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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi primerjamo spletne strani petih slovenskih bank z največjimi 

tržnimi deleži na domačem trgu. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V 

teoretičnem delu je predstavljeno trenutno stanje na slovenskem bančnem trgu, prav tako pa 

tudi aktualne smernice, ki narekujejo lastnosti modernih in kakovostnih spletnih strani. V 

drugem oziroma praktičnem delu naloge je izvedena primerjalna analiza, ki z ocenjevanjem 

od 1 do 3 ugotavlja kakovost izbranih spletnih strani. Ugotovitve kažejo, da izbrane spletne 

strani ne nudijo dovolj možnosti za dvosmerno komunikacijo. 

Ključne besede: bančništvo, storitve, produkti, Slovenija, informacije, internet, 

komuniciranje. 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis is based on the comparative analysis of the web sites, belonging to five 

Slovenian banks with largest market shares on the domestic banking market. The thesis 

consists of two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part presents the 

current situation on the Slovenian banking market and the latest guidelines for modern and 

quality web sites. The second, empiric part of the thesis is a comparative analysis of web sites 

belonging to five Slovenian banks with largest market shares. The results show that the 

chosen web sites don’t offer enough options for receiving feedback information. 

Keywords: banking, services, products, Slovenia, information, Internet, communication. 

UDK: 336.71:004.738.5(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavnega problema in teoretičnih izhodišč 

Prihajajoča generacija uporablja internet kot glavni vir informacij, zato morajo banke 

posvečati posebno pozornost spletnim predstavitvam, ki morajo izražati tako varnost in 

zaupanje kot tudi kakovost ponudbe. Glede na to, da se je svet znašel v finančno zelo 

nestabilnem obdobju, ki so ga povzročile prav banke, se je zaupanje v finančne institucije pri 

splošni populaciji zelo zmanjšalo. Zaupanje si banke pri svojih potencialnih komitentih lahko 

pridobijo le s kredibilno in kakovostno ponudbo. Veliko informacij o ponudbi in produktih 

lahko nudijo kar na svoji spletni strani, ki mora biti prilagojena in dostopna splošni populaciji. 

Na slovenskem bančnem trgu je prisotnih več kot dvajset bank, večino tržnega deleža (skoraj 

65 %) pa si deli šest domačih bank. Večjih sprememb v tržnem deležu čez leta ni moč opaziti, 

iz česar lahko sklepamo, da so komitenti relativno zvesti svojim bankam.  

Kakovostne informacije, ki jih je moč hitro pridobiti na spletni strani, so lahko ključnega 

pomena pri pridobivanju novih strank ali tudi komitentov, kar je v zelo konkurenčnem okolju 

tujih in domačih ponudnikov bančnih storitev vedno težje. Jogan idr. (2001, 240) pišejo: »Vse 

skupaj, besedila in slikovna oprema, mora biti ustrezno oblikovano in povezano v strukturo, 

po kateri je možno hitro poiskati informacije.« 

Prednost spletnih strani je predvsem možnost dvosmerne komunikacije, ki se je v zadnjih 

nekaj letih sorazmerno z razvojem interneta in spletnih aplikacij še dodatno okrepila.  

Joinson idr. (2007, 89) razlagajo, da je interaktivnost tista značilnost, ki razlikuje 

komuniciranje prek spleta od tradicionalnih masovnih medijev: 

Za razliko od časopisov in televizije splet omogoča neomejene možnosti interakcije z 

informacijami, namesto da bi jih le posredoval. Vsi računalniško zasnovani mediji spodbujajo 

aktivnost uporabnikov s tem, da od njih zahtevajo konstantno posredovanje ukazov prek 

računalniške opreme, kot so miška, tipkovnica ali ekran na dotik. Tako so uporabniki postali 

aktivni udeleženci, kar pomeni, da niso zgolj pasivni prejemniki informacij. 

Zaradi teh razlogov bo temeljno raziskovalno vprašanje namenjeno obravnavanju hitrega 

pridobivanja kakovostnih informacij in možnosti prejemanja povratnih informacij, in to tako 

za uporabnika kot ponudnika bančnih storitev oziroma produktov. 

1.2 Namen in cilji 

Osnovni namen zaključne projektne naloge je primerjalno proučiti možnost učinkovitega in 

hitrega pridobivanja informacij o bančnih storitvah ter produktih s spletnih strani slovenskih 

bank.  
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V zaključni projektni nalogi so bili zastavljeni naslednji cilji: 

 predstaviti banke, ki so vključene v analizo, 

 raziskati trenutne tržne razmere v slovenskem bančnem prostoru, 

 predstaviti glavne bančne storitve in produkte, namenjene fizičnim osebam, 

 predstaviti zadnje smernice in tehnologije na področju spletnih strani in interneta, 

 primerjati bančne spletne strani s tehničnega in uporabniškega vidika, 

 razvrstiti spletne strani na podlagi ugotovitev raziskave. 

1.3 Metode za doseganje ciljev  

V teoretičnem delu naloge je bila uporabljena metoda analize za razčlenjevanje vsebin, 

pridobljenih iz strokovne literature na temo interneta, spletnih strani in uporabniškega 

dojemanja spletnega okolja. Metoda sinteze je bila uporabljena za povezovanje različnih virov 

in literature v celoto, kar je bila osnova za empirični del naloge. Za postavljanje meril, ki so 

bila temelj primerjalne analize, je bila uporabljena metoda kompilacije zadnjih smernic in 

navodil za kakovostne spletne predstavitve. 

V empiričnem delu naloge je bila izvedena primerjalna analiza spletnih strani petih tržno 

najmočnejših slovenskih bank. Ta je vsebovala točkovanje elementov in lastnosti od 1 do 3, 

kjer ocena 1 predstavlja najnižjo možno oceno (slabo), ocena 3 pa najvišjo (dobro). Analiza je 

bila sestavljena iz dveh plati: tehnične in uporabniške. Prva je ugotavljala zmožnost 

pridobivanja informacij internetnih uporabnikov z analizirane spletne strani, in to ne glede na 

različna orodja za brskanje po spletu, ki jih uporabljajo. Druga je proučevala, v kakšni meri, 

če sploh, sta spletna stran in posledično tudi pridobivanje informacij uporabniku prijazna. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju predmeta 

Predpostavljeno je bilo, da naj bi rezultati primerjalne analize in raziskave realno prikazali 

kakovost analiziranih spletnih strani in da bi ta koristila tudi njihovim lastnikom, saj naj bi 

skušala uprizoriti uporabniško izkušnjo in hkrati zajemala primerjavo z drugimi, 

konkurenčnimi bankami. 

Pri pridobivanju primerne in aktualne literature ni bilo težav, saj imam na področju izdelave 

spletni strani že kar nekaj let delovnih izkušenj. Predvidena je bila možnost pojava težav pri 

uporabniški plati analize, saj je obstajala možnost, da bi na predmete analize gledal s 

strokovnega vidika namesto z uporabniškega. Temu sem se izognil tako, da sem z uporabo 

literature postavil teoretična izhodišča, ki so bila temelj za izvedbo primerjalne analize. Poleg 

tega je obstajala možnost, da bi rezultati analize bili subjektivni, saj jo je izvajala le ena 

oseba. Temu sem se izognil s kombinacijo skozi leta pridobljenega strokovnega znanja in 

dobro postavljenih teoretičnih izhodišč. 
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2 OBRAVNAVANI UDELEŽENCI NA BANČNEM TRGU 

2.1 Predstavitev tržno najmočnejših slovenskih bank 

2.1.1 NLB, d. d. 

Začetki NLB segajo v leto 1889, ko je bila ustanovljena Mestna hranilnica ljubljanska. Leta 

1970 se je preimenovala v Ljubljansko banko. 8 let kasneje je bila oblikovana skupina 

Ljubljanske banke, sestavljena iz Ljubljanske banke – Združene banke in iz 22 temeljnih 

bank. Leta 1990 so se banke skupine Ljubljanske banke preoblikovale v delniške družbe, 

nekdanje temeljne banke pa so postale hčerinske družbe. Med letoma 1992 in 1993 je banka 

formalno prenehala delovati in začela proces sanacije. Nova Ljubljanska banka je bila 

ustanovljena leto kasneje, 27. julija 1994, pod tem imenom pa jo poznamo še danes. Po treh 

letih se proces sanacije skupine zaključi, hkrati se uvede prenovljena celostna grafična 

podoba. V letih zatem je NLB prejela številne nagrade raznih ustanov, prav tako so ji številne 

bonitetne agencije izboljšale bonitetne ocene. Septembra 2002 je bila uspešno zaključena prva 

faza privatizacije, prodanih je bilo 39 % deleža. V letih zatem je NLB brez večjih težav 

uspelo obdržati vodilni položaj v Sloveniji, in to kljub vstopom novih, tujih bank na slovenski 

bančni trg. V zadnjih letih se je banka osredotočila na domači trg in na trge nekdanjih držav 

Jugoslavije, kjer si je položaj okrepila s številnimi prevzemi tamkajšnjih lokalnih bank (NLB 

b. l.). 

NLB ima v Sloveniji 158 poslovalnic in 719 bančnih avtomatov, na trgih jugovzhodne Evrope 

pa še dodatnih 313 poslovalnic in 445 bančnih avtomatov. Ob koncu leta 2010 je bilo v NLB 

odprtih 828 tisoč osebnih računov občanov, kar predstavlja 40 % celotnega prebivalstva 

Slovenije (NLB 2011). 

Deset največjih delničarjev NLB ima v lasti 9.966.319 delnic, kar znaša 90,10-odstotni delež. 

5.045.742 delnic ima v lasti Republika Slovenija s 45,62-odstotnim deležem, sledi KBC Bank 

NV s 25-odstotnim deležem. Dva delničarja imata skupaj v lasti kar 70,62 % delnic NLB, 

sledijo jima številne družbe z manjšimi deleži: Poteza Naložbe, d. o. o., s 4,67 %, Slovenska 

odškodninska družba, d. d., s 4,07 %, Kapitalska družba , d. d., s 4,03 % in Zavarovalnica 

Triglav z 2,53 %. Drugi (manjši) delničarji imajo v lasti skupno 9,90 % delnic NLB. 

Knjigovodska vrednost delnice NLB je na dan 30. 6. 2011 znašala 111,2 EUR (NLB 2011). 

2.1.2 Nova KBM, d. d. 

Leta 1862 je začela delovati Mestna hranilnica Maribor. V svojem dolgem obdobju 

poslovanja je ta velikokrat spreminjala ime in obliko organizacije, danes pa jo poznamo pod 

imenom Nova KBM, d. d. Pod imenom Mestna hranilnica Maribor je delovala do sredine 



 

4 

prejšnjega stoletja, ko se je leta 1962 združila z Okrajno banko, ki je bila ustanovljena leta 

1955, takrat še kot Komunalna banka Maribor. Nekaj let kasneje je spet prišlo do spremembe 

imena, tokrat v Kreditno banko Maribor. Leta 1978 se je z 22 drugimi bankami združila v 

Ljubljansko banko – Združeno banko. V času osamosvajanja Slovenije se je Kreditna banka 

Maribor preoblikovala v delniško družbo, začelo se je oblikovanje Skupine Nove KBM. V 

sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja je Ljubljanska banka – Združena banka začela 

razpadati in KBM, d. d., je prav tako izstopila iz te zveze ter začela s sanacijo, ki se je 

zaključila štiri leta kasneje. Ime, pod katerim jo poznamo danes, si je banka nadela leta 1994. 

V tem letu je bila odprta podružnica v Ljubljani in ustanovljena družba KBM leasing, d. d. 

Bila je ena izmed prvih bank, ki je v Sloveniji postavila spletno stran. V istem letu, torej v 

letu 1996, je pridobila certifikat kakovosti na področju poslovanja s prebivalstvom. Dve leti 

kasneje je Nova KBM uvedla elektronsko bančništvo Bank@Net za fizične osebe. Naslednji 

omembe vreden mejnik v zgodovini Nove KBM je prva faza privatizacije, saj so se njene 

delnice prvič prodajale malim vlagateljem. 4. januarja 2012 je Nova KBM praznovala 150-

letnico delovanja svoje predhodnice Mestne hranilnice Maribor (Nova KBM b. l.). 

Nova KBM ima v Sloveniji odprtih 75 poslovalnic in 15 podružnic ter 255 bančnih 

avtomatov, od tega jih je 57 opremljenih za plačilo položnic. V banki je bilo na dan 31. 12. 

2010 zaposlenih 1.393 delavcev, kar je za 63 manj kot ob koncu leta 2009 (Nova KBM 2011). 

Ob koncu leta 2010 je imela Nova KBM izdanih 26.081.979 delnic. Deset največjih 

delničarjev je imelo v lasti 60,25 % delnic, mali delničarji pa 23 %. Največji delež ima v lasti 

Republika Slovenija z 41,5 %, sledita ji Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska 

družba, d. d., obe s 4,79 %. Vsi drugi večji delničarji imajo v lasti manj kot 2 % delnic. 

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2010 znašala 14,39 EUR, kar je za 0,29 EUR 

več kot prejšnje leto (Nova KBM 2011). 

2.1.3 Abanka Vipa, d. d. 

Začetki Abanke segajo v leto 1955, ko je začela delovati kot podružnica Jugoslovanske banke 

za zunanjo trgovino. Po dvajsetih letih poslovanja se je podružnica preimenovala v Jugobanko 

– Temeljno banko Ljubljana. Decembra 1989 se je na osnovi sklepa zbora banke 

preoblikovala v Abanko, d. d., in izstopila iz sistema Jugobanke. V Sloveniji je v tem času 

obratovalo 26 poslovnih enot. Svojo samostojno pot je začela pod imenom Abanka, d. d., 

Ljubljana, in sicer januarja 1990. Naslednji pomembnejši mejnik v zgodovini se je zgodil leta 

2002, ko je prišlo do združitve z Banko Vipa, d. d. (Abanka Vipa b. l.). 

Abanka Vipa, d. d., je imela ob koncu leta 2010 v Sloveniji odprtih 41 poslovalnic in 249 

bančnih avtomatov. Število zaposlenih se je iz 877 ob koncu leta 2009 zmanjšalo na 863 

(Abanka Vipa 2011). 
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Na dan 31. 12. 2010 je imela Abanka izdanih 7.200.000 delnic, ki so bile v lasti 1.125 

delničarjev. Deset največjih delničarjev ima v lasti 89,5 % delnic, mali delničarji pa 10,5 %. 

Največji delež lastništva Abanke predstavlja lastniški delež Zavarovalnice Triglav, d. d., s 

25,6 %, sledi ji Sava, d. d., s 23,8 %. Drugi deleži lastništva so: Gorenjska banka, d. d., z 9,9 

%, Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I s 7,3 %, Hit, d. d., s 6,1 %, BPT, d. o. o., s 4,8 %, 

Vipa holding, d. d., s 3,7 %, Daimond holding, d. d., s 3,6 %, Zvon ena holding, d. d., z 2,4 % 

in Slovenska odškodninska družba, d. d., z 2,2 %. Knjigovodska vrednost delnice je na dan 

31. 12. 2010 znašala 50,62 EUR (Abanka Vipa 2011). 

2.1.4 SKB, d. d. 

Leta 1965 je bila ustanovljena posebna organizacijska enota, imenovana Direkcija za 

stanovanjsko kreditiranje. Ta je zbirala sredstva in odobravala kratkoročna ter dolgoročna 

posojila za stanovanjsko in komunalno gradnjo. Šele 22. februarja 1987 je bil pridobljen 

status temeljne banke v sklopu Ljubljanske banke, z imenom Stanovanjsko-komunalna banka 

Ljubljana. 22. decembra 1989 je bila na ustavnem zboru ustanovljena Stanovanjsko-

komunalna banka Ljubljana, d. d. Naslednje leto je zaznamovalo veliko pomembnih 

dogodkov, med njimi tudi prevzem K & H banke in s tem pridobitev mreže poslovalnic, 

pridobljeno je bilo pooblastilo Narodne banke Slovenije za opravljanje devizno-valutnih 

poslov in ustanovitev SKB – nepremičnine & leasing, d. o. o. Leta 1991 se je banka 

preimenovala v SKB, d. d., in tako se imenuje še  danes. V naslednjih nekaj letih je SKB 

odprla pet novih poslovalnic na strateško ključnih območjih v Sloveniji, odprli so 

predstavništvo v Londonu, postavili mrežo bankomatov in prvi menjalni avtomat v Ljubljani. 

Leta 1995 je bila postavljena prva spletna stran SKB, s katero so se kot prva slovenska banka 

predstavili na internetu, le dve leti kasneje pa je zaživela ideja elektronskega bančništva z 

izvedbo projekta SKB NET. Naslednji mejnik v zgodovini SKB je bil pridružitev skupini 

Société Générale, do katere je prišlo leta 2001, njihovo celostno grafično podobo pa so 

prevzeli šele leta 2007. Z uvajanjem novih tehnologij in pridobitvijo različnih nagrad so si 

utrdili svoj položaj na slovenskem trgu ter so po tržnem deležu še danes četrta največja banka 

(SKB b. l.).  

SKB je imela ob koncu leta 2010 v Sloveniji 59 poslovalnic in 104 bančne avtomate. Število 

zaposlenih se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 3,68 %, in sicer iz 950 na 915, 

kolikor jih je v SKB delalo ob koncu leta 2010 (SKB 2011).  

SKB je imela na dan 31. 7. 2011 izdanih 12.649.200 delnic, ki so bile razdeljene med 129 

lastnikov. Največji in večinski delež je v lasti Société Générale, saj ima v lasti kar 97,5755 % 

delnic. Sledi mu Généfinance z 2,1447 %, torej imata dva največja delničarja v lasti skupaj 

več kot 99 % delnic. V lasti manjšinskih delničarjev pa je 0,0652 % delnic. Knjigovodska 

vrednost delnice je na dan 31. 12. 2010 znašala 22,08 EUR (SKB 2011).  
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2.1.5 Banka Koper, d. d. 

Začetki Banke Koper segajo v leto 1955, ko je bila ustanovljena Istrska komunalna banka z 

namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva. Le šest let kasneje se je preimenovala v 

Komunalno banko Koper. Do leta 1971 je bila banka le regionalno usmerjena, od takrat dalje 

pa je začela širiti svojo poslovno mrežo in posle čez regionalne meje. Ob koncu sedemdesetih 

let prejšnjega stoletja se je večina bank vključila v bančni sistem Ljubljanske banke – 

Združene banke in Banka Koper ni bila izjema. V tem sistemu je delovala od leta 1978 do leta 

1992, ko je začela samostojno pot pod novim imenom Splošna banka Koper in začela z 

razvojem prve plačilne kartice Activa. V naslednjih nekaj letih je Banka Koper pridobila 

licenco za vse bančne posle doma in v tujini ter razširila svojo poslovno mrežo v Ljubljano. V 

teh letih je prav tako potekala prenova notranje organizacije. Leta 1997 je prišlo do treh 

pomembnih mejnikov v razvoju, saj je ta začela delovati pod imenom Banka Koper. Sledila je 

prenova celostne grafične podobe in odprtje poslovalnice v Mariboru. Naslednje leto je prišlo 

do pripojitve M banke, začel se je razvoj lastnega spletnega bančništva z imenom i-Net banka. 

Leta 2002 je Sanpaolo IMI postal večinski delničar, banka je pridobila licenco za trženje 

zavarovalniških polic. Pet let kasneje sta se združili dve veliki italijanski bančni skupini, 

Banca Intesa in Gruppo Sanpaolo IMI – Banka Koper je tako postala članica velike 

mednarodne bančne skupine. V letu 2008 je Banka Koper prevzela celostno grafično podobo 

skupine Intesa Sanpaolo in uvedla novo različico spletne banke – BankoIN (Banka Koper 

b. l.).  

V Sloveniji obratuje 52 poslovalnic in 94 bančnih avtomatov Banke Koper. Število 

zaposlenih na dan 31. 12. 2010 je bilo 771, kar je za 12 manj kot prejšnje leto in kar za 68 

manj kot ob koncu leta 2008 (Banka Koper 2011). 

Banka Koper je imela na dan 31. 12. 2010 izdanih 531.359 delnic, od tega je bilo              

98,44 % razdeljenih med tri večje delničarje, 1,56 % pa med manjšinske. Največji delež ima v 

lasti Intesa Sanpaolo, in sicer 97,48 % delnic. Sledita ji Elektro Primorska, d. d., z 0,66 % in 

Kraški vodovod Sežana, d. o. o., z 0, 30 %. Knjigovodska vrednost delnice Banke Koper je ob 

koncu leta 2010 znašala 501,98 EUR (Banka Koper 2011). 

2.2 Trenutno stanje na slovenskem bančnem trgu 

V zadnjih dveh letih je bilo moč opaziti delno oživljanje gospodarstev razvitih držav po 

obdobju recesije, ki je svoj vrhunec doseglo v prvem četrtletju leta 2009. Rast BDP je bila 

izrazita le v državah v razvoju, na katere kriza ni vplivala v taki meri kot na razvita 

gospodarstva, v katerih je bila zmerna gospodarska rast le posledica državnih pomoči in 

stimulativnih ukrepov državnih bank ter hitre rasti uvoznega povpraševanja držav v razvoju. 

Te države so leta 2010 že dosegle stopnjo rasti iz obdobja pred krizo. Gospodarska rast je bila 
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med razvitimi gospodarstvi zmerna, v evrskem območju je bilo povprečje 1,7 %, v ZDA pa se 

je dvignila na 2,8 % (Banka Slovenije 2011). 

Po podatkih iz letnega poročila Banke Slovenije za leto 2010 je gospodarska rast Slovenije v 

letu 2010 zaostala za povprečjem evrskega območja (slika 1), in to predvsem zaradi 

poglabljanja krize v gradbeništvu ter zaradi negativnih gibanj v finančnem posredništvu. 

Stopnje rasti dodane vrednosti so bile v veliki večini drugih dejavnosti pozitivne, rast je bila 

najvišja v dejavnostih, večinoma odvisnih od tujega povpraševanja. Pozitivna, a nizka, je 

postala rast končne potrošnje gospodinjstev, kar je posledica poslabšanja razmer na trgu dela 

v letu 2010. Že drugo leto zapored se je zmanjšala kupna moč prebivalstva, kar dokazujejo 

merjenja realne vrednosti mase bruto plač (Banka Slovenije 2011). 

 

Slika 1: Gibanje BDP v Sloveniji in evrskem območju 

Vir: Banka Slovenije 2011. 

31. decembra 2010 je v Sloveniji poslovalo 19 bank: osem hčerinskih, tri podružnice tujih 

bank in tri hranilnice. V primerjavi s prejšnjim letom se število kreditnih institucij ni 

spremenilo. Osem hčerinskih bank in tri podružnice tujih bank so bile v večinski tuji lasti, v 

popolnoma domači je bila le ena, devet pa jih je bilo v večinski domači lasti (Banka Slovenije 

2011). 

Banke so se zmanjševanju zadolženosti na pasivah svojih bilanc prilagajale na različne 

načine, med njimi tudi z zaustavitvijo rasti posojil nebančnemu sektorju – ta so se v letu 2010 

povečala le za 536 milijonov evrov. To so bila predvsem posojila gospodinjstvom, saj se je 

medletna rast posojil podjetjem zmanjšala, ob koncu je ta znašala -2 % na letni ravni, medtem 
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ko je bila pri gospodinjstvih razmeroma visoka, saj je v povprečju presegala 9 % (slika 2). 

Obseg teh posojil so nadpovprečno večale banke, ki so večinoma v tuji lasti. Po letnem 

poročilu Banke Slovenije sodeč, so banke podjetjem odobravale predvsem kratkoročna 

posojila, medtem ko so pri gospodinjstvih prevladovala dolgoročna, predvsem stanovanjska 

posojila. Medletna rast teh je ob koncu leta 2010 znašala 23 %. Banke v Sloveniji so ohranile 

visoko raven nominalnih obrestnih mer za posojila, namenjena podjetjem, saj so bile bistveno 

višje kot v evrskem območju. Obrestne mere za potrošniške kredite so bile v primerjavi z 

evrskim območjem nižje, za stanovanjske pa za pol odstotka višje od primerljivih obrestnih 

mer povprečja članic EU (Banka Slovenije 2011).  

 

Slika 2: Kreditiranje nebančnega sektorja 

Vir: Banka Slovenije 2011. 

Poslabšanje gospodarskih razmer je v letu 2010 v veliki meri vplivalo na poslovno uspešnost 

bank. Izguba bančnega sistema pred obdavčitvijo je v letu 2010 znašala 96,4 milijona evrov, 

česar banke niso mogle zmanjšati z višjimi neto obrestnimi prihodki in z znižanjem 

operativnih stroškov. Iz preglednice 1 je razvidno, da so bili neto obrestni prihodki glede na 

prejšnje leto višji za 11,3 %, a so bili neobrestni prihodki manjši za 11,2 %. Operativni stroški 

so ostali skoraj nespremenjeni (povečanje za le 0,1 %), stroški dela pa so se zmanjšali za 

0,5 % (Banka Slovenije 2011).  
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Preglednica 1: Izkaz poslovnega izida bank 

 Obseg (v mio EUR) Stopnje rasti (v %) 

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Neto obresti 816,4 944,6 932,2 1037,7 18,3 15,7 -1,3 11,3 

Neobrestni prihodki 616,7 415,6 493,1 437,9 17,3 -32,6 18,7 -11,2 

Bruto dohodek 1.433,0 1.360,2 1.425,3 1.475,6 17,9 -5,1 4,8 3,5 

Operativni stroški 755,9 776,0 765,2 765,9 7,7 2,7 -1,4 0,1 

Stroški dela 401,8 412,1 415,5 413,3 9,4 2,6 0,8 -0,5 

Poslovni izid po obdavčitvi 411,7 247,7 121,8 -94,3 36,0 -39,8 -50,8 … 

Vir: Banka Slovenije 2011. 

V primerjavi z letom 2009 so tržni deleži izbranih bank doživeli manjše spremembe, kar je 

razvidno iz preglednice 2. Le SKB je obdržala enak tržni delež, to je 5,4-odstotnega, dve 

banki sta svoj tržni delež povečali, Nova KBM za 0,3 % in Abanka za 0,4 %, največ je 

izgubila NLB, saj se je njen tržni delež zmanjšal kar za 2,7 %, zmanjšal pa se je tudi tržni 

delež Banke Koper, in sicer za 0,2 %. Večino izgubljenega tržnega deleža posameznih 

slovenskih bank lahko pripišemo vstopu tujih bank na slovenski trg, ki so v zadnjih nekaj letih 

svoj tržni delež postopno večale, kar je znatno vplivalo na stopnjo konkurenčnosti na 

slovenskem bančnem trgu (Banka Slovenije 2011).  

Preglednica 2: Spremembe tržnih deležev bank med letoma 2009 in 2010 

Banka 31. 12. 2009 31. 12. 2010 

NLB, d. d. 30,3 27,6 

Nova KBM, d. d. 9,4 9,7 

Abanka Vipa, d. d. 8,8 9,2 

SKB, d. d. 5,4 5,4 

Banka Koper, d. d. 4,7 4,5 

Vir: Banka Slovenije 2011. 

2.3 Delež poslovanja bank s fizičnimi osebami 

Banke ta segment imenujejo na različne načine, npr. kot: retail bančništvo, bančništvo na 

drobno, zasebno bančništvo itd., v vsakem primeru pa gre za bančništvo, namenjeno fizičnim 

osebam. Iz podatkov, pridobljenih iz letnih poročil izbranih bank, je razvidno, da ta delež 

nikakor ni zanemarljiv, saj v povprečju znaša približno 24 % strukture portfelja bank. Vsaki 

posamezni banki ta segment predstavlja različen delež, med petimi izbranimi se giblje med 16 

in 36 %. V letu 2010 se je kreditiranje gospodinjstev povečalo za 9 % in je ta segment edini iz 

nebančnega sektorja, ki je zabeležil pozitivno medletno rast, in to predvsem zaradi povečanja 

števila stanovanjskih ter potrošniških kreditov. Slika 3 prikazuje deleže poslovanja s fizičnimi 
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osebami posameznih bank. Podatki so bili pridobljeni iz letnih poročil posameznih bank 

(NLB 2011; Nova KBM 2011; Abanka Vipa 2011; SKB 2011; Banka Koper 2011; Banka 

Slovenije 2011).  

 

Slika 3: Delež poslovanja bank s fizičnimi osebami 

Vir: NLB 2011; Nova KBM 2011; Abanka Vipa 2011; SKB 2011; Banka Koper 2011. 
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3 BANČNE STORITVE IN PRODUKTI, NAMENJENI FIZIČNIM OSEBAM 

3.1 Kredit 

Kredit je z drugo besedo posojilo, ki je vrsta dolga. Predstavlja materialna sredstva, ki jih da 

upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. V večini primerov si posojilojemalec od 

posojilodajalca izposodi vsoto denarja, ki jo mora v določenem časovnem obdobju vrniti. 

Vračilo je lahko v enem ali več obrokih, ki so lahko razdeljeni na različna časovna obdobja. 

Pri bančnih kreditih mora kreditojemalec poleg sposojenega zneska vrniti še obresti, ki so 

določene v kreditni pogodbi. V nasprotnem primeru lahko banka od kreditojemalca zahteva 

prisilno poravnavo dolga in zaračuna zamudne obresti, ki so zakonsko določene. Znesek 

obresti se določi z obrestno mero, ta pa je lahko fiksna ali spremenljiva. Krediti so ločeni 

predvsem na zavarovane in nezavarovane (Wikipedia 2009).  

Med zavarovane sodi običajen zavarovani kredit, za katerega posojilojemalec zastavi neko 

premičnino, npr. avto ali nepremičnino, kar je znano kot hipotekarni kredit. Kredite je možno 

zavarovati tudi s poroki, ki so v primeru nerednega plačevanja kreditojemalca dolžni plačevati 

namesto njega, ali pri zavarovalnicah, ki v zameno za plačilo zavarovanja prevzamejo 

odgovornost za odplačilo kredita v primeru smrti kreditojemalca. Med nezavarovane kredite 

sodijo: dolg kreditne kartice, prekoračitev limita na bančnem računu, osebna posojila in 

podjetniške obveznice. Obrestna mera za nezavarovane kredite je po navadi višja od tiste za 

zavarovane, ker ima posojilodajalec v primeru, da posojilojemalec posojila ne odplača, manj 

možnosti za ukrepanje. Višja obrestna mera se torej ujema z mero tveganja za primer plačilne 

nesposobnosti, saj se lahko zgodi, da dolg sploh ne bo odplačan in je posojilodajalec prisiljen 

v tožbo posojilojemalca (Wikipedia 2011a). 

3.2 Lizing 

Lizing ali zakup je proces, s katerim lahko podjetje ali fizična oseba pridobi v uporabo 

določena osnovna sredstva, za katera mora plačati vrsto pogodbenih, rednih plačil. 

Zakupojemalec je prejemnik storitev ali sredstev v zakupu, zakupodajalec pa je lastnik 

premoženja. V bistvu gre za najemno pogodbo, s to razliko, da ob plačilu zadnjega 

pogodbenega obroka zakupodajalcu zakupojemalec postane lastnik predmeta pogodbe (Sora 

finance b. l.). 

Zakup mnogi uvrščajo med vrste kredita, potrošniki pa ga pogosto uporabijo kot alternativo 

rednemu kreditu, saj je zakup prav zaradi tega, da lastnik predmet obdrži v svojem lastništvu 

do plačila zadnjega obroka, lažje pridobiti. Če zakupojemalec zamudi s plačilom, obstaja 

možnost, da lastnik predmet zaseže in prekine zakupno pogodbo. Stopnja tveganja je zaradi 

tega manjša, zato je zakup v zadnjih letih postal zelo priljubljen način nakupa premičnin, v 

večini primerov avtomobilov. S strani zakupodajalca je priljubljen prav zaradi manjšega 
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tveganja za primer plačilne nesposobnosti, s strani zakupojemalca pa zaradi preprostejšega 

načina pridobitve nove premičnine. Za sklep zakupne pogodbe ni potrebno dokazovanje 

plačilne sposobnosti, torej gre za zelo dostopen produkt (Wikipedia 2011b).  

Zakup je v zadnjih letih postal tako razširjen in pomemben, da je večina bank ustanovila 

hčerinske družbe, ki se ukvarjajo izključno s sklepanjem zakupnih pogodb. 

Prednosti zakupa v primerjavi z drugimi oblikami financiranja (NLB leasing b. l.): 

 večje možnosti prilagajanja pogojev financiranja individualnim potrebam,  

 postopek odobritve financiranja je hiter in enostaven,  

 možnost pridobitve financiranja imajo tudi subjekti z nekoliko manjšo kreditno 

sposobnostjo in mlada ter novoustanovljena podjetja,  

 dodatno zavarovanje investicije pri zakupu tudi za daljše ročnosti običajno ni potrebno,  

 financiranje investicij prek nekaterih oblik zakupa ne znižuje kreditnega potenciala in 

nudi več razpoložljivega obratnega kapitala. 

Navkljub vsem prednostim zakupa je ena temeljna slabost, ki je lahko ključnega pomena. Ta 

slabost je, da lastnik predmeta zakupa, ki ga zakupojemalec plačuje skozi določeno obdobje, 

postane komaj po odplačilu pogodbe. Ker ni lastnik predmeta zakupa, ga je dolžen vzdrževati 

v skladu z zakupno pogodbo, kar lahko predstavlja dodatne stroške. V primeru zamujanja s 

plačili mu lahko predmet zakupa zakupodajalec tudi odvzame, kljub temu pa je ta dolžen 

pokriti nastali dolg oziroma pokriti razliko, če je ta nastala ob prodaji predmeta zakupa (Sora 

finance b. l.). 

3.3 Plačilne kartice 

Plačilna kartica (znana tudi kot gotovinska kartica ali bančna kartica) je kartica, ki jo izda 

banka ali katera druga finančna ustanova, uporablja pa se za dvigovanje in polaganje gotovine 

na bančni račun ter za druge transakcije, ki jih lastnik lahko opravi kar na bankomatu. V 

nekaterih državah se uporablja različica kartice, ki združuje bančno kartico in plačilno kartico 

v eno. Lastnik kartice lahko s to kartico plačuje za izdelke in storitve prek POS terminala, 

hkrati pa upravlja s svojim bančnim računom prek bankomata. Primer take kartice, ki je zelo 

pogosta v Evropi, je Maestro (Wikipedia 2011c). 

Fizičnih razlik med plačilno in kreditno kartico ni, so pa razlike v funkcijah, ki jih vsaka od 

teh kartic omogoča. S kreditno kartico lahko lastnik plačuje za izdelke ali storitve kljub temu, 

da na bančnem računu nima zadostnih sredstev. Na bančnem računu se odpre nov kredit 

oziroma posojilo, za katerega lastnik kartice jamči, da ga bo odplačal. Kreditne kartice se 

razlikujejo v temu, da imajo nekatere omejen znesek, za katerega se lastnik zadolži in ga mora 

ob koncu vsakega meseca poravnati, pri drugih pa se lastnik lahko zadolžuje več časa, na 

znesek dolga pa se obračunavajo obresti. Pri uporabi plačilne ali kreditne kartice je razlika le 
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ta, da je plačilna kartica zavarovana z osebnim geslom, ki ga mora lastnik vtipkati vsakič, ko 

kartico uporabi, kreditna kartica pa zahteva le podpis lastnika na izpisku obračuna (Wikipedia 

2011c). 

Glavna prednost za uporabnike kreditnih in plačilnih kartic je priročnost. Lastnik kartice 

lahko z njo plačuje, kar odpravi potrebo po dvigovanju gotovine na banki, hkrati pa lahko 

upravlja s svojim bančnim računom prek bankomata in spletne banke. Druga prednost, ki so 

jo lastniki kreditnih ali plačilnih kartic deležni, je varnost. Ker ni treba dvigovati gotovine, je 

ni treba nositi s seboj, prav tako je manj nevšečnosti v primeru, če lastnik kartico izgubi ali je 

ukradena (Wikipedia 2011c).  

Koncept uporabe kreditne kartice je bil prvič opisan v romanu Looking Backward, avtorja 

Edwarda Bellamyja, ki je v celotni knjigi enajstkrat uporabil besedno zvezo »kreditna 

kartica«. Knjiga je bila prvič izdana leta 1887, torej sta ideja in koncept o kreditni kartici ter 

njeni uporabi za plačevanje sredstev stara že več kot sto let. Prve različice kreditnih kartic so 

se začele pojavljati v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, ki pa so bile kartonske in se jih 

je zato z lahkoto dalo ponarediti. Zaradi vztrajno rastočega števila novih avtomobilov so se 

večinoma uporabljale za plačevanje na bencinskih črpalkah. Prva prava kreditna kartica je bila 

Charga-Plate, ki je bil razvita leta 1928, uporabljale pa so jih lahko le redne stranke podjetja 

Farrington Manufacturing Company. Prva prava kreditna kartica, ki jo je lastnik lahko 

uporabil za plačevanje pri različnih trgovcih, se je pojavila leta 1950, razvila pa sta jo Ralph 

Schneider in Frank McNamara, ustanovitelja Diners Cluba. Leta 1958 je bila izdelana 

kreditna kartica American Express, ki je kmalu razvila lastno svetovno mrežo kreditnih kartic 

(Wikipedia 2011c). 

3.4 Naložbe 

Naložba ali depozit je najvarnejša naložba, ki zaradi višjih obrestnih mer kot za vpogledna 

sredstva na transakcijskem računu, glede na relativno nizko stopnjo tveganja, prinašajo 

zadovoljivo donosnost. Sredstva lahko vežemo za različna obdobja, obstajajo namreč 

kratkoročne in dolgoročne večletne vezave sredstev. Po navadi so depoziti razdeljeni po 

obdobjih do enega leta in nad enim letom. Depozit je primerna oblika varčevanja za vse, ki 

ocenjujejo, da teh sredstev določeno obdobje ne bodo potrebovali, pri tem pa bi jih radi 

naložili varno in donosno. Sredstva pri posamezni banki ali hranilnici so do višine 100.000 

evrov zajamčena in tako z vidika varčevalca povsem varna. Obrestna mera depozita je 

odvisna od izbrane ročnosti vezave in od trenutnih gibanj na denarnem trgu. Daljša ročnost 

vezave po navadi prinaša tudi večjo donosnost v obliki višje obrestne mere. Večina bank 

omogoča tudi vezavo sredstev v nekaterih tujih valutah, najbolj pogosta sta ameriški dolar in 

švicarski frank (S podeželja b. l.). 
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Varčevanja so v bistvu zelo podobna depozitom. Razlika je predvsem ta, da so varčevanja po 

navadi namenska, za krajše obdobje. Največja razlika je, da se sredstva zbirajo s plačevanjem 

mesečnih obrokov. Za razliko od sredstev na bančnem računu se ta obrestujejo po ugodnejši 

obrestni meri in so na voljo za porabo kadar koli, za razliko od depozita, kjer vezana sredstva 

v dogovorjenem obdobju niso na voljo (Zveza potrošnikov Slovenije 2010). 

3.5 Spletno bančništvo 

Spletno bančništvo se je začelo razvijati kmalu po popularizaciji interneta, saj so se prve 

različice spletnih bank začele pojavljati že ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je 

tudi večina slovenskih bank začela z razvojem lastnih spletnih bank. Do danes ima skoraj 

vsaka banka svojo spletno banko, ki jo v večini primerov razvijajo same (Wikipedia 2012a).  

Uporaba spletnega bančništva ima kar nekaj prednosti, kljub temu pa ga večina komitentov še 

ne uporablja. Največja prednost spletne banke je ta, da deluje 24 ur na dan. Večina spletnih 

bank omogoča cenejše plačevanje položnic in različnih drugih računov, plačila v tujino, 

zahtevke za izdajo novih plačilnih ali kreditnih kartic, prošnje za povečanje limita na osebnem 

bančnem računu ali plačilni kartici … Vse, kar uporabnik potrebuje za uporabo spletne banke, 

je računalnik, povezava do interneta in uporabniško ime ter geslo, s katerima se vanjo prijavi, 

pridobi pa ju lahko z obiskom banke. Kljub enostavni uporabi in številnim ugodnostim se je v 

povprečju za uporabo spletnega bančništva odločilo manj kot četrtina komitentov bank. 

Glavni razlog za to naj bi bila običajno visoka pristopnina, kar potrjuje podatek Banke Koper, 

ki je v letu 2005 z uvedbo brezplačnega pristopa k spletnemu bančništvu pridobila kar 8000 

novih spletnih komitentov. Tako poslovanje banki zmanjšuje stroške poslovanja, s čimer se 

posledično zmanjšujejo tudi stroški uporabnika. Pri nekaterih bankah to že pomeni celo 

poslovanje brez provizij, stroškov vodenja računov, članarin za plačilne kartice, višje obresti 

in druge ugodnosti (Rozman b. l.; Nidorfer 2006). 
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4 INTERNET, SPLETNE STRANI IN VEDENJE UPORABNIKOV V SPLETNEM 

OKOLJU 

4.1 Razvoj interneta v zadnjem desetletju 

V zadnjem desetletju je prišlo do razcveta interneta, saj se je število svetovnih uporabnikov 

povečalo za 450 %, in sicer iz 361 milijonov na 2 milijardi ob koncu leta 2010, kot prikazuje 

slika 4 (International Telecommunications Union 2011). 

 

Slika 4: Povečanje števila spletnih uporabnikov med letoma 2000 in 2010 

Vir: CircleID 2010. 

Jennings Smith (2010) je kot največji napredek v internetu izpostavil hitrost in hkraten razvoj 

tehnologije optičnih kablov, ki uporabnikom nudijo hitro in poceni dostopanje do interneta. 

Hitrost in interaktivnost sta tako postali ključni lastnosti interneta, saj lahko uporabnik hitro in 

kadar koli pride do potrebnih informacij.  

Leta 2000 je edino možnost dvosmerne komunikacije predstavljala spletna knjiga gostov, v 

katero je obiskovalec lahko vpisal svoje mnenje o spletni strani. Kmalu zatem se je zelo 

razširila uporaba t. i. forumov, kjer so lahko registrirani uporabniki med sabo razpravljali o 

različnih temah. Šele s pojavom blogov in spletnih socialnih omrežij je dvosmerna 

komunikacija prek spleta zares zaživela. Blogi so se v obliki, kot jo poznamo danes, pojavili 

že leta 1999, na popularnosti pa so začeli pridobivati okoli leta 2002 in dosegli svoj vrhunec 

leta 2004, ko so jih začeli uporabljati novinarji in razne medijske organizacije. Obdobje 

razvoja interneta po letu 2000 so strokovnjaki poimenovali Web 2.0, za katerega je značilen 

poudarek na možnosti dvosmerne komunikacije prek spletnih strani, kar je omogočilo 

največjo pridobitev spletne komunikacije v zadnjem desetletju – socialna omrežja. Socialna 

omrežja so se prvič pojavila leta 2003, ko je bil predstavljen MySpace, le leto zatem pa je bil 

širši javnosti predstavljen Facebook, ki je leta 2008 postal najbolj priljubljena spletna stran za 

socialno mreženje. Socialna omrežja so se kmalu razširila tudi na poslovno področje, saj so z 

njihovo pomočjo podjetja začela z brezplačno spletno promocijo (Wikipedia 2011d; 

Wikipedia 2011e).  

Z razvojem interneta se je hkrati razvijala računalniška oprema, tako strojna kot programska. 

S predstavitvijo LCD (Liquid Cristal Display) ekranov se je resolucija prikazovanja slike 

znatno izboljšala, kar neposredno vpliva tudi na prikazovanje spletnih strani. Spletne strani so 
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postale bolj interaktivne in uporabniku prijazne za uporabo, kar je omogočilo razvoj različnih 

tehnologij, kot sta Cascading Style Sheet 3 (CSS3) in Hyper Text Markup Language 5 

(HTML5) programska jezika ter jQuery – zbirka orodij, ki izvira iz Java programskega 

okolja. Vse to je omogočilo integracijo video- in avdiovsebin v spletne strani brez orodja 

Adobe Flash, ki ga je bilo treba do tedaj dodatno namestiti na računalnik. Vključevanje teh 

tehnologij v moderne spletne brskalnike je tisto, kar omogoča prikaz multimedijskih vsebin 

širši populaciji, saj je rabo interneta zelo poenostavilo (Wikipedia 2012b). 

Na začetku desetletja sta bila na voljo le dva spletna brskalnika (Internet Explorer in 

Netscape), ki sta se borila za prevlado med spletnimi uporabniki. Deset let kasneje imajo 

uporabniki interneta na izbiro številne spletne brskalnike, Internet Explorer, ki je prevladal 

nad Netscapom, pa v zadnjih letih konstanto izgublja na priljubljenosti med uporabniki. 

Najbolj priljubljena sta namreč Mozilla Firefox in Googlov Chrome, ki je v uporabi komaj 

dve leti, a je v tem času zelo pridobil na priljubljenosti. Razlike med prikazovanjem spletnih 

strani med različnimi spletnimi brskalniki so opazne, zato spletni razvijalci in izdelovalci 

spletnih strani veliko pozornosti posvečajo kompatibilnosti (angl. x-browser compatibility) 

(Wikipedia 2011f).  

4.2 Lastnosti kakovostnih in modernih spletnih strani 

Krug (2006, 86), ki je posvetil celotno knjigo uporabnosti spletnih strani, je spletno stran 

razdelil na šest ključnih sestavin, ki so naslednje: identifikacija spletne strani, ime strani, 

oddelki in pododdelki, glavna in lokalna navigacija, pokazatelji trenutne lokacije in iskalnik. 

Prav tako pravi, da morajo biti spletne strani oblikovane podobno, kot so časopisi in revije, saj 

jih velika večina ljudi pozna in zna uporabljati. Lynch in Horton (2009a) sta, podobno kot 

Krug, kakovostno spletno stran razdelila na osnovne sestavine in jih razvrstila v postavitev, ki 

jo prikazuje slika 5. 
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Slika 5: Porazdelitev elementov kakovostne spletne strani 

Vir: Lynch in Horton 2009a. 

Ključne informacije, ki jih spletna stran nudi, morajo biti na dosegu enega ali dveh klikov z 

miško, torej na drugem ali tretjem nivoju hierarhične strukture spletne strani (Lynch in Horton 

2009b).  

Z uporabniškega vidika je zelo pomembna hitrost nalaganja spletne strani, ki ni odvisna le od 

njegove povezave do interneta (raziskava organizacije Raba interneta v Sloveniji je namreč 

ugotovila, da večina ljudi do interneta dostopa prek širokopasovne povezave), ampak 

predvsem od kakovosti programiranja in optimizacije spletne strani. Google daje velik 

poudarek na hitrost nalaganja spletne strani, pred kratkim je to celo dodal pod kriterije 

razvrščanja rezultatov iskanja. Na Googlovem raziskovalnem blogu je Jake Brutlag zapisal 

prispevek o rezultatih njihove raziskave, ki so pokazali, da hitrost nalaganja rezultatov in 

prikazovanja spletne strani neposredno ter v veliki meri vpliva na zadovoljstvo uporabniške 

izkušnje. Raziskava je bila zasnovana na eksperimentu, v katerem so namenoma upočasnili 

prikazovanje rezultatov iskanj na spletnem iskalniku Google (iz 100 milisekund na 400 

milisekund) in opazovali, ali se število iskanj zaradi tega zmanjša. Ugotovili so, da se je v treh 

tednih (kolikor je eksperiment trajal) število iskanj zmanjšalo za 0,6 %, kar je za tako majhno 

razliko (manj kot pol sekunde) veliko. Ugotovili so tudi, da so uporabniki, ki so prejemali 

rezultate iskanja z 200 milisekundnim zamikom, v prvih treh tednih eksperimenta izvedli za 

0,22 % manj iskanj in za 0,36 % manj v naslednjih treh tednih. S tem so dokazali, da 
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dolgotrajnejša izpostavljenost eksperimentu v večji meri vpliva na (ne)zadovoljstvo 

uporabniške izkušnje. Uporabniki, ki so bili izpostavljeni 400 milisekundnemu zamiku 

prikazovanja rezultatov, pa so ob koncu enakega obdobja izvedli za 0,76 % manj iskanj. Tudi 

ko se je stanje normaliziralo, so uporabniki, ki so bili deležni milisekundnih zamikov, v 

naslednjih petih tednih izvedli za 0,21 % manj iskanj, kar dokazuje, da so po negativni 

izkušnji potrebovali kar nekaj časa, da se je njihova uporabniška izkušnja normalizirala 

(Brutlag 2009).  

Ker se je število spletnih brskalnikov v zadnjih desetih letih povečalo, vsak pa izvirno kodo 

spletne strani sestavi (angl. compile) na svoj način, gre veliko dela in pozornosti spletnih 

razvijalcev v kompatibilnost spletne strani z vsemi spletnimi brskalniki. Največ težav 

predstavlja kompatibilnost z Internet Explorerjem, ki je po navadi zadnji, ki v nove različice 

brskalnika vključi podporo najnovejšim tehnologijam, ta pa poleg Firefoxa in Googlovega 

Chroma sodi med tri najbolj uporabljane spletne brskalnike. Zato mora biti kakovostna 

spletna stran kompatibilna vsaj s temi tremi spletnimi brskalniki, ki jih skupno uporablja 

skoraj 80 % spletnih uporabnikov (Wikipedia 2011f).  

 

Slika 6: Uporaba spletnih brskalnikov 

Vir: Wikipedia 2012c. 

V koraku z razvojem tehnologije se je razvijala tudi računalniška strojna oprema, mednjo pa 

sodijo tudi ekrani, ki so postali predvsem širši (razmerje med širino in višino je 16 : 9), z 

možnostjo prikazovanja boljše slike in barv zaradi višje resolucije. Po podatkih, pridobljenih 

iz spletne strani W3schools, je razvidno, da resoluciji 800 x 600 in 640 x 480 slikovnih pik 

nista več v uporabi. Najnižja resolucija, ki je še v uporabi, je 1024 x 768 slikovnih pik, 
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uporabljalo naj bi jo še 14 % spletnih uporabnikov, vsi drugi pa naj bi uporabljali višjo 

resolucijo. Kljub temu da je teh 84 %, morajo biti spletne strani prilagojene prikazovanju na 

najnižji resoluciji, ki je še v uporabi, saj horizontalni drsniki na spletni strani negativno 

vplivajo na uporabnost in preglednost spletne strani (Wheeler b. l.; W3schools 2011).  

Kakovostna spletna stran iz t. i. obdobja Web 2.0 mora poleg posredovanja informacij 

dopuščati uporabnikom pošiljanje povratnih informacij lastniku oziroma uredniku spletne 

strani. Internet je iz spleta objavljanja postal splet sodelovanja, saj so se v tem obdobju razvile 

različne možnosti za prosto prispevanje k spletnim vsebinam. Med tovrstno komunikacijo 

sodi komentiranje vsebine na spletni strani, pošiljanje informacij prek spletnih obrazcev in 

anket, pa tudi računalništvo v oblaku in objavljanje prispevkov na blogu ter socialnih 

omrežjih. Moderna spletna stran mora zato uporabljati najnovejše tehnologije Ajax, jQuery, 

Prototype JavaScript Framework, Hyper Text Markup Language 5 (HTML5) in Cascading 

Style Sheet 3 (CSS3), ki omogočajo obdelavo in prenos podatkov brez osveževanja ter 

ponovnega nalaganja spletne strani in animacije, kar v veliki meri izboljša uporabniško 

izkušnjo. Povečano možnost dvosmerne komunikacije žal spremljajo razne vrste spletnega 

nadlegovanja zato mora kakovostna spletna stran vsebovati tudi zaščito pred tovrstnimi 

nadlogami (Vossen in Hagemann 2007).  

Dobro zasnovana in pregledna navigacija, podprta s pokazatelji trenutne lokacije, je zelo 

pomembna sestavina kakovostne spletne strani. Krug (2006, 56) trdi, da ima vsak uporabnik, 

ki na spletno stran vstopi, določeno mero tolerance do iskanja informacij, ki jih potrebuje. Ta 

se od uporabnika do uporabnika razlikuje, pomeni pa, da bo, če v nekem času ne bo našel 

želenih informacij, stran zaprl in poskušal poiskati te informacije na drugi spletni strani, ki mu 

jo je prikazal spletni iskalnik med rezultati. Poleg preglednosti same vsebine je zato zelo 

pomembno, da se bo uporabnik na spletni strani znašel in da bo sposoben s čim manj truda 

poiskati to, kar išče, k čemur najbolj pripomore dobra členitev spletne strani in njene vsebine 

ter navigacija po njej. 

Na uporabniško izkušnjo v končni fazi najbolj vplivata sama podoba spletne strani in 

primerno oblikovana vsebina, čeprav se uporabniki tega v večini primerov niti ne zavedajo. 

Kljub temu pa je povprečen uporabnik interneta sposoben ločiti strokovno izdelane spletne 

strani od amaterskih. Razlika v njihovi percepciji teh je v tem, da prve dojemajo kot 

verodostojne in vredne zaupanja, druge pa po navadi nasprotno. Da bi spletna stran izražala 

kakovost in zaupanje, mora izpolnjevati podobne pogoje in pravila, kot veljajo v tiskarski 

industriji (Spritz Web Solutions b. l.): 

 primerna raba barvnih odtenkov in uporaba največ treh različnih barv, ki ne odvračajo 

pozornosti od same vsebine spletne strani; 

 lahko berljiv tekst, po navadi črn tekst na beli podlagi ali vsaj temen na svetli, s primerno 

mero kontrasta. Uporaba pisav, ki so lahke za branje in prisotne na večini operacijskih 

sistemov. Večje količine teksta naj bodo razdeljene v krajše odstavke, ki naj ne bi bili 
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daljši od šestih vrstic, naslovi morajo biti vidno ločeni od vsebine (večji, temnejši in 

debelejši), prav tako povezave, ki naj bi bile podčrtane in različne barve od navadnega 

teksta, že obiskane povezave pa različne barve od neobiskanih; 

 zmerna uporaba grafičnih elementov, saj ta zelo učinkovito pritegne pozornost 

uporabnika. Če je uporabljena v preveliki meri, ima lahko učinek preobremenitve 

uporabnika s preveč informacijami naenkrat; 

 preprostost in preglednost, ki ju dosežemo z uporabo belega prostora. Nenasičena 

postavitev elementov spletne strani uporabnikom omogoči, da se osredotočijo na 

sporočilo, ki ga ta poskuša posredovati. Uporaba kompleksnega dizajna in animacij naj bi 

bila minimalna. 

4.3 Slabosti spletnih strani v bančni panogi 

Spletne strani bank so po obsegu strani zelo obsežne in nudijo veliko količino informacij, ki 

pa niso vedno lahko dosegljive. Gre za problem, ki se pojavlja pri vseh obsežnih spletnih 

straneh. Problem lahko nastane že pri načrtovanju in kasneje pri izdelavi spletne strani, in 

sicer zaradi slabega sodelovanja med lastnikom in izvajalcem. Posledica je lahko spletna stran 

z veliko količino podatkov in informacij, do katerih uporabniki težko dostopajo. Do tega 

lahko pride zaradi slabo zasnovane informacijske arhitekture ali hierarhične strukture spletne 

strani ali zgolj postavitve elementov in neuporabnosti pripomočkov ter navigacije. Krug 

(2006, 67) imenuje iskanje po vsebini spletne strani potencialno iskanje, saj trdi, da so 

možnosti, da bi prikazalo uporabne rezultate, le polovične, in to predvsem zaradi slabe 

arhitekture informacij. Na obsežnih spletnih straneh se pojavlja še ena slaba lastnost, in sicer 

prenasičenost strani z ogromnimi količinami teksta, ki ni razdeljen v krajše odstavke in je zelo 

pogosto nepregledno naslovljen. Ta slabost uporabniku onemogoča hitro pregledovanje teksta 

za vsebino, ki jo išče, zato spletno stran zapusti in obišče drugo, ki mu jo je iskalnik izpisal, 

saj je konkurenca le nekaj klikov stran (Krug 2006, 18). 

4.4 Vedenje uporabnikov v spletnem okolju 

4.4.1 Digitalni razkorak 

Pojem digitalni razkorak se običajno nanaša na razlike med posamezniki, gospodinjstvi, 

podjetji in geografskimi območji glede možnosti dostopa do informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe, s poudarkom na rabi interneta. Pomemben 

dejavnik, ki vpliva na (ne)uporabo interneta sodijo tudi vsebine, ki so preko interneta sploh 

dostopne. Če bi bile te v večji meri zasnovane za potrebe trenutnih uporabnikov, bi se ta 

razkorak verjetno zmanjšal. Pojem digitalni razkorak se je pojavil šele z internetom, kar pa ne 

pomeni, da se nanaša zgolj nanj. Obstajajo tudi drugi vidiki dostopa in uporabe informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij. Obravnava digitalnega razkoraka se kljub temu običajno 
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prične, pogosto tudi konča, prav z razkorakom glede dostopa in uporabe interneta, ki se je 

uveljavil kot merilo (Dolničar idr. 2002, 83-84). 

4.4.2 Raba interneta v Sloveniji 

Projekt Raba interneta v Sloveniji je leta 2009 opravil raziskavo o rabi informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij v Sloveniji, med katere sodi tudi internet. V raziskavo je bila 

vključena telefonska anketa, na katero je odgovorilo 1209 anketirancev. Rezultati ankete so 

pokazali, da ima 80 % anketirancev v gospodinjstvu dostop do interneta in da jih večina do 

njega dostopa prek različnih širokopasovnih povezav. 24 % anketiranih interneta še nikoli ni 

uporabljalo (opredeljeni kot neuporabniki), 3 % so ga uporabljali pred več kot tremi meseci 

(opredeljeni kot nekdanji uporabniki), 74 % vprašanih pa v zadnjih treh mesecih (uporabniki), 

od katerih jih 82 % internet uporablja vsak dan ali skoraj vsak dan. Demografska primerjava 

skupin je pokazala, da je med neuporabniki več starejših od 60 let, oseb z nižjo izobrazbo in 

žensk (Prevodnik, Činkole in Vehovar 2011). 

Kar se tiče rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, je Slovenija zelo blizu 

evropskemu povprečju, ki znaša 70 % uporabnikov interneta v letu 2010. Izrazito odstopanje 

pa je moč opaziti v primerjavi z rabo interneta upokojenih in starejše populacije, saj jih v 

Sloveniji do interneta dostopa le 24 %, povprečje Evropske unije pa znaša 40 % (Prevodnik in 

Vehovar 2011). 

 

Slika 7: Število uporabnikov interneta glede na starost prebivalcev Slovenije 

Vir: Prevodnik in Vehovar 2011. 

Zanimiv je podatek, ki ga je pridobila organizacija Raba interneta v Sloveniji, in sicer da so 

med glavnimi razlogi za neuporabo interneta nezanimanje, pomanjkanje računalniške opreme, 
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slabo znanje angleškega jezika in skrb za varnost pri uporabi (Prevodnik, Činkole in Vehovar 

2011). 

4.4.3 Iskanje informacij na internetu (spletni iskalniki, direktni vhodi, spletno 

oglaševanje) 

Za iskanje informacij na internetu uporabnik potrebuje spletni brskalnik, ki je obvezno orodje 

za dostopanje do spletne storitve WWW (world wide web).Vanj lahko vtipka točen URL 

(Uniform Resource Locator) naslov spletne strani, ki si jo želi ogledati, kar je med razvijalci 

spletnih strani poznano kot direktni vhod. Uporabniki si večinoma zapomnijo le osnovno 

domeno spletne strani, saj so celotni naslovi po navadi zelo dolgi in nečitljivi. Ker točnega 

naslova spletne strani uporabniki večinoma ne poznajo, si lahko pomagajo s spletnimi 

iskalniki (npr. Google ali Najdi.si), v katere vtipkajo iskani niz besed. V procesu tovrstnega 

iskanja na internetu je uporabnik tarča raznih oglaševalskih sporočil, ki se vsebinsko ujemajo 

z njegovimi iskanimi nizi besed, zato lahko tudi spletno oglaševanje uvrstimo med 

posredovanje uporabnih informacij na spletu, čeprav so zelo pogosto prezrte. S tovrstnim 

oglaševanjem je začel Google, in sicer s svojima AdWords in AdSense spletnima 

aplikacijama, ki uporabniku poleg rezultatov iskanja prikažeta oglasna sporočila v zelo 

podobni obliki (Štrancar 2001).  

Spletni iskalniki razvrščajo rezultate glede na stopnjo ujemanja vsebine spletnih strani z 

vpisanim iskalnim nizom. Na razvrščanje rezultatov iskanja lahko lastniki spletnih strani 

vplivajo le z optimizacijo za spletne iskalnike (angl. search engine optimization (SEO)), ki je 

v zadnjem desetletju zelo pridobilo na pomembnosti, saj je spletnih strani iz dneva v dan več, 

iskalniki pa prikažejo le 10 rezultatov na stran. Uporabniki po navadi pregledajo le nekaj 

prvih strani rezultatov (Webopedia 2006).  

Krug (2006, 21) piše, da uporabniki interneta večinoma le pregledujejo spletne strani in 

skenirajo tekste ter kliknejo na prvo povezavo, ki ujame njihovo pozornost ali je vsaj 

približno videti kot tisto, kar iščejo. Pri takem iskanju informacij uporabnik spregleda večino 

vsebine spletne strani, ki zanj ni zanimiva. Nielsen (1997) gre še dlje in trdi, da uporabniki 

tekst na spletnih straneh le skenirajo za besede in fraze, ki jih iščejo v po navadi najkrajših 

odstavkih. V raziskavi, ki jo je izvedel, je ugotovil, da spletne strani na ta način pregleduje kar 

79 % uporabnikov, le 16 % jih je začelo z dejanskim branjem vsebine spletne strani. Krug 

(2006, 22) utemeljuje tovrstno iskanje informacij s tremi razlogi: uporabniki po navadi želijo 

pridobiti čim več informacij kar se da hitro, zavedajo se, da jim ni treba brati vsega, in zato, 

ker so uporabniki spleta v tovrstnem iskanju informacij postali dobri že z uporabo časopisov, 

revij in knjig.  
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5 ANALIZA SPLETNIH STRANI 

Kakovostna in moderna spletna stran mora biti redno ažurirana in v nenehnem procesu 

tehnološkega razvoja ter posodabljanja. Ker je tehnologija Adobe Flash za prikazovanje 

animacij na spletu zastarela, se je prisotnost te ocenila z najslabšo možno oceno. Spletna stran 

pa se prav tako ne sme zanašati le na uporabo najnovejših tehnologij, kot sta Hyper Text 

Markup Language 5 (HTML5) in Cascading Style Sheet 3 (CSS3), saj ju nekateri spletni 

brskalniki ne podpirajo, zato je bila prisotnost teh tehnologij v veliki meri ocenjena z 

najslabšo oceno, v manjši meri ali pa če tehnologija sploh ni bila uporabljena, pa z najvišjo. 

Prisotnost jQuery in drugih JavaScript vtičnikov je bilo ocenjena z najvišjo oceno, saj jih 

podpirajo vsi spletni brskalniki, uporabniku pa omogočajo preprostejšo uporabo spletne 

strani. Preverjena je bila tudi kompatibilnost spletne strani s tremi najbolj uporabljenimi 

spletnimi brskalniki – Mozilla Firefox, različica 9.0.1, Internet Explorer, različica 9.0.4 in 

Google Chrome, različica 7.0.517.41. V primeru, da je bila spletna stran prikazana brez napak 

v vseh treh brskalnikih, je bila ocenjena z najvišjo oceno. V nasprotnem primeru (pravilen 

prikaz v le enem izmed treh brskalnikov) je bila spletna stran ocenjena z najnižjo možno 

oceno. Prav tako so bile spletne strani analizirane za prikaz na najnižji ločljivosti ekrana, ki je 

še v uporabi (1024 x 768 slikovnih pik). Vodoravni drsnik zelo zniža uporabnost spletne 

strani, zato naj bi bila širina spletne strani nižja od 1024 slikovnih pik. Zaradi naraščanja 

uporabe mobilnih naprav mora biti moderna spletna stran odzivna, kar pomeni, da je 

prilagojena za prikaz na aparatih z manjšimi zasloni. Čas, ki je potreben za nalaganje spletne 

strani, prav tako v veliki meri vpliva na uporabniško izkušnjo, zato je bil pomemben del te 

analize. Merjen je bil s spletnim orodjem Pingdom. Čas nalaganja do dveh sekund je bil 

ocenjen z najvišjo možno oceno, daljši od dveh in krajši od treh s povprečno oceno, nad štiri 

sekunde pa z najnižjo. Za merjenje učinkovitosti optimizacije spletne strani za spletne 

iskalnike je bilo uporabljeno orodje WooRank, ki analizira sestavine spletne strani, ki na 

optimizacijo vplivajo v največji meri. WooRank ocenjuje spletno stran z ocenami od 1 do 

100, zato je bila ta ocena prilagojena na ocenjevanje od 1 do 3.  

Med uporabniško analizo spletne strani je bilo največ pozornosti usmerjene v samo podobo 

spletne strani, navigacijo in uporabnost pripomočkov ter členjenost vsebine. Pri analizi 

podobe spletne strani je bila ugotavljana mera ujemanja s celostno grafično podobo podjetja 

in mera uporabe grafičnih ter animiranih vsebin. Če so pripomočki za navigacijo po spletni 

strani omogočali preprosto navigacijo po straneh in možnost ugotavljanja, na katerem delu 

spletne strani se uporabnik nahaja, je bila ta ocenjena z najvišjo možno oceno. Prisotnost 

kazala spletne strani, navigacije drobtin in generiranja uporabniku prijaznih URL (Uniform 

Resource Locator) naslovov je bila ocenjena z najvišjo možno oceno. Število klikov, ki jih 

uporabnik izvede, da pride do ključnih informacij, mora biti kar se da nizko (idealno 1 do 3 

kliki na miškin gumb); v tem primeru so to informacije o bančnih storitvah in produktih. Če je 

iskalnik po vsebini spletne strani prikazal uporabne rezultate, je bil ocenjen z najvišjo možno 

oceno. Enako velja za prisotnost različnih pripomočkov, kot so informativni izračuni, tisku 
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prijazen prikaz spletne strani, pogosta vprašanja, možnost povečanja pisave, drsniki vsebine, 

uporaba zavihkov itd.  

Analiza spletnih strani je razdeljena na tehnično in uporabniško plat analize. Slednja je 

razdeljena na analizo podobe in navigacije ter na analizo uporabnosti in vsebine.  

5.1 NLB 

Trenutna različica spletne strani je bila izdelana leta 2009, v letu 2011 je bila izvedena delna 

obnova, saj je bila prenovljena vstopna stran. Spletno stran je izdelalo podjetje Inetis, d. o. o., 

pri NLB pa že načrtujejo izdelavo nove.  

 

Slika 8: Vstopna stran NLB, d. d.  

Vir: NLB 2012. 

Spletna stran NLB je zelo obsežna, saj meri kar 1,1 megabajta, naložila se je v 2,94 sekunde. 

Prikazuje se brez večjih odstopanj in napak v vseh treh najpogosteje uporabljenih spletnih 

brskalnikih. Spletna stran je bila izdelana pred dvema letoma in ne uporablja najnovejših 

tehnologij, pa tudi zastarele Adobe Flash tehnologije ne. Na vstopni strani se nahaja jQuery 
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drsnik vsebine, ki prikazuje novosti na spletni strani in druga promocijska sporočila. Pod njim 

se nahaja predel, ki vsebuje povezave do raznih produktov in storitev za različne tržne 

segmente, ki so razdeljeni na zavihke. Širina spletne strani je nižja od 1024 slikovnih pik, kar 

zagotavlja pregledovanje spletne strani brez vodoravnega drsnika. Spletna stran ni odzivna, na 

mobilnih napravah se prikazuje v enaki postavitvi in enakih dimenzijah kot na računalniku, 

zato je navigacija po njej otežena. Spletna stran se barvno in slogovno ujema s celostno 

grafično podobo podjetja, raba grafičnih elementov je primerna. Navigacijo po strani 

uporabniku olajšajo pripomočki, kot so kazalo, navigacija drobtin in uporabniku prijazni 

spletni naslovi. Je pa navigacija nekoliko nepraktična, saj v glavnem meniju ni označena 

trenutna stran, ki jo uporabnik pregleduje. Spletna stran ne nudi možnosti za dvosmerno 

komunikacijo, saj lahko uporabniki v stik z lastnikom stopijo le prek e-poštnega naslova ali 

telefona. Manjka predvsem možnost postavljanja vprašanj in svetovanje prek spletne strani. 

Do ključnih informacij potrebuje uporabnik le dva klika na miškin gumb, pomoč pogostih 

vprašanj in kontaktni podatki so vedno na voljo. Spletna stran se poslužuje prikazovanja 

vsebine z animiranimi drsniki in zavihki v zmerni meri. Skupna povprečna ocena spletne 

strani znaša 2,6. Podrobnosti analize so vidne v prilogi 1. 

5.2 Nova KBM 

Trenutna različica spletne strani je bila izdelana leta 2010, izdelalo pa jo je podjetje BuyITC, 

d. o. o., ki skrbi za redno posodabljanje in razvijanje. Za ažuriranje vsebin na spletni strani pri 

Novi KBM skrbijo sami, v bližnji prihodnosti pa ne načrtujejo prenove spletne strani.  

Spletna stran Nove KBM je kljub temu, da je po vsebini obsežna, velika le 544 kilobajtov. 

Naložila se je v 1,34 sekunde. Izkazalo se je, da spletna stran ni kompatibilna z vsemi 

spletnimi brskalniki, saj drsnik, ki prikazuje mejnike v zgodovini, v Internet Explorerju ne 

deluje, kot bi moral. Spletna stran je bila izdelana sredi leta 2010 in je relativno mlada. Kljub 

temu se ne poslužuje najnovejših tehnologij; z uporabo jQuery vtičnika so razvijalci lahko 

izključili uporabo zastarele tehnologije Adobe Flash. Na vstopni strani je najbolj opazen 

drsnik vsebine, ki prikazuje promocijska sporočila. Predel pod njim je zelo izpostavljen, v 

njem pa ni koristnih informacij ali povezav do produktov in storitev. Do teh mora uporabnik 

dostopati prek glavne navigacije, ki se nahaja v glavi spletne strani. Širina spletne strani je 

nižja od 1024 slikovnih pik, a spletna stran ni odzivna, saj se na mobilnih napravah prikazuje 

enako kot na računalniku. Izbira barvne kombinacije in grafičnih vsebin se ujema s celostno 

grafično podobo podjetja ter aktualnimi promocijskimi materiali. Kljub temu da je spletna 

stran poravnana na levo stran ekrana, je pregledna in modernega videza. Stranska vrstica in 

lokalna navigacija sta poravnani na desno stran, kar ni običajno, ni pa moteče. Označena je 

trenutna podstran, ki jo uporabnik pregleduje, vsebina je razdeljena na krajše odstavke, 

sezname, razdeljena je tudi med zavihke. Vse to pozitivno vpliva na preglednost in lažjo 

navigacijo po spletne strani. Navigacija bi bila še preprostejša, če bi bilo na spletni strani 
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prisotno kazalo spletne strani. Vse informacije o produktih in storitvah so na dosegu le dveh 

klikov, manjka pa predvsem možnost naročanja z živim zaznamkom, e-poštno obveščanje, 

možnost povečanja pisave in prikaz spletne strani v tisku prijazni obliki.  

 

Slika 9: Vstopna stran Nove KBM, d. d. 

Vir: Nova KBM 2012. 

Uporabnik lahko vsebino strani deli z drugimi prek socialnih omrežij ali e-pošte, je pa gumb, 

ki te funkcije omogoča, neopazen (uporabniki jih pričakujejo med vsebino spletne strani in ne 

v glavi). Možnosti za dvosmerno komunikacijo prek spletne strani so slabe, saj ta nudi le 

možnost naročila osebnega svetovalca, kontaktni e-poštni naslov in telefonsko številko. 

Skupna povprečna ocena znaša 2,41. Podrobnosti analize so vidne v prilogi 2. 
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5.3 Abanka 

Trenutno različico spletne strani je izdelalo podjetje SRC, d. o. o. Po podatkih, pridobljenih iz 

same spletne strani, je bila izdelana leta 2007 in oblikovno ter konceptualno obnovljena leta 

2010.  

 

Slika 10: Vstopna stran Abanka Vipa, d. d. 

Vir: Abanka Vipa 2012. 

Spletna stran Abanke je po obsegu najmanjša, meri le 325,7 kilobajtov, kljub temu pa se je 

nalagala najdlje – 4,55 sekunde. V vseh spletnih brskalnikih, zajetih v analizo, se je spletna 

stran prikazovala brez odstopanj ali napak. V spletno stran je sicer vključen jQuery vtičnik, ta 

pa je uporabljen v majhni meri. Na vstopni strani največ pozornosti pritegne animirani 

prikazovalnik vsebine, ki je izdelan z Adobe Flash, torej z zastarelo tehnologijo. Pod njim je 

veliko grafičnih elementov, ki negativno vplivajo na uporabnikovo zbranost na ključne 

informacije. Povezave do teh so v meniju lokalne navigacije, v levem stolpcu, kjer niso 

opazne, so pa lepo urejene in pregledne, tudi ko začne uporabnik brskati po podstraneh. 
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Spletna stran ni odzivna, saj se na mobilnih napravah prikazuje v enaki obliki kot na 

računalniku. Podoba spletne strani je videti nekoliko zastarela; barvni odtenki se sicer 

ujemajo s celostno grafično podobo podjetja, so pa zelo nežni in večina pozornosti je 

usmerjena na grafične elemente v sredini. Spletna stran nima pripomočka navigacije drobtin, 

je pa navigacija po njej kljub temu zelo preprosta in pregledna. Uporabniku prijazni spletni 

naslovi so prisotni na glavnih podstraneh, ne pa na vseh. Prisotno je kazalo spletne strani, 

tisku prijazen prikaz, možnost pošiljanja vsebine prek e-pošte, naročanje z živim zaznamkom 

ipd. Pri dvosmerni komunikaciji je še veliko prostora za izboljšave, saj spletna stran trenutno 

nudi le možnost vzpostavitve kontakta prek kontaktnega obrazca in seznam kontaktnih 

podatkov. Med analizo je bila ugotovljena velika pomanjkljivost, saj se spletna stran ne 

naloži, če uporabnik v naslovno vrstico spletnega brskalnika vtipka spletni naslov brez 

»www«. Skupna povprečna ocena znaša 2,15. Spletna stran Abanke je bila ocenjena z 

najnižjo oceno, zabeleženo v analizi, in sicer z 1,75 v tehnični analizi. Podrobnosti analize so 

vidne v prilogi 3. 

5.4 SKB  

Aktualna različica spletne strani je bila izdelana leta 2010, izdelalo jo je podjetje Parsek, d. o. 

o., ki redno izvaja nadgradnje in spremembe, vsebino pa ažurirajo pri SKB banki. V bližnji 

prihodnosti ne načrtujejo celotne prenove spletne strani.  

Spletna stran SKB obsega le 331,8 kilobajtov in se je naložila v najkrajšem času – v le 0,989 

sekunde. Tehnična analiza je pokazala, da je spletna stran tehnološko zelo dovršena, kljub 

temu pa ne uporablja Hyper Text Markup Language 5 (HTML5) in Cascading Style Sheet 3 

(CSS3) programskih jezikov, zato se v vseh zajetih spletnih brskalnikih prikazuje brez 

odstopanj in napak. Spletna stran uporablja jQuery za animacijo elementov, ne pa za 

animirani prikazovalnik vsebine na vstopni strani. Ta je izdelan z zastarelo tehnologijo Adobe 

Flash, kar je edina tehnična pomanjkljivost spletne strani. Animirani prikazovalnik na vstopni 

strani prikazuje razna promocijska sporočila, pod njim so povezave do informacij o produktih 

in storitvah, poleg njih pa se nahajajo še povezave do raznih pripomočkov in kontaktnih 

podatkov. Tehnično dovršenost spletne strani SKB potrjuje dejstvo, da je edina, ki je odzivna, 

torej se prilagodi pregledovanju z mobilno napravo. Navigacija je zelo preprosta in pregledna. 

Tako v glavni kot tudi v lokalni navigaciji je označena trenutna podstran, ki jo uporabnik 

trenutno pregleduje. Navigacije drobtin sicer ni, zaradi dobro zasnovane navigacije pa 

dejansko niti ni potrebna. Grafična podoba in barvni odtenki se ujemajo s celostno grafično 

podobo podjetja, spletna stran je moderno oblikovana in pregledna. V desnem zgornjem kotu 

se nahajajo razni pripomočki, ki pozitivno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Uporabnik lahko 

dostopa do kazala spletne strani, poveča ali pomanjša tekst in deli vsebino strani z drugimi. 

Število klikov do ključnih informacij je zgolj en sam na vstopni strani ali največ dva na 

podstraneh. Vsebina je razčlenjena na krajše odstavke in sezname, ni pa razdeljena med 
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zavihke, ki lahko prihranijo veliko prostora. Možnosti za dvosmerno komunikacijo so 

povprečne, saj lahko uporabnik pošlje vprašanje, se naroči za osebno svetovanje ali naveže 

stik z osebjem prek e-pošte ali telefona. Skupna povprečna ocena znaša 2,61. Podrobnosti 

analize so vidne v prilogi 4. 

 

Slika 11: Vstopna stran SKB, d. d. 

Vir: SKB 2012. 

5.5 Banka Koper 

Aktualna spletna stran Banke Koper je bila izdelana ob koncu leta 2010 in je najmlajša od 

spletnih strani, zajetih v analizo. Izdelali so jo v podjetju Mojdenar IT, d. o. o., ki skrbi za 

redno posodabljanje, razvoj in ažuriranje. Pri Banki Koper so prepričani, da v bližnji 

prihodnosti ne bodo izvajali celotne ali večje prenove spletne strani.   

Spletna stran Banke Koper je po obsegu in času nalaganja primerljiva s spletno stranjo SKB. 

Obsega namreč 369,5 kilobajtov, naložila se je v 1,13 sekunde. Tehnična analiza spletne 

strani je pokazala, da je ta kompatibilna z vsemi spletnimi brskalniki, saj odstopanj in napak v 

prikazu ni bilo. Kljub temu da je spletna stran najmlajša od vseh, zajetih v analizi, ta ne 
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uporablja Hyper Text Markup Language 5 (HTML5) in Cascading Style Sheet 3 (CSS3) 

programskih jezikov. Zanaša se na preverjeno in široko podprto tehnologijo jQuery, ne pa na 

zastarelo Adobe Flash. Na vstopni strani največ pozornosti pritegne animirani drsnik vsebine, 

ki prikazuje aktualna promocijska sporočila. Pod njim se nahajajo povezave do izdelkov in 

storitev, kar pomeni, da so informacije na dosegu enega klika na miškin gumb. Na vstopni 

strani je prisotna le glavna navigacija, ki vsebuje zgolj tri povezave. Aktivna povezava je 

ustrezno označena. V desnem zgornjem kotu je prisotna povezava do informacij o bančni 

skupini Intesa San Paolo, pod njo so pripomočki za povečavo teksta in shranjevanje spletne 

strani med zaznamke ter povezava do kazala. Širina spletne strani je nižja od 1024 slikovnih 

pik, spletna stran se na mobilnih napravah prikazuje v enaki obliki kot na računalniku, torej ni 

odzivna. Barvni odtenki in grafična podoba se ujemajo s tisto od bančne skupine, ki ji Banka 

Koper pripada. Uporabljeni so večinoma nežni odtenki na beli podlagi, kar negativno vpliva 

na preglednost spletne strani. Navigacija po spletni strani je zelo preprosta, za kar v veliki 

meri poskrbi pregledna in enostavna lokalna navigacija na podstraneh ter navigacija drobtin, 

ki uporabniku prikazuje, na katerem delu spletne strani se nahaja. Možnost dvosmerne 

komunikacije prek spletne strani Banke Koper je najvišja od vseh, zajetih v analizo. Nudi 

namreč pošiljanje predlogov in vprašanj, naročilo osebnega svetovanja, navezovanje stikov 

prek kontaktnega obrazca in socialnega omrežja Facebook. Skupna povprečna ocena znaša 

2,69. Podrobnosti analize so na voljo v prilogi 5. 

 

Slika 12: Vstopna stran Banka Koper, d. d. 

Vir: Banka Koper 2012. 
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6 UVRSTITEV IN PRIMERJAVA SPLETNIH STRANI NA PODLAGI 

REZULTATOV 

V analizi spletnih strani je najvišjo skupno povprečno oceno dobila spletna stran Banke 

Koper, kar glede na to, da je najmlajša, ni presenečenje. Bila je ocenjena z najvišjo oceno v 

dveh od treh segmentov analize, in sicer za podobo in navigacijo ter za uporabnost in vsebino. 

Z drugo najvišjo skupno povprečno oceno ji sledi spletna stran SKB banke, ki je prejela 

najvišjo oceno v tehnični analizi. V analizi podobe in navigacije ter uporabnosti in vsebine je 

bila ocenjena s povsem enakima ocenama kot spletna stran NLB, ki ji sledi. Vse te spletne 

strani so dobile skupno povprečno oceno nad povprečjem, dve spletni strani pa sta dobili 

podpovprečno skupno povprečno oceno. To sta spletni strani Nove KBM in Abanke. Prva je 

povprečno oceno presegla le v tehnični analizi, druga pa je v vseh delih analize prejela 

podpovprečno oceno.  

 

Slika 13: Skupne povprečne ocene analize 

Razlike v končni skupni povprečni oceni spletnih strani so majhne, kar je bilo moč 

pričakovati, saj so bile za analizo izbrane banke z največjimi tržnimi deleži. Te razlike so še 

manjše med tremi najbolje ocenjenimi spletnimi stranmi, saj so v vseh delih analize opazna 

zelo majhna odstopanja. Skupna povprečna ocena je bila presežena v analizah podobe in 

navigacije ter uporabnosti in vsebine, kar nakazuje na dejstvo, da so bile spletne strani na teh 

področjih najbolje ocenjene. Najnižja ocena analize je bila podeljena spletni strani Abanke v 

tehnični analizi (1,75), najvišja pa spletni strani Banke Koper v analizi podobe in navigacije 

(2,86). Spletna stran Banke Koper se je izkazala za tehnološko dovršeno s preprosto in 

pregledno navigacijo ter z visoko stopnjo možnosti dvosmerne komunikacije. Spletna stran 

SKB banke se je izkazala kot tehnološko dovršena, prejela je najvišjo oceno v tehnični analizi 

(kljub uporabi zastarele tehnologije Adobe Flash), in kot grafično ter vizualno zelo dovršena. 
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Izkazala se je kot edina odzivna spletna stran. Spletno stran NLB zaznamuje nekoliko bolj 

korporativna podoba, izkazala se je za spletno stran s preprosto in pregledno navigacijo ter z 

nizko stopnjo možnosti dvosmerne komunikacije. Spletna stran Nove KBM je prejela 

relativno nizko oceno v tehnični analizi in analizi uporabnosti ter vsebine, saj ta nudi malo 

pripomočkov za lažjo navigacijo in uporabo. Analizo spletne strani Abanke je zaznamovala 

izredno nizka ocena v tehničnem delu analize, nekoliko zastarela podoba in uporaba zastarele 

tehnologije Adobe Flash.  

Preglednica 3: Povprečne ocene analize spletnih strani 

Banka 
Skupna  

povprečna ocena 

Tehnična  

analiza 

Podoba in  

navigacija 

Uporabnost  

in vsebina 

Banka Koper 2,69 2,5 2,86 2,71 

SKB 2,61 2,63 2,71 2,5 

NLB 2,57 2,5 2,71 2,57 

Nova KBM 2,41 2,38 2,57 2,29 

Abanka 2,15 1,75 2,29 2,43 

Povprečje 2,49 2,35 2,60 2,49 

Spletne strani, ki so bile zajete v analizo, so bile najbolje ocenjene v analizi podobe in 

navigacije, saj povprečna ocena te znaša 2,6. Nekoliko slabše so bile ocenjene v analizi 

uporabnosti in vsebine, povprečna ocena znaša 2,49, najslabše pa v tehnični analizi, katere 

povprečna ocena znaša 2,35. Omeniti je treba, da na to povprečno oceno v veliki meri vpliva 

zelo nizka ocena spletne strani Abanke. Skupna povprečna ocena tehnične analize drugih 

štirih bank bi v nasprotnem primeru znašala 2,5. Skupna povprečna ocena vseh spletnih strani 

znaša 2,49, kar je po merilu od 1 do 3 relativno visoka ocena.  

Slika 14 grafično prikazuje majhna odstopanja v vseh delih analize treh najbolje ocenjenih 

spletnih strani. Očitna je tudi izredno slaba in podpovprečna ocena tehnične analize spletne 

strani Abanke, ki po uporabnosti in vsebini za drugimi le rahlo zaostaja, oceno uporabnosti in 

vsebine spletne strani Nove KBM pa celo presega.  
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Slika 14: Rezultati posameznih delov analize 

Zanimivo je dejstvo, da se od analiziranih spletnih strani le ena poslužuje možnosti naročanja 

na novosti prek e-pošte, ki je najbolj preprosto in hkrati učinkovito trženjsko orodje, ki ga 

splet nudi. Vse spletne strani so zasnovane tako, da uporabnik do ključnih informacij dostopa 

z največ tremi kliki, v večini primerov celo z dvema ali manj. Nobena od spletnih strani se ne 

poslužuje uporabe najnovejših programskih jezikov in tehnologij v večji meri, zanašajo se na 

preverjeno in široko uporabljeno tehnologijo, dve spletni strani uporabljata celo nekoliko 

zastarelo tehnologijo Adobe Flash.  

Vse spletne strani so dobro pripravljene za prikazovanje v različnih spletnih brskalnikih, z 

manjšimi izjemami, ki na uporabniško izkušnjo ne vplivajo v veliki meri. Pri nekaterih je bilo 

moč opaziti pomanjkanje pripomočkov, ki zagotavljajo enake možnosti za pridobivanje 

informacij različnim demografskim skupinam. To je predvsem možnost povečave teksta, ki je 

v večini omejena na enkratno ali dvakratno povečavo, pri eni spletni strani pa ta možnost 

sploh ni na voljo. Vse spletne strani so prilagojene za prikaz na najnižji ločljivosti ekrana v 

uporabi – 1024 x 768 slikovnih pik. Večina spletnih strani, zajetih v analizo, ima pregledno 

urejeno vsebino, ki je členjena v krajše odstavke, poudarjen tekst, sezname itd. Navigacija je 

pri vseh zelo preprosta in pregledna. Dve od spletnih strani sta za nalaganje potrebovali več 

časa, tri so se naložile v približno eni sekundi. 
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7 SKLEP 

Internet je v zadnjem desetletju postal množični medij, ki se razvija hitreje od vseh drugih, 

tradicionalnih medijev. Število uporabnikov je preseglo dve milijardi, dostop do njega pa je 

vedno lažji in hitrejši. Hiter razvoj tega medija lahko pripišemo prav porastu števila 

uporabnikov in pojavu t. i. obdobja Web 2.0, ki ga je zaznamovalo povečevanje možnosti 

dvosmerne komunikacije prek spleta. Vedno več je posameznikov, ki za prvi vir informacij 

izberejo prav internet, medij nenehnih sprememb in razvoja. Zato le nenehno prilagajanje in 

posledično posodabljanje ter hkratni razvoj lahko zagotovijo sodobno spletno predstavitev. 

Podjetja, med njimi tudi banke, morajo zato veliko pozornosti in sredstev nameniti 

nenehnemu razvoju svojih spletnih predstavitev, ki bi v bližnji prihodnosti lahko zagotovile 

celo konkurenčno prednost.  

Spletne strani izbranih slovenskih bank so se izkazale za tehnično dovršene z izredno 

preprosto in pregledno navigacijo. Podoba spletnih strani je nekoliko korporativna in 

tradicionalna, kar se od tovrstnih podjetij v Sloveniji nekako pričakuje. Večinoma se držijo 

smernic, ki narekujejo lastnosti modernih in kakovostnih spletnih strani, med njimi pa je bilo 

moč opaziti številne podobnosti v vizualni podobi, postavitvi sestavin spletne strani in 

strukturi. Vse spletne strani, ki so bile zajete v analizo, so izdelali zunanji sodelavci, ki skrbijo 

tudi za razvoj in posodabljanje, ažurirajo pa jih večinoma lastniki sami.   

Analizirane spletne strani nekoliko zaostajajo za trendi v spletnem okolju, saj ne nudijo 

možnosti za dvosmerno komunikacijo, kar se od spletne strani v tem času pričakuje. To se da 

pripisati tradicionalnemu razmišljanju v slovenskem poslovnem okolju in bančni panogi sami, 

ki velja za nekoliko korporativno in tradicionalno. Edina oblika posredovanja povratnih 

informacij, ki jo nekatere od analiziranih spletnih strani zagotavljajo, je pošiljanje predlogov 

ali vprašanj. Povratne informacije potencialnih strank in komitentov so neprecenljive, zato je 

to predvsem zamujena priložnost za lastnike spletnih strani.  

Od zajetih spletnih strani sta le dve starejši od dveh let. Zanimivo pa je dejstvo, da v bližnji 

prihodnosti obravnavane banke večinoma ne načrtujejo obnove ali večjih nadgradenj. Zato se 

pojavlja vprašanje, ali se pri bankah zavedajo, da se spletna tehnologija razvija z 

nepričakovano hitrostjo, zaradi česar lahko spletne strani hitro postanejo zastarele.  
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Priloga 1 

 

ANALIZA SPLETNE STRANI WWW.NLB.SI 

Tehnična analiza 

Lastnost Opis Ocena 

Hyper Text Markup 

Language 5 (HTML5), 

Cascading Style Sheet 3 

(CSS3)  

Primerna raba nove tehnologije. 3 

Čas nalaganja 2,94 s. 2 

Kompatibilnost  V vseh izbranih spletnih brskalnikih brez napak. 3 

Flash animacije Ne. 3 

Uporaba jQuery  Da. 3 

Optimizacija WooRank ocena 59 od 100. 2 

Širina nižja od 1024 

slikovnih pik 

Da. 3 

Odzivna spletna stran Ne. 1 

Povprečje  2,5 

 

Uporabniška analiza: podoba in navigacija 

Lastnost Opis Ocena 

Podoba spletne strani Spletna stran je moderna in pregledna. 3 

Favicon ikona Da. 3 

Osrednja navigacija Ni označena trenutna stran, ki jo uporabnik pregleduje. 2 

Lokalna navigacija Enostavna in pregledna. 3 

Navigacija drobtin Da. 2 

Kazalo po spletni strani Da. 3 

Uporabniku prijazni 

spletni naslovi 

Da. 3 

Povprečje  2,71 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Živi zaznamek (RSS) Da.  3 

E-poštno obveščanje Da. 3 

Dolžina domene 6 znakov. 3 

Domena z in brez www Da. 3 

Št. klikov do ključnih 

informacij 

Manj kot 3. 3 

Možnost spreminjanja 

velikosti pisave 

Da (enkratna povečava). 2 

Prisotnost in uporabnost V desnem zgornjem kotu. Rezultati so uporabni. 3 



Priloga 1 

 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

iskalnika 

Prisotnost kontaktnih 

podatkov 

Da (težko opazni). 2 

Pogosta vprašanja Da (odprejo se v novem pomanjšanem oknu). 2 

Tisku prijazen prikaz 

spletne strani 

Da. 3 

Možnost pošiljanja 

vsebine na e-poštni 

naslov 

Da. 3 

Drsniki in zavihki  Da, v majhni meri. 2 

Možnost dvosmerne 

komunikacije 

Zelo nizka stopnja možnosti dvosmernega komuniciranja. 1 

Informativni izračuni Da. 3 

Povprečje  2,57 



Priloga 2 

 

ANALIZA SPLETNE STRANI WWW.NKBM.SI 

Tehnična analiza 

Lastnost Opis Ocena 

Hyper Text Markup 

Language 5 (HTML5), 

Cascading Style Sheet 3 

(CSS3)  

Primerna raba nove tehnologije. 3 

Čas nalaganja 1,34 s. 3 

Kompatibilnost  Animiran prikazovalnik mejnikov v zgodovini ne deluje 

pravilno v Internet Explorerju. 

2 

Flash animacije Ne. 3 

Uporaba jQuery  Da. 3 

Optimizacija WooRank ocena 32 od 100. 1 

Širina nižja od 1024 

slikovnih pik 

Da. 3 

Odzivna spletna stran Ne. 1 

Povprečje  2,38 

 

Uporabniška analiza: podoba in navigacija 

Lastnost Opis Ocena 

Podoba spletne strani Spletna stran je moderna in pregledna. 3 

Favicon ikona Da. 3 

Osrednja navigacija Aktivna povezava v meniju navigacije ni označena. 2 

Lokalna navigacija Preprosta, pregledna, označena trenutno odprta podstran. 3 

Navigacija drobtin Da. 3 

Kazalo po spletni strani Ne. 1 

Uporabniku prijazni 

spletni naslovi 

Da. 3 

Povprečje  2,57 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Živi zaznamek (RSS) Ne. 1 

E-poštno obveščanje Ne. 1 

Dolžina domene 7 znakov. 3 

Domena z in brez www Da. 3 

Št. klikov do ključnih 

informacij 

Manj kot 3. 3 

Možnost spreminjanja 

velikosti pisave 

Ne. 1 
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Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Prisotnost in uporabnost 

iskalnika 

Poleg logotipa. Rezultati so uporabni. 3 

Prisotnost kontaktnih 

podatkov 

Da. 3 

Pogosta vprašanja Da. 3 

Tisku prijazen prikaz 

spletne strani 

Ne. 1 

Možnost pošiljanja 

vsebine na e-poštni 

naslov 

Da (težko opazno). 2 

Drsniki in zavihki  Da. 3 

Možnost dvosmerne 

komunikacije 

Uporabniki lahko izpolnijo obrazec in pošljejo vprašanje 

ali zaprosijo za osebno svetovanje. 

2 

Informativni izračuni Da. 3 

Povprečje  2,29 

 



Priloga 3 

 

ANALIZA SPLETNE STRANI WWW.ABANKA.SI 

Tehnična analiza 

Lastnost Opis Ocena 

Hyper Text Markup 

Language 5 (HTML5), 

Cascading Style Sheet 3 

(CSS3)  

Omejena raba nove tehnologije. 3 

Čas nalaganja 4,55 s. 1 

Kompatibilnost  V vseh izbranih spletnih brskalnikih brez napak. 3 

Flash animacije Da. 1 

Uporaba jQuery  Ne. 1 

Optimizacija WooRank ocena 35 od 100. 1 

Širina nižja od 1024 

slikovnih pik 

Da. 3 

Odzivna spletna stran Ne. 1 

Povprečje  1,75 

 

Uporabniška analiza: podoba in navigacija 

Lastnost Opis Ocena 

Podoba spletne strani Podoba spletne strani je nekoliko zastarela, a pregledna. 

Rahlo prekomerna raba grafičnih elementov.  

1 

Favicon ikona Da. 3 

Osrednja navigacija Aktivna povezava v osrednjem meniju navigacije je 

označena. 

3 

Lokalna navigacija Preprosta, pregledna, označena trenutno odprta podstran. 3 

Navigacija drobtin Ne. 1 

Kazalo po spletni strani Da. 3 

Uporabniku prijazni 

spletni naslovi 

Da – delno. 2 

Povprečje  2,29 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Živi zaznamek (RSS) Da. 3 

E-poštno obveščanje Ne. 1 

Dolžina domene 9 znakov. 3 

Domena z in brez www Ne. 1 

Št. klikov do ključnih 

informacij 

Manj kot 3. 3 

Možnost spreminjanja Da (enkratna povečava). 2 
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Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

velikosti pisave 

Prisotnost in uporabnost 

iskalnika 

V desnem zgornjem kotu. Rezultati so uporabni. 3 

Prisotnost kontaktnih 

podatkov 

Da.  3 

Pogosta vprašanja Ne. 1 

Tisku prijazen prikaz 

spletne strani 

Da. 3 

Možnost pošiljanja 

vsebine na e-poštni 

naslov 

Da. 3 

Drsniki in zavihki  Da. 3 

Možnost dvosmerne 

komunikacije 

Uporabniki lahko izpolnijo kontaktni obrazec in postavijo 

svoje vprašanje. 

2 

Informativni izračuni Da. 3 

Povprečje  2,43 

 



Priloga 4 

 

ANALIZA SPLETNE STRANI WWW.SKB.SI 

Tehnična analiza 

Lastnost Opis Ocena 

Hyper Text Markup 

Language 5 (HTML5), 

Cascading Style Sheet 3 

(CSS3)  

Primerna raba nove tehnologije. 3 

Čas nalaganja 0,989 s. 3 

Kompatibilnost  V vseh izbranih spletnih brskalnikih brez napak. 3 

Flash animacije Da. 1 

Uporaba jQuery  Da. 3 

Optimizacija WooRank ocena 52 od 100. 2 

Širina nižja od 1024 

slikovnih pik 

Da. 3 

Odzivna spletna stran Da. 3 

Povprečje  2,63 

 

Uporabniška analiza: podoba in navigacija 

Lastnost Opis Ocena 

Podoba spletne strani Spletna stran je moderna in pregledna. 3 

Favicon ikona Da. 3 

Osrednja navigacija Aktivna povezava v meniju navigacije je označena. 3 

Lokalna navigacija Preprosta, pregledna, označena trenutno odprta podstran. 3 

Navigacija drobtin Ne. 1 

Kazalo po spletni strani Da. 3 

Uporabniku prijazni 

spletni naslovi 

Da. 3 

Povprečje  2,71 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Živi zaznamek (RSS) Da. 3 

E-poštno obveščanje Ne. 1 

Dolžina domene 6 znakov. 3 

Domena z in brez www Da. 3 

Št. klikov do ključnih 

informacij 

Manj kot 3. 3 

Možnost spreminjanja 

velikosti pisave 

Da (dvakratna povečava). 3 

Prisotnost in uporabnost V desnem zgornjem kotu strani. Rezultati so uporabni. 3 
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Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

iskalnika 

Prisotnost kontaktnih 

podatkov 

Da. 3 

Pogosta vprašanja Da. 3 

Tisku prijazen prikaz 

spletne strani 

Ne. 1 

Možnost pošiljanja 

vsebine na e-poštni 

naslov 

Da (težko opazno). 2 

Drsniki in zavihki  Da (drsniki). 2 

Možnost dvosmerne 

komunikacije 

Uporabniki lahko izpolnijo obrazec in pošljejo vprašanje 

ali zaprosi za osebno svetovanje. 

2 

Informativni izračuni Da. 3 

Povprečje  2,5 
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ANALIZA SPLETNE STRANI WWW.BANKA-KOPER.SI 

Tehnična analiza 

Lastnost Opis Ocena 

Hyper Text Markup 

Language 5 (HTML5), 

Cascading Style Sheet 3 

(CSS3)  

Primerna raba nove tehnologije. 3 

Čas nalaganja 1,13 s. 3 

Kompatibilnost  V vseh izbranih spletnih brskalnikih brez napak. 2 

Flash animacije Ne. 3 

Uporaba jQuery  Da. 3 

Optimizacija WooRank ocena 56 od 100. 2 

Širina nižja od 1024 

slikovnih pik 

Da. 3 

Odzivna spletna stran Ne. 1 

Povprečje  2,5 

 

Uporabniška analiza: podoba in navigacija 

Lastnost Opis Ocena 

Podoba spletne strani Spletna stran je moderna, ampak nekoliko nepregledna. 2 

Favicon ikona Da. 3 

Osrednja navigacija Aktivna povezava v meniju navigacije je označena. 3 

Lokalna navigacija Preprosta, pregledna, označena trenutno odprta podstran. 3 

Navigacija drobtin Da. 3 

Kazalo po spletni strani Da. 3 

Uporabniku prijazni 

spletni naslovi 

Da. 3 

Povprečje  2,86 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

Živi zaznamek (RSS) Da. 3 

E-poštno obveščanje Ne. 1 

Dolžina domene 14 znakov. 2 

Domena z in brez www Da. 3 

Št. klikov do ključnih 

informacij 

Manj kot 3. 3 

Možnost spreminjanja 

velikosti pisave 

Da (večkratno). 3 

Prisotnost in uporabnost V stranski vrstici. Rezultati so uporabni. 3 



Priloga 5 

 

 

Uporabniška analiza: uporabnost in vsebina 

Lastnost Opis Ocena 

iskalnika 

Prisotnost kontaktnih 

podatkov 

Da.  3 

Pogosta vprašanja Da (ob vsakem produktu je seznam vprašanj). 3 

Tisku prijazen prikaz 

spletne strani 

Da. 3 

Možnost pošiljanja 

vsebine na e-poštni 

naslov 

Da. 3 

Drsniki in zavihki  Da. 2 

Možnost dvosmerne 

komunikacije 

Uporabniki lahko izpolnijo obrazec in pošljejo vprašanje 

ali zaprosi za osebno svetovanje ali pošlje predlog 

lastniku. 

3 

Informativni izračuni Da. 3 

Povprečje  2,71 

 


