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Cilj managementa podjetja je, da poskušajo človeški kapital v obliki posebnih znanj prenesti 

med vse zaposlene, kjer se ta oplaja in prehaja v lastništvo podjetja. Vrednost, ki jo 

posameznik v podjetju ustvarja, se v določenem delu vrača njemu v obliki plačila, del znanja 

pa v uspešnih podjetjih ostaja podjetju kot donos kapitala. V današnjem konkurenčnem in 

hitro spreminjajočem se okolju so zaposleni obravnavani kot največje premoženje podjetja in 

pomenijo veliko konkurenčno prednost, če jih znajo podjetja pravilno izkoristiti (Gomezelj 

Omerzel 2010, 69). 

Človeka in njegovo vrednost postavlja v ospredje management znanja. Da bi lahko upravljali 

z znanjem v podjetju, moramo jasno vedeti, kaj znanje je in kako ga učinkovito uporabiti v 

prid podjetja. Pomembno je razumeti vse procese, povezane z znanjem, vzpostaviti formalne 

in neformalne komunikacijske strukture ter zgraditi take mreže, ki bodo omogočale širjenje 

znanja znotraj podjetja. Različni avtorji navajajo, da je management znanja pojem, ki 

vključuje vse, kar pripomore k ustvarjanju in porazdeljevanju intelektualnega kapitala znotraj 

podjetja, in vse, kar pripomore k razvijanju in povečanju te sposobnosti. Management znanja 

je načrtna dejavnost v podjetju, ki zajema prepoznavanje ključnega znanja, oblikovanje 

novega potrebnega znanja in prenašanja znanja med zaposlenimi. Vsi ti procesi morajo biti 

sestavni del celotnega delovanja podjetja, biti morajo del kulture znanja, predvsem pa morajo 

biti podprti z ustrezno informacijsko tehnologijo (Gomezelj Omerzel 2010, 79–82). 

S prodiranjem znanja v gospodarstvo se znanje približuje zakonu naraščajoče donosnosti. V 

nasprotju z naravnimi viri, kot so zemlja, nafta, rudnine in druge surovine, ki so omejene, ima 

znanje neomejene možnosti za razvoj. Za znanje je značilno, da se ne izčrpava, kar pomeni, 

da lahko znanje izkorišča poljubno število subjektov, ne da bi bili pri tem omejeni pri uporabi 

istega znanja. Podjetniki z več znanja so zelo odločni glede svoje učinkovitosti in so sposobni 

hitrejšega učenja ter obvladovanja sprememb na trgu. Cilj managementa znanja je učinkovito 

ravnanje z ljudmi, ki to znanje imajo in svoje znanje delijo z drugimi z namenom prispevati k 

uspešnemu poslovanju podjetja. 

Najpomembnejše koristi, ki jih znanje prinaša podjetjem, so (Davenport in Prusak 1998): 

 boljše odločitve,  

 hitro odzivanje na težave,  

 večja produktivnost,  

 povečanje konkurenčne prednosti podjetja, 

 izmenjava izkušenj in znanja, 

 znižanje stroškov, 

 ustvarjanje novih poslovnih priložnosti, 

 povečanje dobička, 

 povečanje privlačnosti podjetja za nove kadre, 

 povečanje vrednosti podjetja. 
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2.5 Podjetniške iniciative in konkurenčna prednost podjetja 

Potreba po vse večji konkurenčnosti in obvladovanju vse večjih sprememb, ki vplivajo na 

razvoj in poslovanje podjetij, vse bolj postavljajo v ospredje vprašanje strategije nadaljnjega 

razvoja podjetij. Projekti v obliki podjetniških iniciativ zaposlenih imajo pri tem pomembno 

vlogo, saj je učinkovito, hitro in stroškovno optimalno izvajanje projektov eden od glavnih 

pogojev za večjo konkurenčnost. Človekova naravnanost k ustvarjanju, ne glede na to, ali 

govorimo o ljudeh kot posameznikih ali združenih v različne skupine, nujno pomeni 

organiziranje ciljno usmerjenih procesov tega ustvarjanja. Procese ustvarjanja glede na 

uvodno ugotovitev delimo na (Hauc 2007, 22): 

 kontinuirane procese, ki jih praviloma izvajamo za nedoločen čas in z njimi zagotavljamo 

nove količine pred tem razvitih izdelkov in storitev, 

 enkratne procese – projekte, ki so ciljno usmerjeni in praviloma časovno omejeni; z njimi 

se praviloma ustvari nekaj novega za različne namene. 

Hauc (2007, 31–33) ugotavlja, da je določitev cilja in vseh preostalih vmesnih ciljev izjemno 

pomembna za uspešno realizacijo projekta. Neposredne ekonomske učinke lahko podjetje 

doseže s tistim, kar je bilo s projektom ustvarjeno. Takšni projekti so projekti razvoja novih 

izdelkov in storitev, projekti gradnje proizvodnih obratov, osvajanje novih trgov itd. Gre za 

procese, ki so končni rezultat projekta, s katerim je mogoče ustvarjati novo vrednost. Za 

izvedbo projekta so potrebna določena finančna sredstva, ki pa se v podjetje vračajo z 

ustvarjanjem prihodka ali dobička, ko je projekt končan in se nov proizvod ali storitev 

uspešno pozicionira na trgu. V takšnih primerih gre za projekte z neposrednimi ekonomskimi 

učinki, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetja. 
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

Elektronsko poslovanje pomeni prehod iz klasičnega načina poslovanja, ki je potekal prek 

osebnega stika z uporabo podatkov na papirju, v elektronsko obliko sporazumevanja in 

poslovanja. Vse, kar danes delamo s pomočjo računalniških in mobilnih aplikacij z uporabo 

interneta in intraneta,2 imenujemo elektronsko poslovanje. 

3.1 Opredelitev pojma elektronsko poslovanje 

Pojem elektronskega poslovanja izhaja iz angleškega izraza »electronic commerce«, ki je 

nastal v trgovinski in industrijski dejavnosti. Na začetku se je nanašal na vsa gospodarska in 

poslovna področja. Angleški izraz »e-commerce« predstavlja le spletno trgovino, kar v praksi 

pomeni le eno od oblik elektronskega poslovanja. Danes se vse pogosteje uporablja izraz »e-

business«, kar predstavlja širše področje elektronskega poslovanja. Tak način poslovanja 

omogoča izkoriščanje vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije med 

trgovinskimi, proizvodnimi in storitvenimi organizacijami, ponudniki podatkov, javno upravo 

in potrošniki (Toplišek 1998, 4–5).  

Številni avtorji navajajo, da se izraz elektronsko poslovanje najpogosteje uporablja pri 

spletnem nakupovanju, vendar je taka interpretacija napačna, saj gre za zelo širok pojem. 

Elektronsko poslovanje vključuje elektronsko bančništvo, elektronsko trgovanje z 

vrednostnimi papirji, elektronsko zavarovalništvo, elektronsko založništvo, elektronsko 

trženje, elektronsko javno upravo, plačilni promet na daljavo, svetovanje na daljavo, učenje 

na daljavo, delo na daljavo in še veliko drugih dejavnosti. 

Toplišek (1998, 4) loči tri glavne sestavine elektronskega poslovanja: 

 način dela (tu gre za elektronsko izmenjavo podatkov, samodejne transakcije in 

informacijske tokove), 

 vsebino poslovanja, ki je skoraj neomejena (blago, storitve, plačevanje, naročanje, pred- 

in poprodajne dejavnosti, delovanje državnih organov in javnih služb), 

 skupino udeležencev (tri glavne skupine udeležencev so: potrošniki, poslovni subjekti in 

javna uprava).  

Elektronsko poslovanje lahko opredelimo kot poslovanje prek sodobnih tržnih poti z uporabo 

računalniških in mobilnih aplikacij, prek katerih lahko uporabniki elektronsko poslujejo. 

Danes je elektronsko poslovanje del vsakdanjih opravil, pri katerih se v gospodarstvu 

najpogosteje srečujejo trije glavni subjekti: 

 potrošniki (angl. Costumers), 

                                                 

2 Intranet je omejeno internetno omrežje, dostopno le za notranjo uporabo v organizaciji. Prek njega se 

odvija predvsem elektronsko poslovanje med zaposlenimi v podjetju – B2E (angl. Business to 

Employee). 
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 poslovni subjekti (angl. Business) in 

 javna uprava (angl. Government). 

S širitvijo elektronskega poslovanja so se pojavile številne interpretacije različnih avtorjev. Za 

nas elektronsko poslovanje pomeni način izmenjave podatkov med udeleženimi subjekti s 

pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, hkrati pa predstavlja tak način 

poslovanja alternativo papirnatemu načinu oblikovanja, uporabe in hranjenja podatkov. 

Elektronsko poslovanje lahko opredelimo kot okolju prijazno, ker je pri tovrstnem načinu 

poslovanja uporaba papirja preteklost. Pri tem sta ključna dva elementa (Toplišek 1998): 

 e-dokumenti nadomestijo papirnate dokumente, 

 e-dokumenti za izmenjavo so oblikovani in hranjeni na elektronski način. 

3.2 Vrste elektronskega poslovanja 

Glede na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo elektronsko poslovanje 

(Toplišek 1998): 

 med poslovnimi subjekti – B2B (angl. Business to Business), 

 med poslovnimi subjekti in potrošniki – B2C (angl. Business to Consumer), 

 med potrošniki – C2C (angl. Costumer to Consumer), 

 med javno upravo in poslovnimi subjekti – G2B (angl. Government to Business), 

 med javno upravo in potrošniki – G2C (angl. Government to Citizen), 

 poslovanje znotraj javne uprave – G2G (angl. Government to Government). 

Interakcija vseh vrst subjektov v elektronskem poslovanju je prikazana v preglednici 2. 

Preglednica 2: Vrste elektronskega poslovanja 

 Poslovni subjekti Potrošniki Javna uprava 

Poslovni subjekti B2B B2C B2G 

Potrošniki C2B C2C C2G 

Javna uprava G2B G2C G2G 

Vir: Toplišek 1998. 

Elektronsko poslovanje med podjetji (B2B) predstavlja po tržnih raziskavah vrednostno 

najpomembnejši delež elektronskega poslovanja. Tovrsten način poslovanja zajema vse vrste 

izmenjav elektronskih podatkov med poslovnimi sistemi. Prva oblika B2B poslovanja je bila 

le računalniška izmenjava podatkov. Druga oblike elektronskega poslovanja med podjetji pa 

je elektronska tržnica (angl. e-market place). Gre za prostor na internetu, kjer si ponudniki in 

povpraševalci med seboj izmenjujejo informacije, dobrine, storitve in plačila. Podjetja si v 

elektronski obliki izmenjujejo naročilnice, povpraševanja, dobavnice, evidence zalog 

materiala in blaga, izvajajo transakcije in izstavljajo e-račune, delijo znanje in sklepajo posle. 

Med poglavitne prednosti tovrstne izmenjave podatkov spadajo predvsem nižji transakcijski 
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in administrativni stroški, hitrost opravljanja transakcij, avtomatizacija različnih poslovnih 

procesov, možnost hitrega prilagajanja zahtevam globalnega trga in učinkovitejše poprodajne 

dejavnosti, s katerimi se lahko kupec seznani od doma (Skrt 2002). 

Elektronsko poslovanje med podjetji in potrošniki (B2C) je druga najpomembnejša vrsta 

elektronskega poslovanja. Med potrošniki je postala zelo priljubljena z razvojem interneta v 

90-ih letih, ko se je pojavilo veliko spletnih trgovin. Izraz »Business to Consumer« pomeni 

internetno trgovanje podjetja s končnim potrošnikom ali uporabnikom storitev. Za potrošnika 

je to zelo priljubljen način trgovanja, saj omogoča opravljanje raznovrstnih opravil prek 

računalnika ali mobilne naprave 24 ur na dan. Pri tovrstnem načinu poslovanja ne gre le za 

spletno nakupovanje in prodajo. Elektronsko poslovanje med podjetji in potrošniki vključuje 

še zelo priljubljeno elektronsko bančništvo in zavarovalništvo, elektronsko finančno 

poslovanje in trgovanje z vrednostnimi papirji, elektronsko založništvo, študij na daljavo, delo 

na daljavo in sodelovanje na spletnih dražbah (prav tam).  

Elektronsko poslovanje med javno upravo in ostalimi subjekti (G2B, G2C in G2G) je posebna 

vrsta elektronskega poslovanja, ki ga je Kričej (2002, 33) razčlenil na naslednje interakcije: 

 G2B (angl. Government to Business) – pomeni obliko elektronskega poslovanja med 

javno upravo in poslovnimi subjekti; sem sodijo javna naročila in aplikacije za napoved 

odmere različnih vrst davkov iz poslovanja pravnih oseb; 

 G2C (angl. Government to Citizen) – pomeni obliko elektronskega poslovanja med javno 

upravo in državljani; spletne aplikacije omogočajo državljanom registracijo vozil, 

naročanje osebnih dokumentov, iskanje zaposlitve, plačevanje upravnih taks, 

pridobivanje raznih dovoljenj, oddajo dohodninske napovedi in e-volitve; 

 G2G (angl. Government to Government) – pomeni obliko elektronskega poslovanja 

znotraj javne uprave; gre za interakcije med referenti, oddelki in ministrstvi. 

Elektronsko poslovanje med potrošniki (C2C) pomeni obliko elektronskega poslovanja med 

potrošniki z uporabo elektronskih medijev. Najpogostejša oblika C2C poslovanja je 

elektronska tržnica, kjer se kupec in prodajalec dogovorita o sklenitvi posla po elektronski 

poti. Pri sklepanju tovrstnih poslov gre običajno za spletne dražbe, na katerih sodeluje več 

kupcev in prodajalcev s pomočjo posrednika, ki omogoča tak način trgovanja. V svetu je 

najbolj priljubljena elektronska tržnica Ebay. Ta omogoča kupcem in prodajalcem enostavno 

in prijazno uporabo, hkrati pa omogoča plačevanje prek varnega sistema PayPal. Elektronsko 

poslovanje C2C ne pomeni le opravljanja transakcij na spletu, ampak sodijo v ta način 

poslovanja še spletne klepetalnice, forumi in uporaba elektronske pošte. 

Mobilno elektronsko poslovanje (angl. Mobile Commerce) je zagotovo najsodobnejša vrsta 

elektronskega poslovanja. Široka uporaba brezžičnih elektronskih naprav, kot so tablični 

računalniki in pametni telefoni, nam omogočajo opravljati praktično vse vrste komercialnih 

poslov prek spleta. Mobilno elektronsko poslovanje omogoča interakcijo med uporabniki in 
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dosegljivimi vsebinami na svetovnem spletu. Izjemen tehnološki napredek na področju 

mobilnega poslovanja nam omogoča nakup in prodajo različnih vrst izdelkov in storitev, 

spletno bančništvo, plačevanje računov in še veliko drugih dejavnosti s pomočjo mobilnih 

naprav in tabličnih računalnikov. Prepričani smo, da hitra rast mobilnega poslovanja prinaša 

številne prednosti za uporabnike, saj tovrsten način poslovanja prinaša hitrost opravljenih 

storitev in mobilnost. Pozabiti ne smemo na pomanjkljivosti, med katere bi uvrstili 

uporabniške omejitve in varnostna vprašanja. 

3.3 Pravna ureditev elektronskega podpisa 

Zakonodajo na področju elektronskega podpisa urejata predvsem Zakon o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP; Ur. l. RS, št. 57/2000, 30/2001, 

25/2004, 73/2004, 98/2004, 61/2006) in Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in 

elektronsko podpisovanje (Ur. l. RS, št. 77/2000, 2/2001, 86/2006 in 46/2016). Zakon vsebuje 

vsa pravna določila elektronskega podpisovanja in ponuja pravno varnost, ki je nujno 

potrebna za nemoteno poslovanje subjektov z uporabo informacijske in komunikacijske 

tehnologije.  

ZEPEP ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo 

informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem 

prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih 

postopkih, če zakon ne določa drugače (1. člen ZEPEP). 

Bistveni prispevek zakona je, da pod posebnimi pogoji elektronskemu podpisu priznava 

enako veljavo, kot jo ima v klasičnem papirnatem poslovanju lastnoročni podpis. ZEPEP po 

členih opredeljuje, kaj so podatki v elektronski obliki, kaj je elektronsko sporočilo, kaj je 

elektronski podpis, kakšne so zahteve varnega elektronskega podpisovanja in pomen 

časovnega žiga. V zakonu so jasno opredeljeni vsi sodelujoči subjekti v elektronskem 

poslovanju in podpisovanju, delovanje informacijskega sistema, pomen programske in strojne 

opreme za elektronsko podpisovanje ter delovanje overiteljev, ki izdajajo potrdila ali 

opravljajo druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi. 

Država je s sprejetim zakonom spodbudila hiter tehnološki razvoj elektronskega poslovanja 

ter postavila trdne temelje, na katerih stoji sodoben način tovrstnega poslovanja. Pri 

elektronskem poslovanju in podpisovanju ima pomembno vlogo varnost vseh udeležencev, 

zato zagotovitev zakonske podlage še ne pomeni, da so varnostna vprašanja urejena. Za visok 

tehnološki razvoj, varnost in kakovost opravljenih storitev se področje elektronskega 

poslovanja dopolnjuje še z drugimi zakoni in predpisi: 

 Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot (Ur. l. RS, št. 98/2004 – UPB, 114/2006 – ZUE, 

126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017 – ZKolT in 31/2018), 

 Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB), 
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 Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom (Ur. l. RS, št. št. 43/2004), 

 Zakon o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT (Ur. l. RS, št. 61/2006), 

 Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007 – UPB, 64/2016 – odl. US in 20/2018 – 

OROZ631), 

 Zakon o dostopu informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/2006 – UPB, 

117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015 – odl. US, 102/2015 in 7/2018), 

 Zakon o arhivskem gradivu in arhivih – ZAGA (Ur. l. RS, št. 20/1997, 32/1997 – popr., 

24/2003 – ZDIJZ in 30/2006 – ZVDAGA), 

 Zakon o bančništvu – ZBan-1 (Ur. l. RS, št. 99/2010 – UPB, 52/2011 – popr., 9/2011 – 

ZPlaSS-B, 35/2011, 59/2011, 85/2011, 48/2012, 105/2012, 56/2013, 63/2013 – ZS-K, 

96/2013, 25/2015 – ZBan-2, 27/2016 – ZSJV in 44/2016 – ZRPPB) in 

 Zakon o plačilnem prometu – ZPlaP (Ur. l. RS, št. 110/2006 – UPB, 114/2006 – ZUE, 

131/2006 – ZBan-1, 102/2007, 126/2007 – ZFPPIPP, 58/2009 – ZPlaSS, 34/2010 – 

ZPlaSS-A in 59/2010 – ZOPSPU). 

Pravna ureditev elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa zagotavlja zakonsko 

podlago ter omogoča vsem udeležencem na trgu svetlo prihodnost tudi izven naših meja. 

Pomembno je, da so z zakoni in podzakonskimi akti določene smernice za nadaljnji razvoj 

informacijske in komunikacijske tehnologije, ki veliko prispeva k sodobnemu načinu 

poslovanja in širši uporabi sodobnih tržnih poti v poslovnem, upravnem in zasebnem 

življenju. 

3.4 Razlika med osebno in elektronsko komunikacijo 

Pojem komunicirati izhaja iz latinske besede communicare in pomeni sporočati, posvetovati 

se, razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo 

informacije, znanje in izkušnje (Možina idr. 2004, 20). Slovar slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ 2008, 903) opredeljuje pojem komuniciranje kot »izmenjavo, posredovanje misli in 

informacij ter medsebojno sporazumevanje«. Komunikacija je v slovenskem jeziku 

opredeljena kot »sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij« (SSKJ 2008, 

903). 

Možina in drugi (2004, 52) opisujejo medosebno komunikacijo kot proces, v katerem poteka 

pošiljanje, prejemanje in interpretiranje sporočil ali znakov. Sporočilo lahko predstavlja kateri 

koli besedni ali nebesedni znak, ki ga ena oseba prenese na drugo in obratno. Med besedno 

komuniciranje uvrščamo besede, ki so lahko izgovorjene ali zapisane. Nebesedno 

komuniciranje pa obsega vsa nebesedna sporočila. Takšna sporočila so zvoki, vonjave, otip, 

zaznava prostora in časa ter sporočila, ki jih v procesu komuniciranja sporočamo s svojim 

telesom: govorica telesa, osebna urejenost, kretnje, mimika, glas. 
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Poslovanje bank se je v zadnjih tridesetih letih zelo spremenilo. Komuniciranje med 

zaposlenimi in komitenti je v preteklosti potekala izključno osebno, kar pomeni, da so se v 

bančnih poslovalnicah vzpostavljali trdni odnosi zaupanja, pristnega sodelovanja in 

spoštovanja. Kakovostno osebno komuniciranje in pripravljenost prisluhniti stranki sta kljub 

dolgim čakalnim vrstam pomagali vzbuditi zaupanje, občutek varnosti in pozornosti pri 

stranki. Vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov je vodilo za pristno sodelovanje vseh 

udeležencev v bančnem poslovanju in osnova za vzpostavitev zaupanja pri nadaljnji prodaji 

bančnih storitev ali produktov. Nasmejan bančni uslužbenec prikazuje prijetno, odkrito in 

dostopno osebo. Osnovno pravilo poslovnega vedenja je biti obzirni do drugih, prijazni in 

spoštljivi, ker to vpliva na počutje vseh udeležencev komunikacijskega procesa ter na ugled 

organizacije, v našem primeru banke.  

Zaradi izjemno hitrega razvoja informacijskih in komunikacijskih tržnih poti komitenti 

pričakujejo, da bodo lahko z banko komunicirali po vseh kanalih, ki so na voljo. Banke so 

zaradi potrebe po vzpostavitvi novega načina komuniciranja začele razmišljati, kako slediti 

tempu naraščajočih zahtev svojih komitentov. Zakonodajne spremembe, ki opredeljujejo 

elektronsko poslovanje, elektronsko podpisovanje in elektronsko arhiviranje dokumentov, so 

bankam omogočile, da sledijo novim trendom, ki omogočajo vzpostavitev novega načina 

komuniciranja med ljudmi. Širok dostop do informacij na spletu, primanjkovanje časa za 

obisk poslovalnic in cenovno ugodnejše poslovanje so trije osnovni razlogi, da komitenti v 

današnjem času komunicirajo z banko s pomočjo sodobnih tržnih poti.  

V ta namen imajo v banki Intesa Sanapolo dobro razvit koncept upravljanja odnosov s 

komitenti (v nadaljevanju CRM – angl. Costumer Relationship Management). Upravljanje 

odnosov s strankami pomeni vzpostavitev, razvoj, vzdrževanje in optimizacijo dolgoročnega 

odnosa med stranko in organizacijo. Pri upravljanju odnosov s komitenti se banka osredotoča 

predvsem na pridobivanje najpomembnejših strank, na zadovoljevanje njihovih potreb in 

zadrževanje obstoječih strank. Banka, ki zna izkoristiti prednosti uporabe orodja CRM, se 

lahko osredotoči na prave stranke s pravimi storitvami in personalizirano ponudbo, strankam 

lahko ponudi osebno obravnavo tudi brez osebnega stika v poslovalnici, bistveno lahko 

poveča proaktivno prodajo, obdrži najdonosnejše komitente in skozi pristne odnose skrbi za 

zvestobo in dobro ime. S stranko lahko komunicira po komunikacijskih kanalih, ki so stranki 

najljubši (Mugerle 2006, 14–16). 

Ugotavljamo, da se osebno in elektronsko komuniciranje dopolnjujeta in sta precej odvisna od 

narave posla in segmenta komitentov. Nekateri prisegajo na osebni odnos, ki je osnova 

socialnega sporazumevanja že tisočletja. Osebno komuniciranje omogoča popolno interakcijo 

med dvema strankama. Osebna drža, stisk roke, očesni stik in druge lastnosti neverbalnega 

komuniciranja združujejo ljudi, ki jim osebni stik pomeni veliko več kot elektronsko 

komuniciranje. Menimo, da je elektronsko komuniciranje le enostavnejši in v nekaterih 

primerih hitrejši način prenosa ter izmenjave informacij v določenem času. Vse nove bančne 
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storitve in produkti so že skoraj povsem vezani na sodobno tehnologijo, vendar tehnologija ne 

bo nikoli samozadostna, zato ne smemo pozabiti na človeka, ki je dodana vrednost podjetju. 
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4 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO V BANKI INTESA SANPAOLO, D. D. 

Naziv podjetja, katerega razvoj elektronskega poslovanja analiziramo v zaključni projektni 

nalogi, se glasi: Banka Intesa Sanpaolo, delniška družba, Pristaniška ulica 14, 6502 Koper. 

Banka Intesa Sanpaolo je banka z licenco Banke Slovenije za neomejeno bančno in finančno 

poslovanje doma in s tujino. Je univerzalna banka s triinšestdesetletno tradicijo in širokim 

naborom bančnih storitev ter produktov, namenjenih posameznikom, podjetjem in drugim 

pravnim osebam ter zasebnikom.  

4.1 Predstavitev Banke Intesa Sanpaolo, d. d.  

Leto 2017 je najbolj zaznamovalo preimenovanje Banke Koper, d. d., v banko Intesa 

Sanpaolo, d. d.. Sprememba imena banke je del strateškega načrta matične družbe Intese 

Sanpaolo, ki želi zagotoviti vso potrebno podporo hčerinski banki pri širitvi poslovanja v 

ključne dele države ter krepiti svojo prisotnost na nacionalni ravni. Banka želi z novim 

strateškim načrtom svojim strankam ponuditi številne novosti ter inovativno dovršene 

produkte in storitve ter z dobro prakso povišati svoj tržni delež v državi. 

Po bilančni vsoti na dan 31. december 2017 dosega banka Intesa Sanpaolo 6,3 % tržni delež 

med slovenskimi bankami. Svojo poslovno mrežo ima razširjeno po vsej Sloveniji, tako v 

Primorju kot na Notranjskem in Štajerskem. Ob koncu leta 2017 je poslovna mreža banke 

štela skupaj 52 poslovalnic (Intesa Sanpaolo Bank 2018č, 9). 

Banka Intesa Sanpaolo je delniška družba, kar pomeni, da je njen kapital razdeljen v delnice. 

Preglednica 3 prikazuje lastniško strukturo banke ob koncu leta 2017. 

Preglednica 3: Lastniška struktura banke Intesa Sanpaolo, d. d. 

 Naziv Delež v kapitalu banke na dan 31. 12. 2017 

1. Privredna banka Zagreb, d. d. 51,0 % 

2. Intesa Sanpaolo, S. p. A. 48,1 % 

3. Manjšinski delničarji 0,9 % 

Vir: Intesa Sanpaolo Bank 2018č, 10. 

Danes je banka Intesa Sanpaolo del mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, S. p. A., ki 

ima v lasti 48,1 % delnic slovenske banke. Eden ključnih stebrov novega zagona poslovanja 

banke predstavlja prenos večinskega lastništva z matične družbe na Privredno banko Zagreb, 

d. d., ki je v skoraj stoodstotnem lastništvu Intese Sanpaolo, in posledično ustanovitev 

razvojnega središča za prenos novih produktov in dobrih praks v obe državi. 

Skupina Intesa Sanpaolo je prisotna v skoraj štiridesetih državah po vsem svetu. V Italiji, kjer 

je Intesa Sanpaolo vodilna banka na področju poslovanja z občani in gospodarskimi družbami 

ter na področju upravljanja s premoženjem, nudi pestro paleto storitev približno 12,6 
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milijonom komitentov (Intesa Sanpaolo Bank 2018d). S svojo mednarodno pristnostjo je 

osredotočena predvsem na srednjo in vzhodno Evropo ter v države Bližnjega vzhoda in 

severne Afrike. Na tem območju deluje v 12 državah, kjer posredno posluje s 7,6 milijona 

komitentov. Članstvo v omenjeni bančni skupini prinaša slovenski banki večjo prepoznavnost 

in krepitev tržnega deleža, prenos znanja, mednarodnih izkušenj in razvoj finančnih 

produktov in storitev, ki banko Intesa Sanpaolo uvrščajo med uspešnejše banke v Sloveniji z 

najnaprednejšimi bančnimi produkti in storitvami. 

4.1.1 Vrednote banke Intesa Sanpaolo 

Danes od gospodarskih družb zahtevamo odgovorno ravnanje, ki ni omejeno zgolj na 

doseganje ekonomskih učinkov iz poslovanja, ampak zajema njihovo široko in strukturirano 

udejstvovanje v družbi in okolju. Pri iskanju učinkovitih odgovorov za zadovoljevanje vedno 

večjega obsega zahtev in potreb se mora vsaka gospodarska družba zavedati dejstva, da so te 

zahteve in potrebe povezane z ohranitvijo našega naravnega okolja, zdravja, zaposlitve, 

prihodnosti, blaginje celotne družbe in z zaščito sistema socialnih odnosov v družbi. 

Stabilnost, domišljija, humanost in upanje so vrednote, ki banko Intesa Sanpaolo v Sloveniji 

povezujejo z mednarodno bančno skupino Intesa Sanpaolo, njihovo upoštevanje in 

sprejemanje pa pomeni upoštevanje poslanstva koprske banke. Vsestransko uspešnost v 

okolju, v katerem banka živi in posluje, dosega tako, da zna prisluhniti izkušnjam in znanju 

ljudi ter tako skupaj s komitenti ustvarja pozitivne izkušnje za boljšo prihodnost. Banka Intesa 

Sanpaolo je posodobila svojo grafično podobo in razširila prepoznavnost v Sloveniji in v 

svetu ter tako sledi vrednotam, poslanstvu in ciljem svoje matične banke. Vse štiri vrednote 

banke so predstavljene v barvah logotipa, ki ga prikazujemo na sliki 2. 

 

Slika 2: Logotip banke Intesa Sanpaolo 

Vir: Intesa Sanpaolo Bank 2018c. 

Oranžna barva predstavlja sonce ter energijo in je simbol humanosti. Zelena simbolizira 

rastline, rast in naravo ter prinaša upanje. V modri so zrak, voda in morje, na njej poleti 

domišljija. Zemeljsko zlata barva predstavlja zemljo in delo in simbolizira stabilnost. 

4.1.2 Smoter, vizija in poslanstvo 

Smoter je namen obstoja in delovanja podjetja, njegovo bistvo pa je doseči zastavljene 

ekonomske cilje in zadovoljevanje interesov poglavitnih udeležencev. Smoter predstavlja 

želena stanja in želene izide, zato je njegova opredelitev izhodiščna trajna oblika široko 
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opredeljenih temeljnih ciljev (Kralj 2001, 68). Splošni smoter banke Intesa Sanpaolo je 

doseganje blaginje družbe, ki jo banka dosega z uspešnim opravljanjem vseh vrst bančnih 

poslov. Poseben smoter je doseganje dobička, razvoja in rasti banke, zato je pomembno, da 

banka izkoristi vse razpoložljive vire znanja in tehnologije. 

Vizija banke Intesa Sanpaolo je, da s široko paleto komitentu prijaznih izdelkov in storitev 

krepi prisotnost in prepoznavnost po vsej Sloveniji. Z uresničevanjem vizije bo banka za 

delničarje še naprej zanesljiva in dolgoročno donosna naložba (Intesa Sanpaolo Bank b. l.).  

Poslanstvo banke Intesa Sanpaolo je, da z vrhunskim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo 

ponuja kakovostne bančne izdelke in storitve, ki jih nenehno izboljšuje ter oblikuje glede na 

potrebe in želje komitentov. Pri tem zagotavlja najvišjo raven varnosti poslovanja. Banka 

krepi svoje poslanstvo s sodelovanjem in prisotnostjo v krajevnem okolju, kjer krepi svojo 

odgovorno družbeno vlogo. S takim pristopom do komitentov in okolja dokazuje, da je 

zanesljiva in kredibilna bančna ustanova (Intesa Sanpaolo Bank b. l.). 

4.1.3 Dejavnost 

Banka Intesa Sanpaolo je finančna ustanova s širokim naborom bančnih izdelkov in storitev, 

namenjenih tako posameznikom in podjetjem kot drugim pravnim osebam in zasebnikom. 

Temeljne bančne storitve, kot so na primer posojila, varčevanja in plačilni sistem, nadgrajuje 

z drugimi finančnimi storitvami in oblikami poslovanja s komitenti ter na tak način ponuja 

komitentom vse na enem mestu. Svojo dejavnost opravlja v poslovalnicah po vsej Sloveniji, 

hkrati pa razvija nove poti do banke (Intesa Sanpaolo Bank 2016): 

 Banka IN, 

 mobilna Banka IN, 

 mobilna denarnica Wave2Pay, 

 bankomati, 

 banka na domu, 

 infotel, 

 dnevno-nočni trezor, 

 poslovalnice, 

 kontaktni center. 

Da bi bila banka čim bliže komitentom, sledi tehnološkim trendom in razvija nove sodobne 

poti do banke, ki omogočajo dostop do vseh bančnih storitev in produktov vse dni v letu, 

štiriindvajset ur na dan. S svojo inovativno naravnanostjo zagotavlja inovativne spletne 

rešitve ter sodobno elektronsko in mobilno bančništvo, ki ga lahko vsi komitenti uporabljajo 

za vsakodnevne bančne transakcije. Nove sodobne tržne poti so namenjene vsem, ki cenijo 

svoj prosti čas, prilagojene rešitve, cenovno ugodne ponudbe ter skrbno in okolju prijazno 

bančno svetovanje. 
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4.2 Zelena poslovalnica 

V poglavju 2.3 smo pisali o vplivu in pomenu trajnostnega razvoja na družbo in okolje. Ker 

so se nam ob pisanju tematike odprla nova vprašanja, bi jih radi predstavili. Predstavili bomo 

odgovore na vprašanja, kako lahko banka posluje ekološko, okolju prijazno. Ali je to sploh 

mogoče?  

Seveda je mogoče, če je poslovalnica banke zasnovana tako, da upošteva usmeritve 

trajnostnega razvoja. Prvo tako poslovalnico je banka odprla leta 2012 v Ljubljani, hkrati pa 

je v ekološkem duhu postopoma prenovila še ostale poslovalnice po Sloveniji. Značilnost 

zelenih poslovalnic, kot jim pravijo v banki, je oprema, skladna z okoljevarstvenimi standardi 

Evropske unije in matične banke Intesa Sanpaolo. Ti predpisujejo uporabo ustreznih 

ogrevalnih in hladilnih enot ter uporabo varčnih žarnic v poslovalnicah banke. Poleg tega se v 

zelenih poslovalnicah uporablja izključno papir, pridobljen iz obnovljivih virov oziroma FSC 

papir (Forest Stewarship Council Paper).  

V poslovalnicah je bil z navdušenjem sprejet nov, okolju prijazen način poslovanja. Banka je 

z novo poslovno strategijo, vzpostavila poslovanje brez papirja. Z novo informacijsko-

tehnološko infrastrukturo, nameščeno v zelenih poslovalnicah, je mogoče vse transakcije 

podpisovati elektronsko. Komitent lahko podpiše elektronski dokument s pomočjo pametne 

plačilne kartice, na kateri je nameščen čip z digitalnim potrdilom, ter vnosom PIN kode preko 

zaslona na dotik, ki se nahaja na bančnem okencu ali pisalni mizi svetovalca. Elektronski 

podpis v zeleni poslovalnici je z zakonskega vidika povsem enakovreden lastnoročnemu 

podpisu. V banki dokumentacijo natisnejo le na željo komitenta. Elektronsko podpisani 

dokumenti se avtomatično shranijo v elektronski arhiv banke, poleg tega jih lahko komitent 

poišče v svojem arhivu e-dokumentov v spletni banki. Uporabniki tovrstnega poslovanja bodo 

prispevali k manjši porabi papirja, tiskarskih barv in drugih škodljivih vplivov na okolje ter ne 

smemo pozabiti na stroškovni vidik, saj je banka v prvem letu poslovanja prek zelenih 

poslovalnic porabila kar 40 % manj papirja kot pri klasičnem bančnem poslovanju.  

Pomembno se nam zdi dejstvo, da so v banki pogledali širšo sliko porabe velikih količin 

papirja. Praksa v klasičnem bančnem poslovanju temelji na pošiljanju obvestil na papirju, 

bančnih izpiskov, trženjskih akcij ter drugih novic. V banki so razvili in vpeljali idejo o 

novem kanalu obveščanja, in sicer, da lahko uporabijo bankomat kot odličen vir obveščanja 

komitentov. Banka Intesa Sanpaolo je bila prva banka v Sloveniji ter v skupini matične banke, 

ki je ponudila tovrstne rešitve za svoje komitente. Bankomat torej ni več le pripomoček za 

dvig gotovine, temveč prek bankomatov obveščajo komitente o zapadlosti posameznih 

varčevalnih produktov, zapadlosti plačilnih kartic, zapadlosti limitov in o individualnih 

ponudbah. S pristopi notranjega podjetništva in odlično ekipo programerjev je banka na trgu 

ponudila rešitev, ki je zasenčila klasičen način papirnatega poslovanja. 
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Če povzamemo naše ugotovitve, pridemo do zaključka, da je banka razvila različne pristope 

elektronskega poslovanja v smeri večje odgovornosti do okolja ter za stranke prijaznega in 

enostavnega načina poslovanja. Ob tem je bil uresničen projekt optimizacije delovnega 

procesa in racionalnega ravnanja z materialnimi stroški poslovanja.  

Na sliki 3 je prikazan primer elektronskega podpisovanja transakcije na bančnem okencu. 

 

Slika 3: Elektronsko podpisovanje transakcije na bančnem okencu 

Vir: Intesa Sanpaolo Bank 2012. 

4.3 Spletno in mobilno bančništvo 

Banka Intesa Sanpaolo je svojo prvo spletno banko predstavila širši javnosti že leta 1998 

(Intesa SanPaolo Bank 2018č). Svojo prvo spletno banko so poimenovali i-Net banka ter jo 

ponudili v uporabo fizičnim in pravnim osebam. Med prvimi bankami v Sloveniji je svojim 

komitentom omogočala izvajati plačilni promet prek spleta, pregled stanj in izpiskov na 

transakcijskih računih ter jim prek spletne platforme omogočala naročilo nekaterih bančnih 

storitev in produktov. Spletna banka je bila uvedena na trg, ko uporaba svetovnega spleta ni 

bila niti približno tako razširjena, kot je danes. I-Net banka je v naslednjih letih postala zelo 

priljubljena elektronska bančna aplikacija, ki jo je uporabljalo več kot 60 % vseh komitentov 

banke. 

Po dobrih desetih letih razvoja programske opreme in informacijske tehnologije je banka leta 

2010 naredila pravo revolucijo v slovenskem spletnem bančnem prostoru. Na trg so ponudili 

prvo osebno spletno poslovalnico – Banko IN. Novi izzivi, nova spoznanja in novi trendi, ki 

narekujejo spremembe v elektronskem poslovanju, so bili pobuda, da banka Intesa Sanpaolo 

predstavi prvo osebno spletno banko, ki uporabnikom omogoča nov, prijaznejši in sodobnejši 

način poslovanja z banko brez obiska poslovalnice. V banki so razvili aplikacijo, ki sodobne 

rešitve spletnega bančništva nadgrajuje s komunikacijo z osebnim bančnikom. Ravno 
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komuniciranje med stranko in svetovalcem, bodisi prek sporočil ali telefonskega klica, je 

spletno aplikacijo naredilo zanimivejšo tudi za najzahtevnejše uporabnike. 

Banka je konec leta 2011 stopila še korak dlje in na trg ponudila še novejši način poslovanja z 

banko – mobilno Banko IN (Intesa SanPaolo Bank 2018č). Skladno z najnovejšimi trendi 

nove generacije, ko ima praktično vsak v žepu pametni mobilni telefon, je banka nadgradila 

uporabniško izkušnjo in svoje poslovanje preselila v žep komitentov. Obstoječi uporabniki 

mobilnega bančništva še posebej cenijo izkoristek časa, saj lahko večino bančnih storitev 

opravijo od doma, iz službe ali s potovanja v tujini. Pri delu v banki opažamo, da je bistveno 

višje povpraševanje po mobilni aplikaciji Banke IN kot po klasični elektronski banki. Naše 

ugotovitve lahko podkrepimo z grafičnim prikazom rasti števila uporabnikov spletne in 

mobilne banke od leta 2015 do konca drugega trimesečja leta 2018. Najnovejši prikaz rasti 

števila uporabnikov spletne in mobilne banke je prikazan na sliki 4, prikaz rasti izvršenih 

plačilnih transakcij v Sloveniji in tujini pa na sliki 5. 

 

Slika 4: Prikaz rasti števila uporabnikov spletne in mobilne banke v Sloveniji 

Vir: Banka Slovenije 2018, 55. 

Ob pogledu na sliko 4 je hitro jasno, kam se premika trend uporabe elektronskega bančništva. 

Mobilno bančništvo je v zadnjih letih doživelo pravi razcvet, medtem ko uporaba spletnega 

bančništva dosega nizko, a zmerno rast. V Sloveniji je uporaba mobilne banke vse bolj 

priljubljena. Število uporabnikov mobilne banke se je v zadnjih treh letih več kot podvojilo. 

Število uporabnikov mobilne banke je v letu 2016 doseglo 49 % rast glede na število 

porabnikov v letu 2015. Visoka rast, prav tako 49 %, se je nadaljevala v letu 2017, v prvem 

polletju leta 2018 pa se je število uporabnikov povečalo za 20 % v primerjavi s preteklim 

letom.  
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Na sliki 5 smo prikazali rast števila izvršenih plačilnih transakcij prek mobilne banke v 

Sloveniji. 

 

Slika 5: Prikaz rasti števila izvršenih plačil, opravljenih prek mobilne banke v Sloveniji 

Vir: Banka Slovenije 2018, 55. 

Vse več je opravljenih plačilnih transakcij, opravljenih v mobilni banki. Iz slike 5 je razvidno, 

da je bilo v letu 2015 opravljenih 990.160 plačilnih transakcij v Sloveniji in 6.252 plačilnih 

transakcij v tujino. 

V letu 2017 je bilo prek mobilne banke opravljenih 4.754.194 plačilnih transakcij v Sloveniji 

ter 45.459 plačilnih transakcij v tujino. Skladno z navedenim ugotavljamo, da je uporaba 

mobilne banke vse bolj priljubljen način poslovanja z banko, in sicer predvsem zaradi novih 

aplikativnih rešitev, ki prinesejo navdih in željo po kakovostni uporabniški izkušnji. Na 

osnovi navedenih stopen rasti uporabnikov mobilnega poslovanja in velike rasti izvršenih 

plačilnih transakcij menimo, da gre za velik potencial razvoja inovacij, ki bodo lahko velika 

dodana vrednost uporabnikom kot tudi finančnim institucijam, ki tovrstno poslovanje 

ponujajo.  

4.4 Banka IN 

Banka Intesa Sanpaolo igra že nekaj desetletij vodilno vlogo na slovenskem trgu, predvsem 

na področju razvoja bančne tehnologije. Med prvimi so predstavili delovanje bankomatov, kot 

prva banka v Sloveniji so izdali lastno plačilno kartico Activa, razvili so tehnologijo pametnih 

plačilnih kartic ter so prvi predstavili javnosti pravo spletno banko – Banko IN, ki je sodobne 

rešitve internetnega poslovanja nadgradila s komunikacijo med stranko in osebnim 

bančnikom. 
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Od prve uporabe spletne Banke IN je že skoraj deset let. Sprejeta je bila z velikim 

navdušenjem, zlasti ker je nasledila predhodno spletno banko – I-Net. Banka IN v celoti 

nadomešča poslovanje v fizičnih poslovalnicah banke. Namenjena je praktično vsem, ki 

cenijo svoj prosti čas, prilagojene rešitve, cenovno ugodne ponudbe, nižje stroške poslovanja 

ter skrbno in prijazno finančno svetovanje. Uporabnik Banke IN lahko dostopa v spletno 

banko vse dni v letu, sedem dni na teden, 24 ur na dan. Poskrbljeno je za popolnoma varno 

povezavo in zaupnost podatkov. Uporabnik Banke IN lahko izbira med tremi različnimi 

načini prijave. Prijavi se lahko z uporabniškim imenom ter enkratnim varnim geslom, z 

mobilno napravo ali z naloženim certifikatom in vnosom osebne identifikacijske številke 

(PIN). 

Uporabnik ima na voljo številne storitve in možnosti, s katerimi lahko upravlja brez obiska 

poslovalnice: 

 popoln pregled poslovanja: plačila, e-računi, računi, kartice, krediti, naložbe, varčevanja 

ter zavarovanja; 

 na voljo je širok nabor bančnih produktov in storitev: pregledovanje računa, opravljanje 

vseh poslov plačilnega prometa, menjava valute, pristop v vzajemne sklade, sklenitev 

depozita, naročilo prilagojenih ponudb, sklenitev posojilne pogodbe, upravljanje z 

limitom na računu, naročilo in sklepanje zavarovalnih polic, pregled vrednostnih papirjev 

ter komuniciranje z osebnim bančnikom prek komunikacijskega modula; 

 sklepanje in podpisovanje pogodb z elektronskim podpisom itd. 

 

Slika 6: Prikaz vstopne strani Banke IN 

Vir: Intesa Sanpaolo 2018c. 
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Banka IN nudi uporabniku celovite rešitve, od enostavnih bančnih opravkov do zahtevnejših 

poslov z uporabo elektronskega podpisa. Odlikuje jo osebni pristop in možnost komuniciranja 

z osebnim bančnikom, kar je dodana vrednost k storitvi spletnega poslovanja. 

4.5 Mobilna Banka IN 

Ker svet postaja vse bolj mobilen, se vse več spletnih vsebin seli na naš mobilni telefon. 

Mobilno poslovanje je proces uporabe mobilnih tehnologij za poslovne in osebne namene, za 

izvajanje storitev, trgovanje in plačila, vse z namenom, da bi dosegli boljšo poslovno 

učinkovitost. Učinkovitost se nanaša na nižje operativne stroške in boljši konkurenčni položaj 

na trgu. Mobilno poslovanje je ena od oblik elektronskega bančništva, ki ponuja vse vrste 

bančnih storitev in transakcij preko mobilne aplikacije. Mobilna Banka IN omogoča popoln 

izkoristek časa, saj jo lahko uporabimo v katerem koli trenutku, bodisi doma, v službi, v 

prostem času ali na potovanju. Vedno in povsod. Za klasično spletno banko je bil značilen 

slogan »doma iz naslonjača«, pri mobilni banki pa je uporaba aplikacije dosegljiva praktično 

na vsakem koraku. 

Na spletni strani banke Intesa Sanpaolo je naveden seznam storitev, ki jih lahko uporabnik 

opravlja v mobilni Banki IN, in sicer (Intesa Sanpaolo Bank 2018a): 

 spremljanje prejetih sporočila in ponudb; 

 poslovanje z bančnimi računi: izvajanje vseh plačilnih transakcij v domačem in tujem 

plačilnem prometu, naročanje in upravljanje limitov; 

 poslovanje z e-računi: pregledovanje e-računov in izvajanje plačil; 

 izvajanje plačilnih transakcij: na voljo je imenik plačil, pregled čakajočih plačil, pregled 

bodočih dogodkov ter pregled prejetih in novih plačil; 

 pregledovanje informacije o plačilnih karticah in posredovanje naročil za nove plačilne 

kartice; 

 pregledovanje informacij o kreditih in posredovanje naročil za nove kredite; 

 spremljanje informacij o naložbah in posredovanje naročil za nove naložbe; 

 pregledovanje informacij o varčevanjih in posredovanje naročil za nova varčevanja; 

 pregledovanje informacij o sklenjenih zavarovanjih; 

 spremljanje novic, prilagojenih ponudb, trženjskih akcij in obvestil banke; 

 spreminjanje nastavitev – naslovnice, izbranega jezika, mejnega zneska za podpisovanje 

plačilnih transakcij. 

Novosti v mobilni Banki IN 

Novost v letu 2018 je uvedba elektronskega podpisovanja sklenjenih pogodb z uporabo m-

podpisa. V banki so razvili možnost podpisa pogodb s procesom avtentikacije in s pomočjo 

varnega enkratnega gesla. Tak elektronski podpis je veliko teže ponarediti kot lastnoročnega, 
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pravijo. Skratka, uporabniško izkušnjo so nadgradili z možnostjo digitalnega podpisovanja 

vseh kreditnih in varčevalnih pogodb, varčevalnih načrtov v vzajemnih skladih, depozitih 

pogodb in številnih drugih bančnih poslov (Intesa Sanpaolo Bank 2018a). Med zadnje 

razvojne dosežke sodi še grafična prenova vstopne strani in razvoj preprostega načina 

plačevanja obveznosti in računov z odčitavanjem QR kode. Z odčitkom kode je plačilo 

izbrane obveznosti izvršeno v hipu, nov način plačevanja pa zmanjša tudi možnost napak pri 

vnosu plačilnega naloga. 

4.6 Elektronska denarnica Wave2Pay 

Mobilna denarnica Wave2Pay je storitev banke Intesa Sanpaolo, ki omogoča enostavno in 

priročno brezstično mobilno plačevanje majhnih in velikih nakupov z mobilno napravo. 

Banka je bila na področju uvajanja inovativne rešitve brezstičnega plačevanja s pametnim 

telefonom ponovno prva v Sloveniji. Leta 2016 je banka komitentom ponudila možnost 

brezstičnega plačevanja prek mobilne denarnice le s kreditno kartico Activa Mastercard, leto 

kasneje so ponudbo razširili in omogočili plačevanje tudi z debetno kartico Visa Inspire. 

Kaj pomeni brezstično plačevanje z mobilno napravo? Uporabnik mora imeti pametni telefon 

z operacijskim sistemom Android verzije KitKat 4.4, opremljenim z NFC (Near Field 

Communication) tehnologijo. Mobilna denarnica omogoča uporabniku enostavno mobilno 

plačevanje na prodajnih mestih, kjer sprejemajo plačilno kartico (npr. Mastercard ali Visa), s 

katero želi uporabnik opraviti nakup. Hkrati mora biti prodajno mesto opremljeno s simbolom 

za brezstično plačevanje. Uporabnik z nameščeno mobilno denarnico Wave2Pay lahko izvrši 

nakup tako, da namesto brezstične plačilne kartice na POS terminal prisloni svoj mobilni 

telefon, vnese osebno identifikacijsko številko (PIN) in nakup je opravljen. Več kot 

enostavno, kajne? Prikaz nakupa z mobilno denarnico Wave2Pay je prikazan na sliki 7. 

Glavne prednosti tovrstnega nakupovanja so: 

 enostavno in praktično plačevanje z mobilno napravo; 

 s seboj ni treba imeti klasične denarnice, gotovine ali kovancev; 

 aplikacijo Wave2Pay se lahko uporabi za izvrševanje varnih spletnih nakupov, in sicer 

uporabnik potrdi avtentikacijo s klikom na mToken in vnosom osebne identifikacijske 

številke – tovrstni način omogoča varen spletni nakup brez uporabe OTP čitalca; 

 hiter pregled prometa in stanja na vseh računih in karticah, podprtih v mobilni denarnici; 

 varen način plačevanja, saj telefon med plačevanjem ostane v rokah uporabnika. 
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Slika 7: Prikaz nakupa z mobilno denarnico Wave2Pay 

Vir: Intesa Sanpaolo 2018b. 
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5 POMEN NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA ZA RAZVOJ NOVIH OBLIK 

ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 

Vsak podjetniški proces se prične z idejo. Poslovna ideja je največkrat plod izkušenj, znanja 

in kreativnosti. Za ugotovitev, ali je določena ideja tudi poslovna priložnost, je treba 

analizirati trg in konkurenco, preveriti je treba, kakšna je njihova ponudba, kakšne ideje imajo 

drugi in kaj bi lahko naredili bolje od drugih.  

5.1 Od notranje podjetniške ideje do poslovne priložnosti 

Banka Intesa Sanpaolo ima že desetletja vodilno vlogo pri snovanju najnovejših in tehnološko 

naprednih bančnih produktov. Vsi tehnološko in inovativno dovršeni produkti so se razvili iz 

poslovnega koncepta zbiranja idej ter s prepletenostjo znanja ter iskanja inovativnih rešitev za 

stabilnejšo prihodnost banke. 

Klasično bančno poslovanje je po letu 2000 zaradi vse hitrejšega tempa življenja in vse 

daljših delovnikov v službah postalo nezanimivo. Dolge čakalne vrste na bančnih okencih 

niso več pritegnile komitentov. Ljudje smo spremenili svoje navade, osebni računalniki so 

naselili skoraj vsak dom, hkrati pa se je začela internetna doba poslovanja, nakupovanja ter 

brskanja po svetovnem spletu.  

Banka Intesa Sanpaolo je sicer preko svoje elektronske banke i-Net omogočala vnašanje in 

izvrševanje nalogov v plačilnem prometu, vendar so v banki slutili, da zmorejo na trg ponuditi 

več kot le plačevanje obveznosti preko spleta. Ideja o novi spletni banki je že burila duhove v 

strokovnih službah banke, še posebej po objavljenem prispevku v časniku Finance (Kranjec 

2005), ki je navajal, da slovenske banke preko spletne banke niso sposobne poslati niti 

čestitke. 

Odločitev je padla: »Naredili bomo prvo spletno banko, ki bo omogočala elektronsko 

podpisovanje dokumentov ter komuniciranje z osebnim bančnikom,« (Rapotec 2018), so bili 

enotni v banki. Zasnovali so koncept spletne banke, ki bo omogočala izvedbo vseh plačilnih 

transakcij, naročilo vseh bančnih storitev, možnost uporabe video klepeta ter individualno 

osebno komuniciranje z bančnikom. V banki se je razvila ideja, da bodo razvili 

najnaprednejšo, tehnološko dovršeno ter inovativno banko, ki bo prva tovrstna banka na 

svetu. 

5.2 Vloga notranjega podjetnika v podjetju 

Vloga notranjega podjetnika je, da v podjetju, kjer je zaposlen, s svojim znanjem, 

pripadnostjo in motivacijo kar najbolje pripomore k uresničevanju razvojnega cikla inovacij 

ter s tem pomaga podjetju pridobiti veliko konkurenčno prednost. Iskanje rešitev pri zunanjih 



 

32 

izvajalcih je običajno drago, če želi podjetje imeti opravljene rešitve po meri. Cenovno 

neugodno lahko postane tudi vzdrževanje in servisiranje aplikativnih storitev in produktov, ki 

jih najamemo od zunanjih izvajalcev. Večja podjetja, kot so banke in druge finančne 

inštitucije, imajo možnost poiskati rešitve znotraj lastnih podjetij, med lastnimi zaposlenimi, 

kjer se lahko skriva dragoceni vir znanja. Kako ste to naredili v vašem primeru? Sami ali z 

zunanjimi? 

Vloga podjetja je spodbuditi zanimanje posameznikov, ki so podjetniško naravnani, da se 

dejavno vključijo v razvoj idej in se osredotočijo na učinkovito izvedbo projektov, kajti še 

tako briljantna ideja je praktično neuporabna, če ni učinkovite izvedbe. Za uspešno izpeljane 

projekte je treba imeti ambiciozno in podjetniško naravnano skupino ljudi, ki deluje v 

pozitivni notranji podjetniški kulturi.  

5.3 Analiza trga 

V banki so se lotili analize trga, kjer so ugotavljali, katere pomanjkljivosti lahko odpravijo pri 

obstoječi i-Net banki, ter iskali priložnosti za razvoj nove spletne banke, ki bo premaknila 

meje elektronskega poslovanja, elektronskega podpisovanja dokumentov in elektronskega 

arhiviranja podpisanih dokumentov. Ugotovili so, da uporaba interneta v gospodinjstvih in 

slovenskih podjetjih močno narašča. Po opravljenih analizah so ugotovili, da hitro narašča 

število gospodinjstev, ki imajo dostop do interneta. Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije (SURS 2018) je bilo v letu 2008 takih gospodinjstev nekaj manj kot 400.000. Kot 

zanimivost bomo na sliki 8 prikazali statistične podatke gibanja števila gospodinjstev z 

dostopom do interneta za desetletno obdobje.  

 

Slika 8: Prikaz gibanja števila gospodinjstev z dostopom do interneta (po letih) 

Vir: SURS 2018. 
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Ugotovili so, da vedno več internetnih uporabnikov ne uporablja interneta le za brskanje in 

nakupovanje, temveč da narašča tudi uporaba elektronskega bančništva ter izvrševanje 

plačilnih transakcij tako fizičnih kot pravnih oseb. Zaključili so, da vedno več ljudi zaupa 

spletnemu bančnemu poslovanju ter da so se s široko uporabo svetovnega spleta odprle 

možnosti za nadaljnji razvoj nove spletne bančne platforme. 

Pri analizi trga ne gre zanemariti analize obstoječe in potencialne konkurence. Proučimo 

lahko lokalno konkurenco ali morda pogledamo tudi v druge evropske države. Razvojna ekipa 

v banki je po opravljenih analizah prišla do zaključka, da nizozemski finančni gigant ING na 

italijanskih TV oglasih oglašuje spletno poslovalnico z imenom Conto Arancio, ki naj bi 

omogočala odprtje transakcijskega računa brez obiska banke. Ugotovili so, da ponujajo le 

odprtje osebnega računa in sklenitev depozita. Pri proučevanju konkurentov nas običajno 

zanima njihova cenovna politika, preveriti je treba njihove konkurenčne prednosti in slabosti, 

preveriti konkurenčne prodajne dejavnosti, pregledati je treba, kakšne so prodajne in 

poprodajne storitve. Za natančno analizo trga je treba predhodno postaviti trdne temelje. Ne 

smemo pozabiti na analizo potreb in pričakovanj kupcev, ki jim bomo ponudili produkt. Ob 

analiziranju obnašanja sedanjih in morebitnih bodočih novih strank ali kupcev je treba skozi 

celoten projekt slediti poslanstvu, in sicer ob predpostavki, da mora biti produkt za stranko 

ugoden, za banko pa dobičkonosen. S temeljito analizo trga precej izboljšamo možnosti za 

uspeh, saj točno vemo, kakšen mora biti produkt, kako in komu ga bomo lahko prodali ter 

kako smo lahko boljši od konkurence.  

5.4 Vloga managementa pri snovanju ideje 

Pri snovanju ideje in iskanju rešitev za njeno realizacijo je potrebna podpora managementa 

podjetja. Pobudniki ideje o razvoju spletne banke nove generacije so imeli pri kreativnosti vso 

podporo uprave banke. Dejstvo je, da je vodstvo banke že od njene ustanovitve stremelo k 

razvoju in napredku podjetja.  

V procesni strukturi notranjega podjetništva je management tisti, ki imenuje člane projektne 

skupine, ki je sestavljena in potrjena z namenom uresničitve zastavljenih ciljev oz. projektov. 

V banki so se odločili, da bodo pri projektu razvoja nove spletne banke sodelovale številne 

službe in sektorji. V nadaljevanju navajamo le nekatere: 

 služba trženja, 

 služba skladnosti poslovanja, 

 komerciala, 

 sektor poslovnih procesov, 

 sektor razvoja informacijske tehnologije in 

 služba razvoja programske opreme. 
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Projektna skupina, ki je sestavljena iz članov iz različnih strokovnih služb v banki, je 

pripravila poslovni načrt ter upravi predstavila predlog za potrditev novega multimedijskega 

finančnega središča v banki. Ta je vseboval koncept razvoja nove spletne banke, načrt razvoja 

programske opreme za elektronsko podpisovanje dokumentov ter uvedbo elektronskega 

arhiva dokumentov. Hkrati je bilo treba razviti še orodje CRM, ki predstavlja vmesnik med 

komitentom in spletno banko. Zasnovali so ime nove bodoče spletne banke, ki bo na 

inovativen način približala bančno poslovanje strankam, ki bodo imele dostop do prave 

spletne poslovalnice kar iz domačega naslonjača. V notranji podjetniški skupini so pripravili 

predloge in soglasno potrdili novo bodoče ime spletne banke. Poimenovali so jo Banka IN. 

Razvili so nov slogan, ki se je glasil: »Bodi IN, uporabljaj Banko IN«. Grafično so oblikovali 

in razvili nov logotip spletne banke, ki združuje prepoznavnost, inovativnost ter enostavnost. 

Prikaz novega logotipa nove spletne Banke IN prikazujemo na sliki 9. 

 

Slika 9: Prikaz logotipa nove spletne banke, Banke IN 

Vir: Intesa Sanpaolo Bank 2018c. 

5.5 Priprava poslovnega načrta 

Po potrditvi projektne skupine, ki je sodelovala pri predlogu novega multimedijskega 

finančnega centra, je uprava banke potrdila še vodjo projektne skupine in delo se je začelo. 

Skupina notranjih podjetnikov je pripravila poslovni načrt z analizo obstoječega stanja ter v 

poslovnemu načrtu jasno razčlenila in analizirala vse dejavnike, ki vplivajo in bi lahko 

vplivali na uresničitev uvedbe inovativnih storitev spletnega bančništva. V podjetju, ki ga 

analiziramo, imajo dobro razvit sistem izvrševanja projektov, kajti v celotni fazi projekta med 

seboj sodeluje več sektorjev in služb, ki so soodvisne pri implementaciji novega produkta. 

Vodja projekta mora najprej oceniti, katere službe bodo sodelovale v projektu, prav tako mora 

sestaviti tim sodelavcev, ki bodo skrbeli za sinhronizacijo poslovnih, razvojnih, 

informacijskih, tehnoloških in varnostnih rešitev. Glede na to, da gre za bančne inovativne 

produkte, je seveda zelo pomembna varnost poslovanja ter iskanje najboljših varnostnih 

rešitev, saj je varnost pri bančnem poslovanju ključnega pomena.  

5.5.1 Razlogi za uvedbo Banke IN 

Po opravljenih analizah so v banki ugotovili, da je v letu uvajanja koncepta nove spletne 

banke število internetnih uporabnikov hitro naraščalo. Statistične raziskave so pokazale, da 

ima dostop do interneta že več kot polovica slovenskih gospodinjstev. Kot zanimivost 
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navajamo, da ima danes dostop do spleta 82 % vseh slovenskih gospodinjstev (SURS 2018). 

V banki so povzeli raziskavo, v kateri so ugotovili, da večina internetnih uporabnikov na 

svetovnem spletu išče informacije in spremlja novice. Med vsebinami so bile v ospredju 

novosti iz sveta glasbe in filma. Po podatkih raziskave so bili uporabniki interneta mlajši, 

višje izobraženi, med intenzivnimi uporabniki so prevladovali moški. Šlo je za dejavne 

prebivalce, ki se ukvarjajo s športom in radi berejo. O sebi so menili, da zaradi interneta vse 

manj hodijo v kino in vse manj spremljajo tradicionalne medije – časopise.  

V banki so prišli do zaključka, da je Banka IN namenjena ravno takemu profilu internetnih 

uporabnikov. Vedno hitrejši tempo življenja, vse manj prostega časa in nepripravljenost 

starejšega prebivalstva, ki z banko posluje na stari, klasični način, je moderno generacijo X 

odvrnilo od obiskovanja banke in čakanja v dolgih čakalnih vrstah. 

5.5.2 Ciljni uporabniki Banke IN 

V razvojni fazi Banke IN je bilo zasnovano, da bo ponudba Banke IN namenjena le 

določenemu segmentu komitentov. Namenjena je bila komitentom, ki cenijo prosti čas, imajo 

višji osebni dohodek, sklepajo različne vrste poslov in bančnih storitev ter želijo svoje bančno 

poslovanje opravljati brez obiska poslovalnice. Iz navedenih izhodišč lahko ugotovimo, da je 

segment komitentov, ki jim je Banka IN namenjena, zelo podoben segmentu komitentov iz 

prej omenjenega povzetka raziskave o uporabi interneta in je za ta segment predvsem 

značilno: 

 starost uporabnika med 25 in 40 let, 

 višja in visoka izobrazba, 

 višji mesečni prejemki ter 

 študentom, za katere banka pričakuje, da bodi sodili v segment komitentov z boljšim 

finančnim, poklicnim in izobraževalnim statusom. 

Pred testiranjem nove storitve so v banki opravili SWOT analizo, da bi izpostavili prednosti 

in slabosti ter priložnosti in nevarnosti ob razvoju nove inovativne spletne banke. Pri 

načrtovanju izvedbe idej novih storitev in produktov je treba biti pripravljen na več 

scenarijev, ki lahko vplivajo na fazo razvoja in uvedbe storitev na trg.  

5.5.3 Testiranja spletne banke 

Po uspešnem razvoju programskih, tehnoloških in informacijskih rešitev je prišla na vrsto 

faza testiranja Banke IN. V testiranje nove spletne banke je bilo v prvi fazi povabljenih sto 

komitentov, predvsem bančnih uslužbencev. V drugi fazi testiranja je testiranje opravljalo 50 

predlaganih komitentov, ki so izrazili zanimanje za sodelovanje in pošiljanje povratnih 

informacij. V projektni skupini so nato pripravili anketo, s katero so prejeli povratne 

informacije vseh testnih uporabnikov. Sledila je faza analize povratnih informacij testnih 
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uporabnikov ter priprava predlogov za odpravo napak ter dopolnitev in implementacijo 

izboljšav. V obdobju testiranja aplikacije so bila opravljena interna izobraževanja za celotno 

prodajno mrežo v banki z namenom boljšega poznavanja produkta in lažjo prodajo nove 

inovativne spletne banke, Banke IN. Testiranje spletne banke se je začelo 1. februarja 2008 in 

je potekalo točno osem mesecev. Bližal se je dan, ko je Banka IN ugledala luč sveta. 

5.5.4 Oglaševanje nove storitve 

Ob uvedbi nove spletne banke na trg, 1. oktobra 2008, so v banki sklicali tiskovno 

konferenco, na katero so bili povabljeni številni novinarji iz gospodarstva, časopisnih hiš, 

bančnih vestnikov ter številni drugi. Z navdušenjem so prisluhnili predsedniku uprave banke, 

kako inovativno in dovršeno spletno banko so z lastnimi znanji razvili v banki Intesa 

Sanpaolo. Banka je svojo ponudbo predstavila tudi na vstopni strani banke, kjer je bil naložen 

videoposnetek, ki je dopolnil uporabniško izkušnjo, kot pomoč pri prijavi. Objavljeni so bili 

oglasi na številnih radijskih postajah in po TV zaslonih. Izdelani so bili veliki reklamni oglasi, 

ki so bili postavljeni na številnih točkah po Sloveniji, predvsem v neposredni bližini bank. 

5.5.5 Uvedba novega produkta – Banke IN na trg 

Težko pričakovana spletna Banka IN je luč sveta ugledala 1. oktobra 2008. V popolni 

preobleki, z novimi, najnaprednejšimi rešitvami, stilski dovršenosti in z inovativno 

uporabniško izkušnjo je postala spletna banka nove generacije. Pomemben mejnik v 

elektronskem poslovanju so v banki sklenili s predstavitvijo elektronskega podpisa 

dokumentov v spletni banki, s predstavitvijo elektronskega arhiva in z implementacijo novega 

prodajnega pripomočka – CRM-ja. Vsi navedeni produkti so bili plod lastnega znanja, 

dobrega tima in prave notranje podjetniške kulture. 

Prvi dnevi od uvedbe novih funkcionalnosti niso prinesli mirnega spanca. Pod budnim 

očesom so neprekinjeno spremljali poslovanje in ugotavljali, kje bi lahko bile še kakšne 

pomanjkljivosti. Da je nizek štart uspel ter da so doživeli dober odziv komitentov na uvajanje 

novosti, priča podatek, da je v prvem mesecu banka pridobila 500 novih zadovoljnih 

komitentov.  
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6 POVZETEK SPOZNANJ IN PREDLOGI ZA PRAKSO 

Na podlagi proučene strokovne literature in z uporabo praktičnih znanj, pridobljenih v času 

zaposlitve na banki Intesa Sanpaolo, smo spoznali, da nam je notranja podjetniška kultura 

tako zelo všeč, da se tudi sami velikokrat počutimo kot notranji podjetnik. To pomeni, da 

čutimo podjetniško razmišljanje in notranjo podjetniško naravnanost. Med zaposlitvijo na 

banki smo že sodelovali v projektih odkrivanja idej, zbiranja in priprave predlogov ter 

izboljšav. Ker mora osebni bančnik z znanjem pokrivati številna področja bančništva, 

zavarovalništva ter investicijskega svetovanja, imamo veliko izkušenj z najzahtevnejšimi 

komitenti. Komuniciranje med komitentom in bančnikom je odlična priložnost, da v 

prodajnem procesu opazimo kakšno priložnost za izboljšavo, prav tako lahko zaznamo 

nevarnost in tako težavo takoj odpravimo. 

Vse hitrejši tempo življenja je privedel do trenutka, ko so morale banke posodobiti svoje 

obstoječe klasično bančno poslovanje z namenom ohraniti ali, še bolje, povečati tržni delež na 

trgu ter iskati nove poslovne priložnosti. V ciljih naloge smo izpostavili, da želimo proučiti 

pomen notranje podjetniške kulture v obravnavanem podjetju. Po napisani zaključni projektni 

nalogi menimo, da je veliko odvisno od nas samih, kako se bomo v podjetju obnašali, koliko 

bomo sodelovali pri proaktivnosti, ali bomo pokazali željo po nenehnem učenju in dodatnem 

izobraževanju.  

Ugotavljamo, da se je banka Intesa Sanpaolo pravočasno odzvala na spremenjena vedenja 

strank in ponudila odlične rešitve tudi tistim, ki ne želijo hoditi v banko in stati v čakalnih 

vrstah. Veseli nas, da je projektna skupina imela enake ali podobne interese ter da so v banki 

znotraj svojih kadrov odkrili skupino ljudi, ki je z notranjim podjetniškim pristopom razvila 

nov produkt, kakršnega banka še ni imela. Notranji podjetniki so Banko IN razvijali, ko 

elektronsko bančništvo še ni bilo tako razvito, kot je danes. Predpostavljamo, da je analiza 

trga pokazala pravi trend uporabe interneta in banki odprla možnost, da na trg uvede 

produkte, ki so inovativni, estetsko dovršeni in varni. Zaznati priložnost v pravem trenutku 

pomeni konkurenčno prednost podjetja. Če priložnost za razvoj zaznajo zaposleni znotraj 

podjetja, menimo, da je takim kadrom treba nameniti posebno pozornost, vlagati vanje ter jih 

ustrezno nagraditi. Še vedno menimo, da človeški kapital predstavlja ključni del uspeha 

podjetja, vendar se morda nekatera podjetja tega premalo zavedajo. Naš pogled na trenutno 

situacijo, ko lahko rečemo, da živimo v času kapitalizma, je tak, da imajo podjetja kot 

primarne želje razvijati strukturni kapital in morda občasno pozabljajo, da je človeški kapital, 

še posebej, če je podjetniško usmerjen, zelo pomemben.  

Glede na opravljene najnovejše analize trenda uporabe elektronskega bančništva v zaključni 

projektni nalogi ugotavljamo, da uporaba mobilnega bančništva strmo narašča. Predlagamo, 

da se v iskanju novih poslovnih priložnosti banka lahko obrne tudi na svoje komitente, ker 

lahko s povratno informacijo dobi zelo uporabne usmeritve, kaj jih pri uporabi mobilne banke 
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moti, kaj veseli in kaj pogrešajo. Če je tako, gre za najcenejši vir informacij uporabnikov, ki 

jih v banki lahko spremenijo v poslovne priložnosti.  

Zadovoljni smo, da banka sodeluje v projektu trajnostnega razvoja. Sodelovanje v projektu 

trajnostnega razvoja ocenjujemo kot zelo etično, družbeno odgovorno in hkrati še inovativno. 

Če pomislimo na naše naslednike, je želja vseh nas, da jim pustimo svet čist in čim bolj zelen. 
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7 SKLEP 

Med pisanjem zaključne projektne naloge smo poskušali povezati teoretični del s praktičnim. 

Menimo, da brez poznavanja teoretičnih izhodišč nekaterih poslovnih procesov ni mogoče 

uresničiti v poslovni praksi. Razložili smo pomen notranjega podjetništva pri iskanju idej, 

inovacij ter poslovnih priložnosti. Menimo, da je delovanje notranjih podjetnikov zelo 

odvisno od splošnega vzdušja v organizaciji, od notranje podjetniške klime. V današnjem 

času, ko se tempo spreminja s svetlobno hitrostjo, podjetja od zaposlenih pričakujejo, da se 

bodo tudi ustrezno hitro odzvali na spremembe. Enako velja za management v podjetju. 

Danes so spremembe nekaj vsakdanjega. Velike in male. Zmagal bo tisti, ki bo fleksibilen in 

se bo spremembam prilagodil ter se ustrezno odzval. Menimo, da je uvedba notranjega 

podjetništva v podjetjih več kot dobrodošla. Prisotna mora biti še prava notranja podjetniška 

kultura, da pride skupna sinergija do izraza. V zaključni projektni nalogi smo predstavili 

procesne vidike delovanja notranjega podjetništva ter to podkrepili s primerom iz prakse. 

Zavedati se moramo pomembnosti človeškega kapitala, ki je osnova vsakega podjetja. Iz 

proučene strokovne literature in iz prakse sklepamo, da notranja podjetniška kultura pozitivno 

vpliva na notranje podjetništvo. 
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