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POVZETEK 

Banke so v času splošne gospodarske krize prisiljene iskati nove moţnosti povečanja 

konkurenčnih prednosti. Za banko, ki je usmerjena k uporabnikom, predstavlja njihovo 

zadovoljstvo strateški cilj in rešitev. Dejavnosti vključujejo stalno analiziranje in 

spremljanje zadovoljstva svojih uporabnikov s prilagajanjem ponudbe njihovim ţeljam. 

Zadovoljstvo uporabnikov elektronskega bančništva je analizirano na primeru banke 

NLB. Ugotovljeno je, da ima NLB kakovostno ponudbo elektronskega bančništva in da 

so uporabniki v povprečju zadovoljni s splošno ponudbo, kar je potrjeno z rezultati 

raziskave. Podani so predlogi banki NLB za uvajanje sistemov obvladovanja kakovosti 

za povečanje konkurenčne prednosti na področju elektronskega bančništva in 

zagotavljanja višje stopnje zadovoljstva uporabnikov.  

 

Ključne besede: banka, elektronsko bančništvo, storitve, kakovost storitev, uporabniki, 

zadovoljstvo 

ABSTRACT 

In the time of the general economic crisis, banks are forced to seek out new possibilities 

of increasing their competitive advantages. For a user-oriented bank, customer 

satisfaction presents a strategic goal and solution. Activities include regular analysis and 

monitoring of customer satisfaction by means of adjusting offers in accordance with the 

users’ wishes. The analysis of internet banking customer satisfaction is performed on the 

example of the NLB bank. It is established that NLB provides quality internet banking, 

and that its users are on average satisfied with the overall service, which is supported by 

the results of the research. Provided are also suggestions for NLB to implement a quality 

control system to increase competitive advantages in internet banking and ensure a 

higher level of customer satisfaction. 

 

Keywords: bank, internet banking, services, services quality, users, satisfaction 

UDK: 336.71:658.89(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Bitko s časom občutijo tudi banke, predvsem v času recesije. Banke se morajo 

pravilno odzvati na potrebe svojih komitentov (v nadaljevanju: uporabnikov), ki jim 

morajo ustrezno postreči, da lahko uporabniki kadarkoli, kjerkoli, kar se da hitro, 

kakovostno in učinkovito opravijo vsa bančna opravila. Pri tem je pomembna pregledna 

in »lahka« uporabnost. Tem zahtevam lahko zadostimo z elektronskim bančništvom. 

Razvoj informacijske tehnologije je spodbudil nesluten razvoj poslovanja na 

daljavo, ki presega geografske in časovne meje, svet pa spreminja v globalno vas. 

Elektronsko poslovanje je postalo jedro nove ekonomije. Trendi nas seveda niso obšli. 

Danes ima elektronsko bančništvo skupaj z drugimi modernimi trţnimi potmi ključno 

vlogo tudi pri poslovanju uporabnikov z banko. 24 ur dnevno in vse dni v letu lahko 

uporabniki od koderkoli dostopijo do spletnih strani bank. 

Z uvedbo novih tehnologij se spreminja tudi odnos banke do uporabnikov. Če so 

bile še pred kratkim aktivnosti bank usmerjene v storitev, njeno kakovost, nove 

produkte, bo v prihodnje pozornost bank bolj osredotočena na njene uporabnike. 

Storitve bodo oblikovane po meri uporabnikov, prilagojene njihovim potrebam in 

ţeljam. Banke se vsekakor zavedajo, da bodo vse bolj zahtevni uporabniki zadovoljni le, 

če bodo ob pravem času in na ustrezen način dobili nekaj več. 

Problem, ki ga bomo obravnavali v naši nalogi, se navezuje na elektronsko 

bančništvo, na zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo elektronskega bančništva NLB, 

podali bomo moţnosti oziroma predloge za izboljšanje elektronskega bančništva. 

Razvoj interneta pomeni prelomnico v razvoju komunikacij. Njegova univerzalnost, 

razširjenost in dostopnost so povzročili, da s trţišča izpodriva vse druge načine 

elektronske komunikacije. V prihodnosti bo glavnina storitev elektronskega bančništva 

potekala preko interneta. To nas je spodbudilo, da raziščemo dejansko stanje 

zadovoljstva slovenskih uporabnikov elektronskega bančništva NLB. Osredotočili se 

bomo na preučevanje in analiziranje zadovoljstva uporabnikov elektronskega bančništva 

NLB ter na kratko predstavili ostale ponudnike elektronskega bančništva v Sloveniji.  

Preučili in analizirali bomo naslednja področja: 

 razvoj elektronskega bančništva v Sloveniji, 

 elektronsko poslovanje, 

 poti elektronskega poslovanja, 

 »spletni« pristop do ključnih uporabnikov, 

 ponudbo elektronskega bančništva NLB, 

 zadovoljstvo med ključnimi uporabniki banke. 



Uvod 

2 

Za preučevanje oziroma raziskovanje zadane tematike smo se še posebej odločili 

zaradi obstoječe gospodarske in finančne krize, ki je zajela tudi bančni sektor in njegove 

storitve. Menimo, da bi lahko z našim preučevanjem in z analiziranimi anketnimi 

podatki prispevali k izboljšanju kakovosti trenutne ponudbe in k ohranitvi ključnih 

uporabnikov elektronskega bančništva NLB.  

Globalna gospodarska kriza, ne le lokalna recesija, izhaja iz svetovne finančne 

krize, ki ji je botrovala predvsem hipotekarna kriza v ZDA. Za prebivalce, podjetja in 

celotno slovensko drţavo je pomembno, da so nanjo kar najbolje pripravljeni in da 

ustrezno ukrepajo. Pri tem mora biti vodilo gradualizem in »sui generis« rešitve, kjer so 

mogoče in smiselne, torej značilnosti, ki sta prispevali k uspešnemu razvoju samostojne 

Slovenije, najboljšemu med tranzicijskimi drţavami. Finančne institucije morajo v 

poslovanju krmariti (iskati med kompromisi) med indikatorji učinkovitosti (rentabilnost, 

ekonomičnost) na eni strani ter indikatorji likvidnosti in solventnosti na drugi strani. 

Zaradi teh in podobnih razlogov smo se odločili, da podrobneje raziščemo vpliv 

recesije na uporabnost elektronskega bančništva NLB in zadovoljstvo uporabnikov 

elektronskega bančništva NLB. Izpostavljamo predvsem naslednje raziskovalne 

probleme: 

 pri uporabnikih je prisotno vedno manjše zaupanje v bančni sistem (vedno 

manj sklenjenih vezanih vlog, vedno manj denarja itd.); 

 posledica tega je tudi vedno manjši nakup nepremičnin ali izvajanje drugih 

večjih investicij (nakup novih avtomobilov); 

 vedno več je odpuščanja delovne sile, posledica česar je vedno manjša kupna 

moč v drţavi, kar pomeni, da bo v obtoku vedno manj denarja (drţavljani bodo 

denar raje hranili doma in ga porabljali le za najnujnejše potrebščine). 

Na tej osnovi lahko opredelimo naš raziskovalni problem na področju ponudbe in 

zadovoljstva uporabnikov elektronskega bančništva NLB z njegovimi storitvami 

oziroma ponudbo elektronskega bančništva nasploh: 

 ponudba elektronskega bančništva bi morala biti bolj prilagojena uporabnikom 

(dostopnejša, vizualno privlačnejša, ugodnejša itd.); 

 ponudba elektronskega bančništva bi morala na enem mestu omogočati veliko 

storitev, ki jih sedaj lahko opravljamo na bančnem okencu (plačevanje, 

dvigovanje, prenašanje denarja, najemanje kratkoročnih posojil, sklepanje 

zavarovanj, kupovanje točk skladov itd.); 

 celotna ponudba bi morala biti bolj usmerjena k uporabniku (več obveščanja o 

novostih preko elektronske pošte – predvsem starejši ljudje se še vedno bojijo 
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poslovati preko interneta, ker menijo, da internetu ni mogoče zaupati in 

opravljati bančne posle preko interneta); 

 več pozornosti je treba namenjati varnosti bančnega poslovanju preko interneta 

(aktivnosti usmeriti v prikazovanje prednosti spletnega poslovanja, 

izobraţevati o uporabnosti elektronskega bančništva za internetno nepismene 

ljudi); 

 omogočiti opravljanje bančnih storitev preko mobilnega telefona (ponudniki 

elektronskega bančništva bi morali izdelati prilagojen program za delo na 

mobilnem aparatu – »mobile version of e-banking«); s tem bi elektronsko 

bančništvo še bolj pribliţali uporabnikom, ki bi s takšnim programom bili v 

stalnem stiku s svojo banko in denarjem. Za takšno ponudbo, bi morali dodatno 

povečati varnost elektronskega bančništva in, kar je še vaţnejše, povečati 

zaupanje uporabnikov v elektronsko bančništvo. 

Naše splošno mnenje je, da je elektronsko bančništvo vse premalo pribliţano in 

uveljavljeno v slovenskem prostoru, še posebej pri prebivalcih, ki v mladosti niso bili v 

rednem stiku z internetom. Prav zaradi demografskih značilnosti slovenskega naroda se 

pojavlja veliko nezaupanje v elektronsko bančništvo in v spletne storitve nasploh.  

Zaradi navedenega ţelimo predvsem prikazati varnost elektronskega bančništva in 

zadovoljstvo ţe obstoječih uporabnikov elektronskega bančništva NLB. Nakazali bi 

morebitne prednosti, slabosti in smernice nadaljnjega razvoja elektronskega bančništva, 

usmerjenega k potrebam in zahtevam splošnih uporabnikov. Na tak način bi povečali 

splošno zadovoljstvo (preko raznih standardov – v nalogi omenjamo predvsem ISO 

standarde) uporabnikov elektronskega bančništva.  

1.2 Temeljna teza, namen in cilji raziskave  

1.2.1 Namen in cilji raziskave 

Neposredno in v tesni povezavi s predmetom ter problemom raziskovanja so 

določeni tudi cilji raziskave: v okviru poslovno-organizacijskih znanosti raziskati 

najpomembnejše dejavnike prednosti elektronskega bančništva pred klasičnim, t. i. 

navadnim bančništvom oziroma bančništvom na okencu. Preučiti ţelimo dosedanje 

teoretične prispevke na področju razvoja elektronskega bančništva v Sloveniji s 

poudarkom na NLB in ravnanja s ključnimi uporabniki. Tako pridobljena spoznanja in 

ugotovitve bomo nato poskušali prenesti na področje obvladovanja kakovosti 

poslovanja elektronskega bančništva NLB neposredno svojim uporabnikom.  

Cilji raziskave so: 
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 Ugotoviti ţelimo uporabnost in koristnost tovrstnega poslovanja tako za banko 

kot za uporabnike. V času splošne krize opravljena raziskava nam bo pokazala 

»rdečo nit« potrebnega razvoja elektronskega poslovanja v prihodnje. 

 Analiza bo zasnovana na študiji primera banke NLB s ciljem preučiti 

specifične trţne poti poslovanja z uporabniki. Z raziskavo bomo med drugim 

ugotovili poznavanje najpogosteje uporabljanih produktov elektronskega 

bančništva in deleţ uporabnikov storitev zgolj elektronskega bančništva. 

 Predstavili bomo varnostni vidik elektronskega poslovanja v Sloveniji s 

poudarkom na NLB. Da bi pokazali pomembnost raziskovalnega problema, 

bomo elektronsko poslovanje obravnavali tudi z varnostnega vidika. 

Pomembno je, da sta tako za banko kot tudi uporabnike zagotovljena tako 

varnost dostopa in uporabe kot varnost elektronskih transakcij. Na tej osnovi 

bomo preučili varnostni vidik elektronskega poslovanja NLB v smislu zaščite 

in zagotavljanja zadovoljstva uporabnikov. 

 Analizirali bomo zadovoljstvo uporabnikov elektronskega bančništva NLB. Na 

osnovi predhodnih preučitev bomo s pomočjo anketiranja opravili raziskavo in 

analizirali zadovoljstvo uporabnikov elektronskega bančništva na konkretni 

študiji primera. Banka bo lahko pridobila temeljitejši vpogled v celotno 

ponudbo elektronskega bančništva in v zadovoljstvo svojih uporabnikov ter s 

širitvijo ponudbe povečala zadovoljstvo in uporabnost storitev.  

V okviru pomembnosti raziskovalne problematike zajemamo omenjene preučitve in 

analize v temeljni tezi ter potrjevanju oz. zavrnitvi določenih hipotez. 

1.2.2 Temeljna teza 

Na osnovi podanih problemskih izhodišč postavljamo temeljno tezo magistrskega 

dela, ki pravi, da ima NLB kakovostno ponudbo elektronskega bančništva ter da so 

uporabniki v povprečju zadovoljni s ponudbo. Z ugotovitvami, ki izhajajo iz relevantnih 

podatkov, pridobljenih z analizo (anketo) mnenj uporabnikov elektronskega bančništva 

NLB, lahko banka pridobi temeljitejši vpogled v celotno ponudbo elektronskega 

bančništva in v zadovoljstvo svojih uporabnikov. Tako lahko na osnovi obstoječe 

ponudbe, dela in standardov za obvladovanje kakovosti tovrstnih storitev poveča 

zadovoljstvo ter uporabnost svojih storitev (morebiti tudi razširi ponudbo).  

V okviru tako opredeljenega problema in predmeta raziskovanja ter temeljne 

raziskovalne teze postavljamo naslednje  hipoteze magistrskega dela: 

H1: Uporabniki elektronskega bančništva NLB si ţelijo »vizualne osveţitve« 

oziroma poenostavitve spletne aplikacije (vizualna privlačnost in priročnejši meniji v 

aplikaciji). Hipotezo bomo preverili s t-preizkusom za aritmetično sredino. 
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H2: Največ splošnih uporabnikov elektronskega bančništva NLB je v starostni 

strukturi od 19 do 29 let. Hipotezo bomo preverili s Hi-kvadrat preizkusom oziroma z 

njegovim pribliţkom, tj. razmerjem verjetij. 

H3: Najpogostejši razlog za uporabo elektronskega bančništva je njegova 

priročnost, enostavnost, ugodnost ter hitrost opravljanja bančnih storitev od doma. Za 

testiranje hipoteze bomo uporabili Hi-kvadrat preizkus za enakost deleţev. 

H4: Več kot 70 % anketirancev uporablja zgolj storitve elektronskega bančništva (v 

našem primeru NLB) za opravljanje svojih vsakodnevnih bančnih storitev (preverjanje 

stanja, plačevanje poloţnic, nakazovanje denarja) in ne zahaja več neposredno v banke 

opravljat te storitve preko bančnega okenca. Za preverjanje te hipoteze bomo uporabili 

Hi-kvadrat preizkus za deleţe. 

H5: Uporabniki elektronskega bančništva NLB razmišljajo o zamenjavi ponudnika 

elektronskega bančništva, in sicer zaradi več razlogov. Za preverjanje hipoteze bomo 

uporabili t-preizkus za aritmetično sredino. 

Namen preučitve predhodne literature je predstaviti usmerjenost NLB in smer 

poteka razvoja elektronskega bančništva na splošno, kajti, če je v ta razvoj umerjeno 

toliko energije, kar je s preučitvijo predhodne literature prikazano, je za banke 

pomembno, ali je načrtovano, torej zadovoljstvo uporabnikov njihovih storitev oz. 

priročnost in dosegljivost elektronskega bančništva, tudi doseţeno. 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve 

1.3.1 Predpostavke 

Predpostavljamo, da NLB nudi kakovostne elektronske storitve, ki so predvsem: 

krajši čas izvajanja elektronskih bančnih opravil, niţji stroški in moţnost opravljanja 

večine bančnih opravil »od doma«. Menimo, da je za banke uvajanje in posodabljanje 

elektronskega bančništva v prihodnosti nujno, če ţelijo ostati in biti konkurenčne na 

trgu (večina bank ţe nudi elektronsko bančništvo, vprašanje je samo, v kakšni 

razseţnosti oziroma kaj vse zajema njihova elektronska ponudba). Dolţnost vsake 

banke je nuditi varno in zanesljivo spletno bančništvo. Na tej osnovi temelji 

predpostavka, da so zaradi tega uporabniki elektronskega bančništva NLB zadovoljni s 

storitvami svoje banke. Zadovoljstvo bomo merili z anketnim vprašalnikom. 

1.3.2 Omejitve 

Omejitve, s katerimi se bomo srečali, so predvsem na področju dostopnosti 

strokovne literature, ki je je na temo elektronsko bančništvo v Sloveniji zelo malo. 
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Raziskava bi bila optimalna, če bi vanjo lahko vključili vse uporabnike elektronskega 

bančništva NLB, vendar zaradi racionalnosti raziskave to ne bo mogoče. Omejitev 

predstavlja tudi dejstvo, da je raziskava povezana s subjektivno oceno anketirancev, iz 

katere je teţko izločiti druge vplive (npr. politične …). 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev 

Magistrska naloga vključuje strokovno poglobitev in znanstvenoraziskovalno raven. 

Metode dela, ki jih bomo uporabili pri izdelavi naloge, temeljijo na logični interpretaciji 

sodobne literature s področja elektronskega bančništva in zadovoljstva uporabnikov. Pri 

znanstvenem raziskovanju, oblikovanju in predstavitvi rezultata raziskovanja v 

magistrskem delu bomo v ustreznih kombinacijah uporabljali številne znanstvene 

metode. 

V prvem delu bomo podali teoretične osnove. Pri njihovem oblikovanju nam bodo 

pri posameznih točkah med drugim pomagale naslednje metode: metoda deskripcije, 

klasifikacije, kompilacije, specializacije, abstrakcije in konkretizacije. Vse te metode 

izhajajo iz metode analize primarne in sekundarne literature, torej poročil, knjig, 

zbornikov, znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na konferencah itd. Za 

dokončno koncepcijo raziskovalnega problema in pripravo hipotetičnih izhodišč 

raziskovanja bomo z metodo analize in sinteze ocenili relevantne značilnosti predmeta 

raziskovanja. 

V nalogi bomo uporabili metodo triangulacije (kot osnove kvalitativnega dela 

raziskovanja – oblikovanja anketnega vprašalnika). Najprej bomo preučili celotno 

dosegljivo literaturo (teorijo), nato izdelali anketni vprašalnik, njegovo razumljivost in 

ciljnost pa bomo preizkusili pri strokovnjakih v stroki ter na naključno izbrani 

populaciji.  

V kvantitativnem delu raziskave bomo izvedli spletno anketiranje preko spletnega 

iskalnika Najdi.si ter nato podali naše sklepe in ugotovitve o zadovoljstvu uporabnikov 

elektronskega bančništva NLB. Z anketnim vprašalnikom v spletni obliki ţelimo 

pridobiti vsaj 200 odgovorov z namenom, da bi lahko dobljene podatke optimalno 

obdelali v statističnem programu SPSS. Moţnost za pridobitev najbolj sveţih podatkov 

vidimo v izvajanju ankete preko spleta.  

Pri ponudniku, ki omogoča izdelavo spletnih anket, bomo zakupili prostor in 

objavili anketni vprašalnik. Na slovenskem spletnem iskalniku Najdi.si, ki ima dnevno 

več kot 200.000 uporabnikov oziroma klikov, bomo zakupili »sponzorirano novost«, ki 

nam bo omogočila, da bo spletna povezava do naše ankete stalno vidna na prvi strani 

spletnega iskalnika. Zakupili bomo minimalno število moţnih klikov, in sicer 1.000 

klikov. 
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Nekaj ogledovalcev naše spletne povezave bo zgolj pokukalo na stran, večina 

izmed njih pa bo anketo tudi izpolnila (vsaj tako zagotavlja spletni ponudnik Najdi.si). 

Ţe v uvodnem vprašanju bomo ločili anketirance na tiste, ki uporabljajo elektronsko 

bančništvo NLB, in tiste, ki ga ne uporabljajo. Pričakujemo, da bomo tako prejeli 

zadovoljivo število odgovorov za optimalno obdelavo podatkov. Poglavitno prednost 

zakupa spletne novosti vidimo v tem, da bodo spletno anketo reševali predvsem redni 

uporabniki spleta, ki so po vsej verjetnosti tudi uporabniki storitev elektronskega 

bančništva.  

Anketo ţelimo izvesti v drugi polovici leta 2009. Načeloma bomo anketo izvajali 

tako dolgo, dokler bomo imeli še »proste klike« na našo spletno povezavo. Anketni 

vprašalnik bo zastavljen tako, da anketirancem ne bo vzel preveč časa in bo na kratek ter 

jedrnat način povzemal celotno teoretično preučeno podlago. S tako pridobljenimi 

odgovori bomo lahko sprejeli ali ovrgli naše predhodno določene hipoteze.  

Optimalna raziskava bi bila, če bi lahko vključili v raziskavo vse uporabnike 

bančnih storitev NLB. Zaradi racionalnosti izvedbe raziskave, to ni mogoče. Opredelili 

se bomo na manjši vzorec in pridobljene rezultate uporabili za dokazovanje hipotez, 

zgolj za namen ter potrebe naše raziskave. 

V zadnjem času so v raziskovanju zadovoljstva uporabnikov elektronskega 

bančništva preteţno uporabljane kvantitativne metode. Zaradi moţnega potvarjanja 

teorij hipotetično-deduktivni raziskovalni pristopi pogosto zakrivajo ključna vprašanja, 

namesto da bi jih razkrili. Da bi se izognili naštetim problemom bomo pri empiričnem 

testiranju zastavljenih raziskovalnih vprašanj in hipotez uporabili kvantitativne metode, 

pri čemer bomo merski instrument oblikovali na podlagi kvalitativnih metod. Pri analizi 

zadovoljstva ključnih uporabnikov NLB z uporabo spletnih storitev bomo uporabili 

primarno kvantitativno metodo – metodo anketnega vprašalnika. 

Prednosti izvedbe spletne ankete so: relativno nizka cena oziroma stroški (tudi čas), 

vzorec je večji, ni vpliva anketarja, anketiranci ostanejo anonimni. Slabosti pa so: 

majhno zanimanje spletnih uporabnikov za sodelovanje v tovrstnem anketiranju, 

morebitna pristranskost vzorca zaradi nerespondentov, dolgotrajno zbiranje podatkov, ni 

moţnosti za dodatna pojasnila, hkrati ni nadzora nad tem, kdo je izpolnil vprašalnik itd. 

Analizo zbranih podatkov bomo opravili z računalniškim statističnim programom 

SPSS, verzija 15,0. Rezultate bomo predstavili v opisni in grafični obliki. Z 

deskriptivno statistiko bomo predstavili temeljne značilnosti vzorca. S tem bomo 

oblikovali temeljne skupine ključnih uporabnikov. Predstavljene hipoteze bomo 

preizkusili s korespondenčnimi in korelacijskimi metodami.  

Korespondenčne in korelacijske statistične metode bodo omogočile povezovanje 

posameznih odvisnih (percepcija ravnanja s ključnimi uporabniki) in neodvisnih 

spremenljivk (zadovoljstvo uporabnikov). Na podlagi dobljenih rezultatov in sklepnih 
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ugotovitev bomo NLB lahko predlagali ustrezen pristop k ravnanju s ključnimi 

uporabniki ter moţne izboljšave, ki bi vodile k njihovemu večjemu zadovoljstvu. 
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2 PRIKAZ TRENUTNEGA STANJA V SLOVENSKEM IN SVETOVNEM 

BANČNIŠTVU 

V tem poglavju bomo na kratko opisali in predstavili, kako bo trenutna finančna in 

gospodarska kriza vplivala na Slovenijo in kako reagirati. Spet se je pokazalo, da so 

nove drţave, ki jih pogosto dajejo za zgled Sloveniji, padle. Irska rešuje banke z 

nacionalizacijo in ima negativno rast, Islandija je v stečaju, tako da se je za pomoč 

morala zateči k Rusiji, Luksemburg (skupaj z Belgijo in Nizozemsko) rešuje oziroma 

nacionalizira propadlo banko Fortis, baltska trojka je v recesiji. 

Globalna gospodarska kriza, ne le recesija, izhaja iz finančne krize, povod tej pa je 

hipotekarna kriza v ZDA. Za prebivalce, podjetja in celotno slovensko drţavo je 

pomembno, da se nanjo kar najbolje pripravijo in ustrezno ukrepajo. Pri tem mora biti 

vodilo gradualizem in »sui generis« rešitve, kjer so mogoče in smiselne, torej 

značilnosti, ki sta prispevali k uspešnemu razvoju samostojne Slovenije, najboljšemu 

med tranzicijskimi drţavami. 

Na mednarodnih finančnih trgih bo povpraševanje po dolgoročnejših likvidnih 

sredstvih v letu 2009 ogromno. Pri tem drţavna poroštva, s katerimi razpolaga večina 

bank, pri najemanju virov ne bodo pomenila bistvene primerjalne prednosti. Obenem se 

bodo v ostri mednarodni konkurenci znašli tudi sveţe izdani drţavni vrednostni papirji 

(STA 2009). 

2.1 Splošna svetovna recesija (kriza) 

Območje evra je prvič v svoji zgodovini v recesiji, saj je v tretjem četrtletju leta 

2008 ţe drugo četrtletje zapored beleţilo negativno gospodarsko rast.
1
 Bruto domači 

proizvod (BDP) je v tretjem četrtletju v primerjavi z drugim v območju evra in v celotni 

EU padel za 0,2 %. V drugem četrtletju 2008 je gospodarska rast v območju evra 

znašala -0,2 %, v celotni EU pa 0,0 %. Med večjimi evropskimi gospodarstvi sta se v 

recesiji znašli Nemčija, ki je po 0,4 % skrčenju BDP v drugem četrtletju v tretjem 

zabeleţila 0,5 % skrčenje bruto domačega proizvoda, in Italija (-0,4 %, -0,5 %). Poleg 

tega je ţe od drugega četrtletja v recesiji uradno tudi »keltski tiger« Irska (-0,3 % v 

prvem četrtletju, -0,5 % v drugem). 

Recesiji so se za enkrat izognile Francija (-0,3 %, 0,1 %), Velika Britanija (0,0 %;  

-0,5 %) in Španija (0,1 %; -0,2 %), čeprav jo za prihodnje mesece napovedujejo tudi 

zanje. Nizozemsko gospodarstvo medtem ţe dve četrtletji stagnira. 

Celotna Evropska unija se je zaenkrat izognila recesiji, in sicer predvsem zaradi 

nadaljevanja gospodarske rasti v novih članicah unije. Medtem ko se relativno zdrava 

                                                 
1
 Po tehnični definiciji gospodarstvo zapade v recesijo po dveh zaporednih četrtletnih 

padcih rasti. 
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rast na Poljskem, Slovaškem in Češkem kljub upočasnitvi nadaljuje, pa sta še nedavno 

cvetoči baltski drţavi Estonija in Latvija tudi uradno ţe v recesiji. Na robu je tudi 

Madţarska, ki jo je svetovna finančna kriza močno prizadela. V tretjem četrtletju je 

namreč zabeleţila 0,1 % skrčenje gospodarstva, potem ko je bila ţe v prejšnjih mesecih 

gospodarska rast precej šibka. 

Gre za prvo recesijo, odkar je leta 1999 Evropska centralna banka prevzela 

monetarno politiko za sprva enajst članic območja skupne evropske valute, ki so se jim 

kasneje pridruţile še Grčija (z letom 2001), Slovenija (z letom 2007) ter Malta in Ciper 

(z letom 2008). Z letom 2009 bo to storila še Slovaška, medtem ko ostale nove članice 

unije zaenkrat še ne izpolnjujejo vseh kriterijev za prevzem evra. 

Trţni fundamentalizem sloni na predpostavki popolne konkurence, ki ni dosegljiva. 

V njem posameznik stremi za čim večjo koristjo zase, kar bi prek nevidne roke trga 

največ prispevalo tudi celotni druţbi. Od tod izpeljava končnega cilja podjetja, ki je 

povečevanje vrednosti za delničarje (»increasing shareholder value«). 

Ker pa pogoji popolne konkurence niso izpolnjeni in ureditev ni popolna, 

posameznik v konkretnem primeru nastajanja finančnega balona tudi na račun drugega 

posameznika lahko povečuje svoje profite, večja tveganja (ki so povečana z večjimi 

profiti) pa prek izvedenih finančnih instrumentov prenaša na druge. 

Med neposreden stik prvega posojilodajalca in končnega posojilojemalca 

hipotekarnega kredita (za hišo) se vrine ne le banka (posredne finance), ampak ob njej 

še sedem drugih skupin finančnikov, ki naj bi prispevali k razpršitvi tveganja. V resnici 

pa ga ne morejo odpraviti s finančnimi inovacijami, kot so hipotekarne obveznice, 

zadolţnice in zavarovanja. Vsak za svojo storitev ţeli provizijo, smiselne pa so le, če 

zmanjšujejo omejitve pri prenosu prihrankov od končnih varčevalcev do končnih 

uporabnikov kreditov. 

Tega osnovnega cilja ne izpolnijo. Nasprotno! Celoten osnovni posel in tveganje 

zakrijejo, k rasti dodane vrednosti pa v resnici ne prispevajo. Ustvarjene izvedene 

finančne instrumente z nepreglednostjo glede tveganj ponudijo po ugodnih cenah 

nevednim, naivnim kupcem (evropskim bankam in drugim finančnim institucijam, celo 

centralnim bankam). Ti jih kupijo, ne da bi se zavedali tveganja, da morda prvotno 

hipotekarno posojilo, ki je v paketu, ne bo plačano. Prodajalci, predvsem banke, pa s 

prodajo danih kreditov te izločijo iz svoje aktive, katere velikost je omejena z 

obstoječim kapitalom preko kriterijev solventnosti. Poljubno lahko oblikujejo nove 

kredite, ki jih prav tako odprodajo. Kupci teh zapakiranih kreditov niso pod tolikšnim 

nadzorom centralnih bank kot poslovne banke. Zato centralna banka ne more več 

nadzorovati rasti finančnega balona, katerega osnovni cilj je povečevanje profitov. V 

izvajanju osnovne funkcije monetarne politike postanejo nemočne (Štiblar 2009, 3). 
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2.2 Dejavniki, ki so privedli do splošne svetovne recesije  

2.2.1 Vpliv splošne svetovne recesije na svetovno bančništvo 

Kriza, ki se je začela v ZDA kot nepremičninska in se prenesla na finančno 

področje, ima dve smeri, preko ZDA v Evropo in druge dele sveta ter iz finančnih trgov 

nazaj v realno gospodarstvo (od koder je prišel hipotekarni povod). Ko je v letih 2006–

2007 počil nepremičninski balon (napihnjene cene nepremičnin so začele padati), je to 

povzročilo tudi pok finančnega balona. Hipotekarni posojilojemalci so namreč kmalu 

ugotovili, da je postal njihov kredit mnogo večji, kot imajo rednih dohodkov in kot je 

zniţana trţna vrednost njihove nepremičnine. Zato niso bili več sposobni redno 

odplačevati anuitet posojil. S tem hipotekarne obveznice niso bile servisirane in tako 

tudi ni bilo več mogoče vračati obljubljenega. Ker se ni videlo, kakšna tveganja 

vsebujejo, so jih njihovi imetniki (banke, finančne institucije, fizične osebe, centralne 

banke) začeli hitro prodajati, kar jim je dodatno zniţalo ceno, saj jih nihče ni hotel 

kupovati. Da ne bi propadli zaradi likvidnostnih razlogov, so se morali dodatno 

zadolţevati na denarnem (kreditnem) trgu, kjer pa je likvidnosti zmanjkalo. Banke si 

niso bile več pripravljene medsebojno posojati denarja, tudi po višjih obrestnih merah 

ne, ker jih je skrbelo, da denarja ne bodo dobile nazaj.  

Da pa ne bi celoten bančni (finančni) sistem v neki drţavi propadel, morajo dodatno 

likvidnost bankam nuditi centralne banke iz primarne emisije. Tudi zanje je 

povpraševanje veliko, pri Evropski centralni banki je cena (obrestna mera, ki so jo 

banke pripravljene zanje plačati) narasla ţe na 11 %, v ZDA na 6,88 %. Seveda to ni 

končna rešitev. Nasprotno! Centralne banke s tem vbrizgajo dodatno likvidnost v 

sistem, kar bi lahko vodilo tudi v višjo inflacijo, če je prejemniki ne bodo posrkali. 

Banke pa ne opravljajo več svoje osnovne vloge kreditiranja.  

Pot k rešitvi krize je v tem, da hipotekarne obveznice in zadolţnice postanejo spet 

»prodajljive«. Trenutno zanje sploh ni povpraševanja, torej ni cene. Da bi jo vzpostavili, 

jih bo prva kupovala drţava, za kar je bilo treba odobriti dodatna finančna sredstva v 

proračunu (700 milijard dolarjev finančne pomoči v ZDA).  

Banke in druge finančne institucije bodo doslej »neprodajljive« obveznice prodale 

drţavi in dobile zanje gotovino. Preko trgovanja z drţavo se bo znova vzpostavila cena 

obveznic (čeprav niso imele cen, niso brez vrednosti, temveč je še vedno kakšnih 75 % 

prvotne vrednosti, le nihče jih ni ţelel začeti kupovati, ker niso vedeli, kaj je v njih 

zapakirano). V to nezaupanje je sedaj posegla drţava z začetkom odkupovanja teh 

obveznic. Ko se jim bo s pomočjo drţavnega povpraševanja znova oblikovala cena, 

predvidevajo, da jih bodo začeli kupovati tudi drugi subjekti; likvidnost (denar) se bo 

vrnila iz domačih shramb v obtok, kreditni trg bo zaţivel in kriza bo odpravljena. 
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Načeloma so v uporabi trije načini reševanja finančnih institucij, ki so v finančni 

krizi postale nelikvidne in nesolventne (Štiblar 2009, 4): 

 dokapitaliziranje (za nepričakovane izgube): primeri Fortis, Glintir, Dexia; 

 prevzemi izvzetih solventnih delov bankrotiranih institucij, ki jih izvedejo 

konkurenti, ostalo v stečaj: B&B; Hypo Real Estate; 

 vladna garancija za vse depozite (začela Irska, sledile Grčija, Nemčija, Danska) 

ali dopolnitev depozitne zavarovalne sheme (v EU na spodnjo mejo 50.000 

USD, v ZDA so mejo dvignili od 100 na 250 tisoč USD). 

Edini način reševanja posledic krize so zasebni prevzemi ali nacionalizacija 

kritičnih finančnih institucij, torej podrţavljenje stebrov kapitalizma v razvitem svetu, 

kar se ţe dogaja. Z vračanjem drţavnega lastništva v ZDA, Angliji (tudi ponekod v 

kontinentalni Evropi) je prišlo do »de iure« nacionalizacije; s pokrivanjem izgub drugih 

finančnih institucij z drţavnimi finančnimi injekcijami pa se njihova nacionalizacija 

opravlja »de facto« (lastnik firme je tisti, ki poveljuje v njej in si prisvaja profite 

oziroma krije izgube firme). 

Za odpravo vzrokov krize je potrebno stabiliziranje (prenehanje padanja) cen 

nepremičnin, oblikovanje cen novih finančnih instrumentov in obnova gospodarske rasti 

v ZDA in v svetu nasploh. Seveda je vprašljivo, ali se poleg drţavnih proračunov v 

reševanje neposredno vpletajo centralne banke. Z dodatnim vbrizganjem likvidnosti 

povečujejo nevarnost inflacije (obramba pred njo je njihov prvi cilj), še huje pa je, če se 

neposredno s svojo dodatno likvidnostjo vtikajo v reševanje posameznih bank (ob 

ministrstvih za finance). 

2.2.2 Vplivi splošne svetovne recesije na slovensko bančništvo 

Negativni vplivi za domače gospodarstvo so prišli in še prihajajo od zunaj, dodani 

pa jim bodo tudi domači. 

Zunanji vpliv 

Velike tuje banke, lastnice podruţnic pri nas, so v ugodnih svetovnih gospodarskih 

razmerah lahko prispevale k povečanju konkurence na bančnem trgu in k ugodnejšim 

pogojem za pridobivanje kreditov na domačem finančnem trgu, in sicer z relativno 

cenejšimi viri, pridobljenimi od bank mater. Temu so se za financiranje kreditov s 

pospešenim zadolţevanjem v svetu pridruţile tudi domače banke. Nekaj časa so bančni 

krediti rasli hitreje kot domači depoziti. Tuje banke bodo, če zaidejo v teţave, ob 

podaljšanem kreditnem in likvidnostnem delovanju najprej ţelele rešiti svoje teţave. 

Tako bodo nazaj potegnile kredite, ki so jih dale svojim podruţnicam. Slednjim se lahko 

zmanjša likvidnost za servisiranje dvigov depozitov bančnih uporabnikov. Domača 
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depozitna osnova je kot osnova za kreditni potencial bank v tem smislu bolj stabilna, saj 

jo lahko omaja le naval na banke (»run on bank«).  

Obrestne mere se bodo vsaj prehodno (dokler ne pride do ponovnega zaupanja in s 

tem oţivitve kreditnega trga ter predvidenega zniţanja obrestne mere) morale zvišati, in 

sicer zaradi povečanja tveganja in pomanjkanja razpoloţljive likvidnosti. To se bo 

preneslo na domače obrestne mere, aktivne za kredite, zelo verjetno pa tudi pasivne za 

depozite. Višje obrestne mere bodo dodatno zmanjšale kreditno aktivnost, umirilo se bo 

domače povpraševanje in s tem tudi gospodarska rast. Zmanjševanje dinamike 

aktivnosti bo pospešeno z umiritvijo slovenskega izvoza zaradi recesije v svetu. 

Padanje svetovnih cen nafte in surovin kljub nasprotnemu učinku krepitve dolarja 

proti evru bo zmanjšalo zunanje inflacijske pritiske. Zato je mogoče pričakovati 

zniţanje obrestnih mer centralnih bank s ciljem ekspanzivne denarne politike, s katero 

bi pospešili aktivnost v realnem sektorju. 

Notranji vpliv 

Po nekaterih ocenah je nepremičninski balon napihnjen tudi pri nas. Tudi naš balon 

bo moral enkrat popustiti, vprašanje je le, ali s pokom ali postopoma. To bo imelo 

dodatne recesijske posledice za domače gospodarstvo. Finančni sektor je ţe 

likvidnostno prizadet (zunanji znak je na primer razpisana javna dokapitalizacija banke 

v skrajno neustreznem času), padec cen nepremičnin bo ob zmanjšanju povpraševanja 

po njih dodatno prizadel finančni in hkrati realni sektor gospodarstva. 

Kako ukrepati v prihodnosti? 

Z vsemi razpoloţljivimi instrumenti in ukrepi je treba ohraniti likvidnost in 

solventnost bank ter drugih finančnih institucij, da bi bili pripravljeni na prihajajoče 

negativne posledice svetovne finančne krize. Banke bodo močnejše, če bodo povečale 

delniški kapital in rezervacije ter upočasnile rast kreditov pod rast depozitov. V tem 

smislu so primerni naslednji konkretni ukrepi (Štiblar 2009, 5): 

 ugotoviti pravno naravo posojil bank mater svojim podruţnicam in posojil 

drugih bank v tujini in zatem način, kako jih je mogoče čim dlje (tudi ob 

neugodnem razvoju finančne situacije v svetu) zadrţati pri domačih bankah; 

 povečati rezervacije za pričakovane izgube (tveganja) z zahtevo po stroţjem 

ocenjevanju bonitete bančnih kreditojemalcev; 

 povečati kapitalsko osnovo bank (za pokritje nepričakovanih izgub) ob 

vztrajanju pri novih merilih minimalne solventnosti ali celo preseganju 

njihovega minimuma; 
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 izboljšati likvidnost bank (povečanje odnosa likvidne aktive proti kratkoročnim 

obveznostim bank) in drugih finančnih institucij z vsemi moţnimi ukrepi, ki 

bodo zagotovili hitrejšo rast depozitov od kreditov bank; 

 z javnimi pojasnili razvoja hipotekarno-finančne krize v svetu utemeljiti 

potrebe po ukrepih za bolj skrbno poslovanje bank (in drugih finančnih 

institucij) doma, da bi se kar v največji moţni meri ubranili pred njenimi 

posledicami doma. 

Tudi v Sloveniji je bila kreditna bančna aktivnost v preteklem letu ali dveh 

nadpovprečna, kar je povečalo profitnost, a je imelo istočasno posledice v zmanjšani 

likvidnosti in solventnosti bank. Razvoj doma še zdaleč ni bil kritičen, vendar bodo 

potrebni dodatni napori in razumevanje, da se neugodni trendi iz preteklih dveh let 

sanirajo, trendi pa obrnejo v drugo smer. Finančne institucije morajo v svojem 

poslovanju vedno krmariti (iskati kompromise) med indikatorji učinkovitosti 

(rentabilnost, ekonomičnost) na eni strani ter indikatorji likvidnosti in solventnosti na 

drugi strani. 

Poslovanje banke v letu 2009 je zaznamovala gospodarska kriza, ki se je odrazila v 

slabšanju kakovosti portfelja, ta pa je posledično vplival na bistveno višji obseg 

rezervacij in oslabitev, ki so presegle ustvarjeni dobiček. Obseg v letu 2009 dodatno 

oblikovanih rezervacij in oslabitev je v NLB znašal 195,0 mio evrov. Negativen rezultat 

NLB je tudi posledica enkratnih dogodkov, med katerimi je prevrednotenje kapitalskih 

naloţb v odvisnih druţbah. NLB je sicer v letu 2009 pred rezervacijami dosegla dobiček 

v višini 173,3 mio evrov, brez enkratnih dogodkov pa bi bil rezultat poslovanja banke 

pozitiven tudi po oblikovanju rezervacij.  

NLB Skupina je leto 2009 zaključila z negativnim rezultatom v višini 81,9 mio 

evrov, ki izhaja iz visokega obsega oslabitev in rezervacij v višini 311,6 mio evrov. 

NLB Skupina je pred rezervacijami dosegla pozitiven rezultat v višini 229,7 mio evrov. 

Banka je povečevala oslabitve in rezervacije ter dosegala ustrezno stopnjo pokritja 

portfelja in slabih kreditov z rezervacijami. S tem je sicer povzročila slabši rezultat, a je 

po drugi strani prispevala k stabilnosti banke. Menimo, da bo banka tudi v prihodnje, ne 

glede na trenutno finančno krizo, še naprej uspešno poslovala.  
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN BANČNIŠTVO 

Elektronsko bančništvo nekateri avtorji imenujejo tudi direktno bančništvo. To je 

takšen način opravljanja bančnih storitev, ki jih lahko bančni uporabnik opravlja 

neposredno s svojega delovnega mesta ali od doma, brez neposredne pomoči bančnega 

usluţbenca in to v kateremkoli času. V zvezi s takšnim načinom bančnega poslovanja so 

se uveljavili izrazi: bančništvo na daljavo oziroma telebančništvo (angl. telebanking), 

bančništvo od doma (angl. homebanking), bančništvo za podjetja (angl. corporate 

banking). Iz teh izrazov lahko vidimo, da obstaja kar nekaj segmentov direktnega 

bančništva, vsak pa je usmerjen k določenemu sloju bančnih uporabnikov (Bedjanič in 

Lorenz 1997, 57). 

Besedna zveza elektronsko bančništvo je v zadnjem času zelo pogosto uporabljena, 

vendar tisti, ki jo uporabljajo, razumejo pod tem pojmom različne stvari: od 

raznovrstnega komuniciranja bančnih uporabnikov z banko do pravih denarnih in 

finančnih transakcij, vsem pa je skupno to, da poteka s pomočjo elektronskih medijev 

(Hernaus 1997, 143). 

Elektronsko bančništvo lahko razlagamo s širšega in oţjega vidika. V širši razlagi 

elektronsko bančništvo obsega vse, kar je povezano z elektronskim poslovanjem. Sem 

uvrščamo bančne avtomate, telefonsko bančništvo, avtomatske odzivnike, poslovanje 

bančnih terminalov in mobilnih telefonov. 

Oţja razlaga elektronskega bančništva pa se nanaša le na storitve virtualnega 

bančništva, ki ga uporabljamo preko interneta oziroma s pomočjo spletnih strani. 

Elektronsko bančništvo lahko torej opredelimo kot kakršenkoli način poslovanja 

uporabnikov z banko, ki je neodvisna od poslovalnic in temelji na informacijski 

tehnologiji (Sjekloča 1999, 31). Podrobnejši opis, razlago, funkcije itd. bomo podali v 

nadaljevanju.  

3.1 Osnovne postavke elektronskega bančništva 

Elektronsko bančništvo je oţji pojem elektronskega poslovanja. Elektronsko 

bančništvo lahko opredelimo kot kakršenkoli način poslovanja z banko, ki je neodvisen 

od poslovalnic bank in temelji na informacijski tehnologiji ter elektronskih medijih. 

Mediji, ki podpirajo elektronsko bančništvo, pa vključujejo telefone (v ţivo in 

avtomatski odzivnik), osebne računalnike, on-line storitve in internet, bančne avtomate, 

televizijo in druge interaktivne informacijske naprave (informacijski terminali), pametne 

kartice, elektronske denarnice, elektronsko pošto in druge (Bračun 1997, 149). 

Elektronsko bančništvo torej omogoča optimizacijo distribucije bančnih storitev 

preko elektronskih medijev. Zaradi vse večje konkurence na trgu bančnih storitev 

morajo banke iskati vedno nove poti za posredovanje ponudbe storitev, ki pomenijo 
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napredek v bančni ponudbi. Banke so v hudem konkurenčnem boju prisiljene uvajati 

nove storitve, ki temeljijo na sodobnih tehnologijah (Groznik in Lindič 2004, 7). 

V ţelji ponuditi svojo storitev bliţe uporabnikom banke uporabljajo različne 

medije, kot so telefon, telefaks, mobilno bančništvo, internet in druge, kot je razvidno iz 

slike 3.1. 

Slika 3.1 Elektronske prodajne poti v bančništvu 

 

Vir: Glasilo INFOSRC.SI 2005. 

Konkurenca na trgu bančnih storitev je banke spodbujala k iskanju vedno novih 

kanalov za nudenje storitev. Opravljanje storitev na nov, elektronski način je za 

uporabnike banke bistveno laţje in bolj udobno kot opravljanje storitev na tradicionalni 

način, bankam pa omogoča kakovostnejšo in bolj ekonomično poslovanje. Zahteve, ki 

jih morajo zadovoljevati storitve elektronskega bančništva, so: varnost, popolna 

avtomatizacija nudenja storitev ter moţnost opravljanja storitev ob vsakem času in 

kjerkoli (Kovačič 1997, 131). 

Elektronsko bančništvo moramo obravnavati v širšem kontekstu elektronskega 

trgovanja. Temeljni gradnik elektronskega trţišča je elektronsko bančništvo, ki omogoča 

izvajanje finančnih transakcij. Banke so se morale v preteklosti spopasti z različnimi 

izzivi, ko so: zniţevanje obrestnih mer, deregulacija, (ne)bančna konkurenca. Danes se 

banke zaradi razvoja elektronskega trţišča, ki predstavlja neposredno groţnjo njeni 

tradicionalni vlogi, soočajo z novimi zunanjimi izzivi. Elektronsko trgovanje bo v 

osnovi spremenilo način prodaje storitev in produktov, kar od banke zahteva nov model 

produkcije, servisiranja in posredovanja njenih storitev. 

Pri načrtovanju elektronskega bančništva je treba izhajati iz potreb uporabnikov. Ob 

tem je treba upoštevati moţnosti, ki jih ponuja trenutno razpoloţljiva tehnologija. Pri 

razvoju pa je treba upoštevati naslednja dejstva in vprašanja (Bračun 1997, 150): 

 uporabniki ţelijo opravljati storitve od koderkoli, kadarkoli in na kakršenkoli 

način; 
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 kakšno tehnologijo imajo na razpolago uporabniki (uporabnikom ne smemo 

vsiljevati tehnologije, ampak moramo upoštevati tisto, ki jo imajo doma); 

 kakšna je telekomunikacijska struktura v Sloveniji; 

 kakšno povezavo ţeli banka vzpostaviti z uporabniki; 

 kakšni so dolgoročni in kakšni so kratkoročni učinki elektronskega bančništva, 

saj morajo uporabniki imeti zaupanje v storitev; 

 banka mora poskrbeti za najvišjo stopnjo varnosti; 

 kakšna je ciljna skupina uporabnikov. 

Odgovore na zgoraj postavljena vprašanja mora poiskati vsaka banka zase, saj ve, 

kaj je najbolje zanjo in za njene uporabnike. Elektronsko bančništvo danes za banke ne 

pomeni več le enega od načinov pribliţevanja uporabnikom ter omogočanje cenejših in 

hitrejših rešitev, temveč se banke soočajo s problemom, kako najučinkoviteje izkoristiti 

nove tehnologije na področju bančništva in kako doseči, da bodo imele najboljše rešitve 

in jih ostali konkurenti ne bodo prehiteli (SCN Education 2001, 41). 

V prilogi 1 podajamo vidike pravne podlage elektronskega bančništva (priloga 1). 

Menimo, da je na področju pravne podlage elektronskega bančništva zakonodaja še 

vedno (pre)malo natančno dodelana. Potrebovali bi poseben zakon, ki bi določal 

elektronsko bančništvo v Sloveniji, oziroma dopolnitev obstoječih zakonov, ki po 

našem mnenju problematike ne obravnavajo dovolj natančno.  

3.2 Podpora IT elektronskemu bančništvu 

Bančne storitve (plačilne kartice, bankomati) imajo vrsto pomanjkljivosti, saj niso 

na voljo ves čas in na vsakem mestu, zahtevajo operaterje, pri nekaterih pa je vprašljiva 

tudi njihova varnost. Uporabnik opravi elektronsko bančno storitev tako, da se s 

posebnim vmesnikom priključi na komunikacijsko omreţje, preko katerega tečejo 

informacije o zaţeleni storitvi do banke, ki je na komunikacijsko omreţje priključena s 

svojim vmesnikom (prikazano na spodnji sliki 3.2).  

Slika 3.2 Princip delovanja elektronskega bančništva 

 

Vir: Kovačič 1997, 132. 

Storitev elektronskega bančništva delimo v informacijske in transakcijske. Med 

informacijske uvrščamo informacije o stanju in transakcijah na uporabnikovih računih, 
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o dogajanju na kapitalskih trgih, borzi, kreditnih pogojih, obrestnih merah, tečajih … 

Med transakcijske storitve pa uvrščamo vse storitve, ki vključujejo plačilne instrumente 

(Kovačič 1997, 132).  

Delovanje elektronskega bančništva preko interneta ima nekaj pomembnih 

prednosti, kar je tudi prikazano na spodnji sliki 3.3 (Kovačič 1997, 133): 

 temelji na javnem standardnem načinu prenosa po komunikacijskem omreţju, 

 vmesniki so standardizirani, 

 za uporabo uporabniki potrebujejo le osebni računalnik z modemom, telefon in 

standarden vmesnik, 

 vmesniki nekaterih najbolj uveljavljenih proizvajalcev so brezplačni, 

 vmesniki podpirajo varen prenos podatkov preko javnih telefonskih omreţij, 

 uporabnik in banka se lahko prepričata o medsebojni identiteti na 

standardiziran način. 

Slika 3.3 Princip delovanja sistemov elektronskega bančništva preko interneta 

 

Vir: Kovačič 1997, 133. 

Internet bo dobil močno spodbudo, ko se vzpostavi svetovna satelitska mreţa hitre 

internetne komunikacije. Po vsej verjetnosti bo v bliţnji prihodnosti internetni 

priključek del lastnega marketinga, tudi bank, in zastonj. V ZDA ţe sedaj nudijo 

brezplačen dvomesečni priključek na internet v primeru priključitve na (bančno) mreţo. 

Postavljajo se nove meje in nov izziv za bančništvo. Poslovanje s prebivalstvom in 

informiranje, fakturiranje in plačevanje računov bo postalo rutina, ki jo bo prevzemala 

avtomatizacija, papir bo izginil. Banke se bodo posvetile načrtovanju, analitičnim 

poslom in iskanju novih priloţnosti. Ravno tukaj je rezerva, to je prepustiti 

administracijo računalnikom in ljudi zaposliti na ustvarjalnih področjih. Kot vsaka 

tehnologija doslej bo tudi to zahtevalo nove kadrovske spremembe in drugačen profil 
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bančnega usluţbenca. Banke se bodo z razvojem tehnologije (tj. povečanjem 

produktivnosti) odrekle nekaterim dejavnostim, ker jih bodo izpodrinile druge, bolj 

donosne. Spremembe sproţajo vprašanje, kaj je banka in kdo bo opravljal posle preko 

interneta, kajti meje se brišejo in pričakovati je, da bodo banke posegle v trgovino ali pa 

bo trgovina posegla v bančništvo. Nastajajo internetne banke brez palač, z le nekaj 

podruţnicami ali celo brez njih. Širitev elektronskega bančništva se sooča s psihološko 

zavoro, začenši od tega, ali zaupati denar nekomu, ki ga ne vidimo – danes je, jutri 

morda ne. Dvajsetnadstropna zgradba banke je veliko bolj prepričljiva kot elektronski 

naslov. Zato bo v obdobju elektronskih storitev blagovna znamka še bolj pomembna.  

Konkurenca na področju poslovanja z denarjem in kapitalom je vse večja. Meje se 

širijo, prihajajo močnejši, manjši se zdruţujejo, širi se obseg ponudbe in instrumentov. 

Zmanjšati stroške poslovanja je postala obsedenost, hoditi vštric s tehnološkim 

razvojem pa neizogibna potreba. To je postalo glavni motiv dinamičnega bančništva. 

3.3 Prednosti in slabosti spletnega bančništva 

Spletno bančništvo ima veliko prednosti in njegova dobra lastnost je, da je dejansko 

uporabno in koristno za obe strani, tako za banko kot za uporabnike. 

Prednosti za banko so (Vozel 1999, 74): 

 niţji stroški bančne transakcije, saj je cena obdelave elektronskega plačilnega 

naloga pribliţno 10 do 15-krat niţja od cene klasične obdelave; posledično se 

lahko zniţajo tudi provizije, ki jih plačujejo uporabniki; 

 širok krog potencialnih uporabnikov zaradi vse večjega števila uporabnikov 

interneta; tako lahko banka pridobi novega uporabnika tudi na lokacijah, kjer 

sicer nima klasičnih poslovalnic; 

 manj poslovalnic kot sicer, če banki uspe razširiti uporabo spletnega bančništva 

in tako zniţa stroške vzdrţevanja klasičnih poslovalnic oziroma ni potrebe po 

odpiranju novih poslovalnic; 

 prihranek pri obvestilih o stanju na računu, ki skupaj s poštnino predstavlja za 

banko precejšen strošek, saj uporabniki ta obvestila pričakujejo; banke bi z 

uporabo elektronske pošte po eni strani zniţale stroške, po drugi strani pa bi 

bili uporabniki obveščeni tako rekoč takoj ob vsaki spremembi; 

 priloţnost za manjše banke, izboljšanje odnosov z uporabniki, saj jim zaradi 

avtomatizacije rutinskega dela ostane več časa, ki ga lahko namenijo svojim 

uporabnikom; 

 večja preglednost in nadzor poslovanja, ker so pri elektronskem poslovanju vsi 

podatki na voljo v pregledni obliki, kar omogoča laţje nadzorovanje; 



Elektronsko poslovanje in bančništvo 

20 

 elektronsko zajemanje podatkov, s katerim se banke izognejo naporu vnašanja 

podatkov v računalnik, podatki pa se prenašajo hitreje in so elektronsko 

obdelani; 

 spremljanje uporabe, s čimer banke pridobijo koristne informacije o pogostosti 

uporabe spletne strani, vidijo, kaj uporabnike zanima, koliko časa so prisotni in 

podobno. 

Prednosti za uporabnike (Groznik in Lindič 2004, 14): 

 izogibanje gneči, ki moti kar 84 % uporabnikov in je najpogosteje naveden 

razlog za uporabo spletnega bančništva; 

 niţja cena bančnih storitev, kar pride predvsem do izraza pri transakcijah z 

velikimi zneski, saj je pri večini slovenskih bank cena spletne bančne 

transakcije ne glede na znesek bistveno niţja od cene transakcije, opravljene pri 

bančnem okencu; 

 moţnost dostopa od doma ali iz sluţbe – tako kar 82 % uporabnikov ocenjuje, 

da lahko vsa manjša bančna opravila opravijo brez obiska poslovalnice banke; 

 prihranek časa, kar je pri današnjem tempu ţivljenja bistvenega pomena, saj 

uporabnikom ni treba zapravljati časa za rutinske zadeve, ki jih je moč opraviti 

preko računalnika; 

 moţnost opravljanja storitev ob kateremkoli času, saj veliko ljudi ureja finance 

šele ob koncu delovnega dne, ko so vse poslovalnice ţe zaprte; 

 večja informiranost, saj imajo uporabniki večji pregled nad stanjem na računu 

in jim ni treba čakati na bančno obvestilo, ki ga prejmejo na dom; 

 enostavnost in 

 stik z bančnim usluţbencem ni potreben.  

Ţal pa ima vsaka medalja dve strani in pri tem spletno bančništvo ni izjema. Tako 

ima poslovanje preko interneta tudi slabe lastnosti, ki jih lahko prav tako razdelimo na 

slabosti za banko in slabosti za uporabnike. 

Slabosti za banko predstavljajo predvsem visoki začetni stroški, povezani z 

razvojem aplikacij, ki zahtevajo precejšnja vlaganja v informacijske sisteme. Prav tako 

se je izkazalo, da storitev ni primerna za vse, saj vsi ljudje ne zaupajo računalnikom ali 

jih preprosto nimajo. In ti ljudje ne odstopajo od klasičnega načina bančnega 

poslovanja, kar pa se je izkazalo tudi pri nekaterih uporabnikih, ki še vedno uporabljajo 

tudi klasičen način pri zahtevnejših opravilih in tako spletno bančništvo ni izkoriščeno 

tako, kot bi moralo biti (Groznik in Lindič 2004, 15). 

Kot problem se je izkazalo tudi dejstvo, da banke dejansko niso prihranile pri 

zaposlenih, saj so morale zaposliti izobraţene in drage kadre za izvajanje spletnega 
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bančništva. Slabosti za uporabnike so se izkazale predvsem v zaupanju v varnost. 

Največ uporabnikov ima pomisleke glede varnosti, ki sicer s časom uporabe interneta 

upadajo (Oseli 2004, 23). Kot slabost za uporabnike so se izkazali še naslednji dejavniki 

(Groznik in Lindič 2004, 15–16): 

 stare navade, saj so mnogi ljudje navajeni na klasičen način poslovanje in ga ne 

ţelijo spreminjati; 

 slabo poznavanje, kar vodi v nezaupanje in posledično v zavračanje uporabe 

spletnih storitev; 

 omejen dostop; 

 ni pisnega potrdila, kar pride do izraza predvsem pri napakah in nesporazumih, 

kjer je potem teţko dokazovati, kdo ima prav; pri pomembnejših poslih tako 

ţelijo uporabniki dobiti pisno potrdilo; 

 ni osebnega stika, kar se izkaţe kot slabost predvsem, ko uporabniki ţelijo 

posvet oziroma rabijo pomoč, ali pa ţelijo vzpostaviti svoj poslovni odnos na 

osnovi medsebojnih odnosov in zaupanja. 

Spletno bančništvo se tako v Sloveniji kot po svetu preteţno uporablja za izvajanje 

plačilnega prometa, kaj kmalu pa lahko pričakujemo nove storitve spletnih bank. Tako 

bo mogoče preko interneta tudi najemati kredite, poslovati z vrednostnimi papirji, vezati 

sredstva itd. Torej smo le še korak od popolnoma »virtualnih bank«. Gre za banke, ki 

bodo z uporabniki poslovale zgolj preko interneta in ne bodo imele razvejane mreţe 

podruţnic. E-bančništvo je torej iz dneva v dan bolj razširjeno (Gosar in Valher 2002, 

33). 

E-bančništvo je verjetno priljubljeno predvsem zato, ker uporabnikom privarčuje 

čas in denar, saj so provizije za bančne storitve niţje, prav tako pa ni treba čakati v vrsti 

na banki. Tudi same banke so institucije, katerih poslovanje ţe od nastanka temelji na 

zaupanju in jim uporabniki načeloma zaupamo, veliko pa k zaupanju v takšno obliko 

poslovanja prispeva tudi ugled banke. Tako uporabniki tudi laţe sprejemamo nove 

komunikacijske ali distribucijske kanale z banko, saj jih (elektronsko in mobilno 

bančništvo) odobri banka in uporabnikom ne predstavljajo večjega tveganja. Navedeno 

se zlasti pokaţe pri poslovnih uporabnikih, ki z banko redno dnevno poslujejo, saj tako 

privarčujejo veliko denarja in seveda časa zaposlenih, kar pomeni večjo učinkovitost ter 

izkoristek za vloţen denar. 

Konkurenca na trgu bančnih storitev je spodbujala banke k iskanju vedno novih 

kanalov za ponudbo storitev. Banka ima na voljo veliko različnih storitev elektronskega 

bančništva. Med te storitve spadajo uporaba bančnih avtomatov, plačilnih kartic, 

telefonskega bančništva in v zadnjem času dve najhitrejši rastoči storitvi, mobilno in 
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spletno bančništvo, ki omogočajo uporabnikom vzpostaviti stik z banko, ne da bi bilo 

treba obiskati klasično poslovalnico. 

Posamezne storitve oziroma ponudba elektronskega bančništva so: 

 bankomati, 

 telefonsko bančništvo, 

 mobilno bančništvo, 

 plačilne kartice, 

 spletno bančništvo. 

Slovenske banke ponujajo številne transakcijske in informacijske storitve. Med 

slednje štejemo informacije o stanju, dogajanjih na kapitalskih trgih, obrestnih merah, 

pogojih za pridobitev posojil in potrebni dokumentaciji za pridobitev posojila. V 

ponudbi so slovenske banke precej izenačene; našteli bomo le nekatere storitve, ki jih 

ponujajo (Groznik in Lindič 2004, 10–12): vpogled v stanje in promet na računih, 

plačilo obveznosti prek poloţnice, plačilo obveznosti z virmanskim nalogom, prenos 

sredstev med računi znotraj banke in na druge banke, naročilo in blokada čekov, 

zahtevek za odobritev limita na računu in plačilni kartici, napoved dvigov večjih 

zneskov gotovine, zahtevek za nakazilo in prevzem gotovine prek sistema Western 

Union itd. 

3.4 Prihodnost elektronskega bančništva 

Napovedati razvoj elektronskega poslovanja oziroma elektronskega bančništva je 

teţavna naloga zaradi velike negotovosti, ki vlada na trgu. Kljub temu obstaja mnenje, 

da bo v naslednjem obdobju razvoj zelo hiter, vendar drugačen od dosedanjega. V 

nasprotju z dosedanjim razvojem, ki je bil usmerjen predvsem v razvoj tehnoloških 

rešitev za prenos obstoječih rešitev poslovanja na elektronske medije, bo v prihodnosti 

čedalje večja pozornost namenjena razvoju novih poslovnih modelov in storitev, ki jih 

na klasičen način ni bilo mogoče učinkovito uporabiti. 

Ena izmed preprostejših novosti je posredovanje računov v elektronski obliki. Ob 

prijavi na elektronsko banko bo uporabnika čakala ţe izpolnjena poloţnica, ki jo bo 

plačal ali zavrnil (Klemenc 2004, 28). Elektronsko bančništvo bo prav gotovo postalo 

osrednji način povezovanja med uporabnikom in banko. Banke bodo okrog 

elektronskega bančništva intenzivno razvijale dodatne storitve v smislu celovitega 

elektronskega poslovanja. Internet kot javna povezovalna infrastruktura bo zadovoljil 

večino komunikacijskih potreb med banko in uporabnikom, bodisi v vlogi bančništva 

WEB ali zgolj v vlogi prenosnega medija. Banke si bodo v okviru javnega internetnega 

omreţja zakupile tako imenovana virtualna ali navidezna zasebna omreţja (VPN), ki 

bodo preprečevala nepooblaščen vstop naključnim spletnim obiskovalcem. Vstop v 



Elektronsko poslovanje in bančništvo  

23 

virtualna omreţja bo omogočen z istimi pametnimi karticami s certifikati, ki se ţe danes 

uporabljajo za elektronsko bančništvo. S tem se bo varnost še povečala, tveganje pa 

precej zmanjšalo. 

Sodobne trţne poti se bodo ločile glede na vrsto uporabnikov in vrsto storitev, ki jih 

bodo banke ponudile. Podpora elektronskega bančništva za podjetja se bo razvijala 

predvsem v smislu avtomatizacije procesov tako na bančni strani kot na strani podjetij. 

Nove storitve, kot so poslovanje z vrednostnimi papirji, depoziti, posojila, jamstva, 

povezani posli … bodo postale del vsakdanjosti. Kot je elektronska pošta naredila 

revolucijo v komuniciranju med ljudmi, bo elektronsko bančništvo ustvarilo nove 

razseţnosti bančništva, v katerih se ne bodo več pojavljale samo banke, temveč tudi 

druga kapitalsko močna podjetja. Banka brez solidne podpore elektronskega bančništva 

v nekaj letih ne bo več mogla preţiveti – po eni strani bo izgubila uporabnike, po drugi 

strani pa jo bodo v hudi konkurenci pokopali stroški klasičnega poslovanja. Poleg bank 

bodo storitve elektronskega poslovanja ponujale nevtralne hiše kot storitvene hiše za 

povezovanje z bankami. 

Osnova verodostojne izmenjave elektronskih dokumentov bo zaščitna pametna 

kartica, ki omogoča varnost in elektronski podpis, elektronsko bančništvo pa se bo 

razvijalo tudi v smereh podpore ţepnih in ročnih računalnikov, kar bo vplivalo 

predvsem na elektronsko bančništvo za fizične osebe, precej manj pa za podjetja. 

Pomemben deleţ elektronskega bančništva bo pridobila tudi brezţična telefonija (Čadeţ 

2000, 19). 

V prihodnosti naj bi se ustanavljale tudi tako imenovane »virtualne banke«, ki bodo 

z uporabniki poslovale zgolj preko spleta in ne bodo imele razvejane mreţe podruţnic 

(Gosar in Valher 2002, 33). V slovenskem bančnem prostoru so banke v ospredju pri 

uporabi novih bančnih tehnologij. Uvajanje novosti v vsakdanje poslovanje je bilo ţe od 

vsega začetka predvsem plod lastnega razvoja – od prvih računalniških povezav do prve 

vseslovenske plačilne kartice Activa in naprej z razvojem elektronskega poslovanja v 

plačilnem prometu in z i-Net Banko ter tako do prve pametne plačilne kartice.  

3.5 Značilnosti elektronskih plačilnih sistemov 

Da bi bil plačilni sistem čim boljši, mora zagotavljati lastnosti, kot so varnost, 

zanesljivost, prehodnost, anonimnost, sprejemljivost, velikost zaledja potrošnikov, 

prilagodljivost, konvertibilnost, učinkovitost, lahkotnost integracije za aplikacijami in 

lahkotnost uporabe. Določene značilnosti so na nekaterih področjih bolj pomembne kot 

druge (Cirman 1996, 3). 

V tabeli 3.1 je navedena večina slovenskih registriranih bank, njihovi spletni 

naslovi in rešitve spletnega bančništva, ki jih ponujajo. Značilnosti elektronskih 

plačilnih sistemov navajamo v prilogi 2.  
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Tabela 3.1 Ponudba elektronskega bančništva v slovenskih bankah 

Banka Spletni naslov banke Spletno bančništvo 

Abanka Vipa, d. d. http://www.abanka.si/ Abanet 

Banka Celje, d. d. http://www.banka-celje.si/ Elektronsko bančništvo 

Banke Celje 

Banka Koper, d. d. http://www.banka-koper.si/ IN Banka 

Banka Sparkasse, d. d. http://www.sparkasse.si/ Net.Stik, Net.Stik PRO 

Banka Volksbank, d. d. http://www.volksbank.si/ Volksbank online 

Bawag banka, d. d. http://www.bawag.si ne nudijo spletnega 

bančništva 

Deţelna banka Slovenije, d. d. http://www.dbs.si/ DBS NET 

Factor banka, d. d. http://www.factorb.si/ E-banka 

Gorenjska banka, d. d., Kranj http://www.gbkr.si/ Link+LinkC 

Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. http://www.hypo-alpe-

adria.si/ 

HYPOnet 

KD banka, d. d. http://www.kdb.si/ Elektronska banka 

Nova Kreditna banka Maribor, 

d. d. 

http://www.nkbm.si Bank@Net, poslovni 

Bank@Net 

Nova Ljubljanska banka, d. d., 

Ljubljana 

http://www.nlb.si/ NLB Klik, NLB Proklik 

Poštna banka Slovenije, d. d. http://www.pbs.si/ Osebni PBS.net, poslovni 

PBS.net 

Probanka, d. d. http://www.probanka.si/ Osebni Prosplet, poslovni 

Prosplet 

Raiffeisen Banka, d. d. http://www.raiffeisen.si/ RaiffeisenNET  

SKB, d. d., Ljubljana http://www.skb.si/ Pro SKB net 

Slovenska investicijska banka, 

d. d. – v likvidaciji 

http://www.sib.si/ ne nudijo spletnega 

bančništva 

SID – Slovenska izvozna in 

razvojna banka, d. d., 

Ljubljana 

http://www.sid.si/ SID NET 

UniCredit banka Slovenija, 

d. d. 

http://www.unicreditbank.si/ Online b@nka 

Vir: Banka Slovenije 2009 in spletne strani bank. 

V procesu prehoda v moderno trţno gospodarstvo je Slovenija, in tudi slovenske 

banke, morala spremeniti tudi svoj plačilni sistem. Reforma, ki so jo sicer narekovali 

politični razlogi, je bila potrebna zaradi številnih tehničnih in vsebinskih teţav starega 

sistema. Pri opravljanju storitev plačilnega prometa je imela monopol Agencija za 

plačilni promet. Sistem ni bil prilagojen za elektronsko poslovanje, dodatno teţavo za 

drţavo pa je predstavljala ločenost plačilnega prometa. Osnovni cilj reforme je bil 

uveljaviti nov plačilni sistem, ki bi bil primerljiv z evropskim. Sistem bo zasnovan na 

konkurenci, z uvedbo sodobnih tehnologij in novih informacijskih rešitev bo 

racionalizirano poslovanje, poslovne banke, ki bodo po novem izvajale plačilni promet, 

pa bodo podjetjem lahko ponudile širši nabor bančnih storitev. Nov plačilni sistem naj 

bi tako spodbudil hitrejši razvoj celotnega poslovnega okolja. 
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Nov plačilni sistem vsekakor najbolj koristi pravnim osebam, torej podjetjem. 

Zaradi konkurence na področju opravljanja plačilnega prometa lahko pričakujejo niţje 

stroške, večjo hitrost in kakovost storitev. Niţje stroške zagotavlja prosta izbira med 

bankami, ki opravljajo plačilni promet in si ţelijo pridobiti komitente, ter poenostavitev 

plačilnega prometa med komitentoma iste banke. Večjo hitrost in kakovost storitev pa 

poleg konkurence med bankami zagotavlja tudi uporaba novih tehnoloških rešitev, ki jih 

obstoječi plačilni sistem ne omogoča, v svetu pa so ţe povsem običajne, ter zdruţitev 

finančnega poslovanja na enem mestu (zdruţitev domačega plačilnega prometa, 

plačilnega prometa s tujino ter ostalih storitev, ki jih ponujajo banke). Gre za princip 

direktnega bančništva, ki pomeni opravljanje bančnih storitev kadarkoli (ne glede na 

delovni čas banke) in brez neposredne pomoči bančnega usluţbenca. Sprva je bilo te 

storitve mogoče opravljati le preko telefona, danes pa se za to uporablja predvsem 

internet, ki ima glavno zaslugo za tako hiter razvoj direktnega bančništva, saj so 

računalniške povezave bistveno povečale hitrost storitev.  

S podporo sistemov daljinskega bančništva lahko komitent opravlja vse 

negotovinske transakcije preko svojega računalnika, pregleduje stanje na svojih računih, 

izpisuje prometne postavke za izbrano obdobje, prenaša sredstva med svojimi računi itd. 

Vse transakcije, ki jih uporabnik sproţi s svojega računalnika, potujejo neposredno v 

osrednji bančni sistem brez posredovanja bančnega usluţbenca, ki je obveščen le o 

takšnih zahtevah komitenta, pri katerih so potrebne dodatne odločitve ali sodelovanje 

človeka. 

Direktno bančništvo koristi tako bankam kot podjetjem, saj se s tem zniţujejo 

stroški storitev. S prenosom plačilnega prometa pravnih oseb na banke bi se v primeru 

klasičnega bančnega poslovanja skokovito povečal pritisk na bančna okenca, kar bi 

zmanjšalo učinkovitost in povečalo stroške transakcij. Direktno bančništvo pa omogoča 

opravljanje rutinskih opravil brez čakanja pred okenci, brez neposrednega stika z 

bančnim usluţbencem ter ob času, ki je najprimernejši za uporabnika, s čimer se poveča 

učinkovitost tako banke kot podjetja. 
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4 VARNOST IN ZAŠČITA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA V 

SLOVENIJI 

4.1 Informacijska tehnologija in zaščita podatkov pred vdorom 

Ko govorimo o elektronskem bančništvu, ni mogoče, da se ne bi podrobneje ustavili 

pri varnosti elektronskih sistemov. Zaradi povezanosti sistemov lahko en sam vdor v 

bančni sistem pusti katastrofalne ali celo nepopravljive posledice, proti katerim bi bil 

navaden bančni rop videti kot nedolţna praska. Zato je temu vprašanju upravičeno 

posvečena velika pozornost, hkrati pa so morebitni varnostni spodrsljaji navadno 

zamolčani v ţelji ohraniti zaupanje uporabnikov. 

Pomembno je, da sta zagotovljeni tako varnost dostopa in uporabe kot varnost 

elektronskih transakcij, pri čemer je dobro, če lahko uporabniki sami vidijo, da je sistem 

varen in da je to moč tudi dokazati. Razvoj elektronskega bančništva je prinesel kar 

nekaj novosti pri poslovanju med banko in uporabnikom, vendar pa je pri tem zelo 

pomembno, da se banka kot tudi uporabniki zavarujejo pred različnimi vrstami zlorab. 

Ker se transakcije v elektronski banki izvajajo preko javnih komunikacijskih 

medijev, je zaščita transakcij bistvenega pomena. Celovitost zaščite v elektronski banki 

dosegajo tako, da upoštevajo vse osnovne varnostne principe, ki so (Idzig 1999, 66–71): 

 pristnost (angl. authentication) – zagotavlja prejemniku, da je sporočilo res 

poslal pošiljatelj in da ni ponarejeno; uporaba digitalnih podpisov, certifikatov 

in gesel; 

 avtorizacija (angl. authorisation) – do podatkov lahko pride le tisti, ki je 

pooblaščen; uporaba uporabniškega imena in gesla, biometrična identifikacija; 

 zaupnost (angl. confidentiality) – preprečuje nepooblaščeno razkritje podatkov; 

uporaba šifriranja, kriptografije, zaupanja vredne tretje strani (angl. certifiying 

authority ali CA); 

 celovitost (angl. integrity) – podatki se med prenosom ne spreminjajo; uporaba 

šifriranja in digitalnih podpisov; 

 nezavrnitev (angl. nonrepudation) – zaščita pred tem, da bi pošiljatelj laţno 

zanikal, da je podatke poslal, ali prejemnik laţno zanikal, da jih je prejel; 

 nadzor pretoka (angl. transfer control) – obrambni zid (angl. firewall); 

 tajnost – podatki so namenjeni le naslovniku in nikomur drugemu ni treba 

vedeti za prenos. 

Nujna osnova dobrega elektronskega bančništva je dobra in zaupanja vredna zaščita 

podatkov. Hiter razvoj računalniške tehnologije odpira nove moţnosti zlorab v 

digitalnem svetu. Še posebej mamljive so zlorabe elektronskega bančnega sistema 
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poslovanja pravnih in fizičnih oseb na internetu, saj lahko storilci tudi na daljavo 

izpraznijo njihove račune, uporabniki pa se zlorab zavejo zelo pozno. Storilci za 

izvršitev kaznivih dejanj uporabljajo različne tehnike, še vedno pa so jim v največjo 

pomoč kar uporabniki bančnih storitev sami, ki svojih računalnikov nimajo primerno 

zaščitenih. 

Redno posodabljanje operacijskih sistemov in računalniških programov, namestitev 

in pravilna uporaba poţarnih zidov, redno pregledovanje vsebin računalniških medijev s 

posodobljenimi protivirusnimi in drugimi programi za odkrivanje zlonamernih kod, 

uporaba alfanumeričnih gesel ter seznanjanje z novimi načini izkoriščanja lahkovernosti 

internetnih uporabnikov so osnova elektronskega samozaščitnega ravnanja vsakega 

uporabnika interneta. 

Čim obstaja dostop do računalnika (kabelski ali brezţični), s stališča varnosti 

obstaja tudi moţnost zlorabe. Mnoţična uporaba interneta, dostop do drugih 

računalnikov v omreţju in premalo zavarovani podatki kar kličejo po zlorabah. Razvoj 

interneta se je začel zaradi vojaških potreb, takratni razvijalci pa niso razmišljali o 

komercialni rabi interneta, za katero je potreba po varnosti drugačna. 

Najpogostejši napadi oziroma načini realizacije groţenj v javnih omreţjih so 

(Jerman-Blaţič 2001, 100): 

 prisluškovanje komunikacijskemu kanalu in prestrezanje informacij, 

 ponarejanje informacij, 

 pretvarjanje, 

 nepooblaščena uporaba virov, 

 nepooblaščeno razkritje informacij, 

 zanikanje sodelovanja pri določenih dejavnostih, 

 onemogočanje dela oziroma uporabe virov, 

 analiza prometa. 

Najpomembnejše varnostne storitve, ki bankam omogočajo nadzor varnosti na 

področju elektronskega bančništva, so (Sudweeks in Romm 2000, 101–102): 

 Avtentikacija. Avtentikacija zagotavlja prejemniku, da je sporočilo poslal točno 

določen pošiljatelj in ne nekdo nepooblaščen. Avtentikacijo zagotavljajo 

digitalni podpis in elektronski notarji z digitalnimi certifikati. 

 Zaupnost. Zaupnost sporočila preprečuje njegovo nepooblaščeno razkritje, saj 

bi to povzročilo hude posledice. Šifriranje je funkcija, ki sporočilo spremeni v 

neberljivo obliko, ki jo lahko prebere le prejemnik z ustreznim dešifrirnim 

ključem. 
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 Celovitost. Celovitost sporočila preprečuje nepooblaščeno spremembo ali 

uničenje, kar zagotovimo z digitalnim podpisovanjem. Digitalni podpis temelji 

na nesimetričnem šifriranju, in sicer se za šifriranje uporablja pošiljateljev javni 

ključ, za dešifriranje pa njegov zasebni ključ. 

 Avtorizacija. Pri avtorizaciji gre za nadzor dostopa do določenih informacij, saj 

se mora uporabnik identificirati, običajno z geslom v kombinaciji z 

uporabniškim imenom. 

 Nezavrnitev. Nezavrnitev preprečuje nepriznavanje katerega izmed 

udeleţencev komunikacije, da je sodeloval v komunikaciji, kar doseţemo z 

digitalnim podpisom. 

Rešitve za navedene varnostne storitve omogoča današnja sodobna tehnologija, in 

sicer gre za uporabo šifriranja, digitalnih podpisov, digitalnih potrdil in postavitve 

obrambnih zidov (Simčič 2006, 72–73). Kot smo ţe uvodoma zapisali, bi si lahko ţeleli 

več varnosti na področju elektronskega bančništva, saj javnost stalno pretresajo razne 

nove zgodbe o goljufanju ali prevari pri elektronskem bančništvu.  

Zaradi številnih konkurenčnih prednosti, ki jih je moč dobiti z vstopom v 

elektronsko poslovanje, se širi razkorak med uspešnimi in manj uspešnimi. Hitrost 

razvoja banke pogosto sili, da sprejmejo nekaj novega, kar še ni povsem uveljavljeno in 

preizkušeno. Banke se v konkurenčnem boju za višji trţni deleţ pogosto zatečejo k 

hitrim in nekakovostnim rešitvam, ki pustijo slab in negativen rezultat. Neuspeli poskusi 

v elektronskem poslovanju mečejo slabo luč na celotno področje, zato uporabniki 

postanejo nezaupljivi. 

Seveda si glede varnosti in zaščite ne moremo zatiskati oči, saj je skrb za varnost 

podatkov pred razkritjem in zlorabo upravičena. Ţe en vdor v sistem povzroči 

nezaupanje uporabnikov v digitalno obliko poslovanja in pusti za seboj veliko škodo. 

Zato se informatiki trudijo razvijati in vzpostavljati sisteme, ki bi zagotavljali ţeleno 

stopnjo varnosti in zadostno raven funkcionalnosti sistema. Računalniška varnost 

vključuje tako varnost fizičnega sistema ter omreţnih in računalniških povezav kot tudi 

pravilno ravnanje uporabnikov. Doseţemo jo z učinkovitim procesom načrtovanja, 

uvajanja in preverjanja sistema varovanja pred vsiljivci. Za zagotovitev teh pogojev so 

na voljo različne kombinacije programske in strojne opreme ter fizično varovanje. 

Oblika zaščite je odvisna od varnostne politike organizacije ter odnosa banke do 

pomena varnosti in zaupnosti. 

4.2 Varnostne komponente IT elektronskega bančništva 

Za zagotovitev varnosti so na voljo različne kombinacije programske in strojne 

opreme ter fizičnega varovanja. Vodstvo je odgovorno za postavitev temeljne varnostne 
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politike, kjer mora jasno definirati, kaj ščiti in zakaj, ter določiti, koliko sredstev je treba 

vloţiti v varnostne ukrepe. Ukrepi morajo biti postavljeni široko, saj je teţko vnaprej 

predvideti smer napada. 

Obseg varnostnih komponent je odvisen od stopnje zahtevane zaščite in oblike 

sistema. Varnostna politika je kompromis med stroški in tveganji. Sistem je varen, ko 

imajo napadalci večje stroške od koristi vdora v sistem. V bančnih krogih je ta 

problematika še toliko bolj pomembna in občutljiva, saj operirajo s finančnimi podatki 

svojih uporabnikov. Stroški vdora v bančni sistem imajo lahko za posledice vidne 

(prenos denarja, koristoljubnost, izguba uporabnikov, izguba poslov, zloraba podatkov 

itd.) kot tudi nevidne (nezaupanje, zmanjšanje ugleda itd.) posledice, ki pogosto 

posredno vplivajo na vidne stroške (Kuščar 2002, 8). 

Osrednja točka varovanja pri elektronskem poslovanju so viri, zoper katere preti 

nevarnost in imajo za lastnika določeno vrednost. Podjetje mora za zagotavljanje 

varnosti zadovoljiti naslednje varnostne zahteve (Jerman-Blaţič 2001, 101): 

 overjanje – moţnost preveriti identiteto subjekta; 

 zaupnost – informacije ne smejo biti razkrite nepooblaščenim osebam; 

 neokrnjenost – ohranjanje pristnosti podatkov; 

 nadzor dostopa – preprečevanje nepooblaščene uporabe; 

 preprečevanje zanikanja o sodelovanju v aktivnostih elektronskega poslovanja 

ter 

 razpoloţljivost – storitve elektronskega poslovanja so stalno na voljo. 

Za zagotovitev omenjenih varnostnih storitev so na voljo različne metode. Njihova 

izbira je odvisna od zahtevanih varnostnih storitev, stopnje zaščite in oblike sistema. 

Vrste metod za zagotovitev varnosti v elektronskem poslovanju so: 

 kriptografija, 

 poţarni zid, 

 elektronski podpis, 

 gesla in drugo. 

Splošne kategorije virov so: podatki, informacije pri prenosu in hranjenju, strojna in 

programska oprema, uporabniki in odnosi med njimi ter dokumentacija o postopkih 

strojne in programske opreme v sistemu ali omreţju (Jerman-Blaţič 2001, 100). 

4.2.1 Požarni zid 

Poţarni zid si lahko predstavljamo kot varnostna vrata ali vratarja, ki 

nepooblaščenim osebam ne dovoli vstopa v sistem, po drugi strani pa ne dopušča 

odnašanja podatkov iz sistema. Poţarni zid z ustrezno strojno in programsko opremo 



Varnost in zaščita elektronskega bančništva v Sloveniji  

31 

implementira varnostno politiko v zvezi z uporabo virov in sistemov v internem 

lokalnem omreţju. Osnovna zahteva pri postavitvi poţarne pregrade je, da imajo vsi 

uporabniki lokalnega omreţja čim manj oviran dostop do javnega omreţja, iz omreţja 

internet pa v lokalno omreţje prepuščamo le povezave do javnih streţnikov. Potek 

oziroma osnovni model zaščite lokalnega omreţja prikazuje spodnja slika 4.1. 

Slika 4.1 Osnovni model zaščite lokalnega omreţja 

 

Vir: Young-Seock 2000. 

Poţarna pregrada je tako namenjena preverjanju podatkov, ki se prenašajo med 

lokalnim omreţjem in internetom. Filter je tista komponenta poţarnega zidu, ki nad 

vsakim paketom izvede mnoţico pravil iz varnostne politike, ki jih je določil 

administrator. Pravila temeljijo na selektivni osnovi, ki filtrira vhodne dostope v svoje 

omreţje gleda na pravila, ki lahko temeljijo na uporabniških imenih, IP naslovih 

pošiljatelja ali prejemnika, imenih domen, številkah komunikacijskih vrat itd. (Kalakota 

1997, 125).  

Poţarni zid ne more varovati virov podjetja pred napadi notranjih sodelavcev, saj je 

le vmesnik med internim omreţjem podjetja in internetom ali vmesnik med 

posameznimi oddelki podjetja, kot je to običajno v večjih podjetjih. V vsakem primeru 

lahko zaposleni v podjetju ukrade ključne informacije podjetja in poškoduje poslovne 

vire, ne da bi bilo to vidno na poţarnem zidu. Tovrstne nevarnosti moramo rešiti z 

ustreznimi overitvenimi postopki (Toplišek 1998, 28). 

4.2.2 Uporaba pametne kartice 

Pametna kartica je plastična kartica z vgrajenim mikroprocesorjem na čipu, ki se je 

v svetu prvič pojavila leta 1979. Kartica je registrirana na ime podjetja in na osebno 

ime. Lahko se uporablja za bančne storitve za več podjetij, ki opravljajo plačilni promet 



Varnost in zaščita elektronskega bančništva v Sloveniji 

32 

oz. kakršnekoli druge storitve elektronskega bančništva. Pojem pametna kartica opisuje 

mikroračunalnik, ki je v ohišju kartice. Tehnologija pametnih kartic nam omogoča 

prenos in hranjenje informacij s pomočjo integriranega vezja, ki je vgrajeno v kartici in 

na katerem lahko hranimo šifrirni ključ oz. digitalno potrdilo. Kartica poskrbi, da se 

podatki z zunanjim svetom izmenjujejo na varen in zanesljiv način. Na površini kartice 

so priključki, ki so namenjeni izmenjavi podatkov med čitalnikom in kartico. Tako je s 

pomočjo čitalnika s temi karticami mogoče poslovati kjerkoli, vendar je treba čitalnik 

predhodno namestiti na računalnik.  

Danes so pametne kartice nadomestile uporabo kartic z magnetnim zapisom, ki se 

na trgu pojavljajo ţe dalj časa in so cenejše ter slabše zaščitene pred zlorabami. S 

pomočjo posebnih naprav se lahko zapis z magnetne kartice prekopira na drugo. 

Magnetno kartico je mogoče uporabljati brez poznavanja gesla (PIN), saj za uporabo 

zadošča ţe podpis, ki ga lahko oseba brez teţav ponaredi. V primerjavi z magnetno 

kartico pametna kartica dovoli elektronsko podpisovanje le z vnosom osebnega gesla, ki 

ga pozna samo imetnik kartice. Poleg tega tehnologija pametne kartice preveri, ali je 

terminal, po katerem poteka plačilo, originalen, ter preveri pravilnost kartice in 

identifikacijo imetnika kartice z uporabo PIN kode. Takšen postopek je varnejši, saj je 

pametna kartica brez ustrezne PIN praktično neuporabna in se ob treh napačnih 

poskusih gesla zablokira. To je tudi glavni razlog, zakaj je uporaba pametne kartice 

varnejša od uporabe magnetne kartice. 

4.2.3 Preverjanje digitalnih potrdil 

Kar nekaj podjetij in posameznikov ţe ima spletno digitalno potrdilo, ki je osnovni 

pogoj za uporabo nekaterih elektronskih storitev, kot je elektronsko bančništvo. V 

Sloveniji sta za njihovo identifikacijo na voljo dve označbi – matična in davčna številka 

podjetja oziroma občana. Nekateri overitelji so se odločili, da davčno številko pravne ali 

fizične osebe vključijo v serijsko številko ali organizacijsko enoto razločevalnega imena 

v potrdilu, drugi jo vključijo v posebno polje, nekateri pa je v potrdilo sploh ne zapišejo 

in vodijo lastno evidenco za identičnost potrdil z davčnimi številkami. Vprašanje pa je, 

kako preveriti potrdilo in pridobiti tudi podatke, ki so na njem zapisani. Lahko jih 

imenujemo spletni servisi posameznih podjetij. 

Spletni servis za preverjanje davčnih številk preveri njihovo pravilnost. Pri 

nekaterih storitvah moramo vnesti tudi svojo davčno številko, ki jo servis na podlagi 

podatkov iz potrdila potrdi ali pa sporoči, da davčna številka ni bila vnesena. Servis 

deluje zgolj za potrdila, ki tako ali drugače vsebujejo zapis davčne številke. Tretji servis 

pa poskrbi za vračanje podatkov uporabniku storitev, a le tistih, ki so tako ali drugače ţe 

vsebovani v potrdilu in to ni v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
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Servis za preverjanje veljavnosti digitalnega potrdila preveri digitalni podpis, 

njegovo časovno veljavnost in ali je potrdilo morebiti preklicano. Bistvena pri tej zadevi 

je povezava z najnovejšim seznamom preklicanih potrdil. Z drugim imenom lahko temu 

rečemo tudi časovni ţig. 

4.2.4 Šifriranje 

O šifriranju smo govorili ţe v prejšnjem poglavju, tu pa bomo opisali le šifriranje, 

ki ga uporabljajo digitalni podpisi. Digitalni podpisi uporabljajo posebno vrsto 

asimetričnega šifriranja, to je tako imenovano šifriranje z javnim ključem, ki je 

zasnovano na algoritmu, ki ustvari dva različna, vendar matematično povezana ključa. 

Zasebni in javni ključ sta komplementarna ključa, ki se uporabljata za digitalno 

podpisovanje. Zasebni ključ uporablja izključno podpisnik, da ustvari svoj digitalni 

podpis, javni ključ pa je poznan širši skupini oseb in se uporablja za preverjanje 

digitalnega podpisa. Od podpisnika se pričakuje, da skrbno varuje svoj zasebni ključ, v 

veliko primerih pa niti ne pozna svojega zasebnega ključa, pač pa samo postopek in 

geslo, ki mu omogočata, da prebere ključ na primer s pametne kartice ali podobnega 

varnega medija za shranjevanje podatkov (Pavliha 2002, 222). 

Pravilo javnih in zasebnih ključev je, da kar zaklene (zašifrira) javni ključ osebe X, 

lahko odklene (odšifrira) le zasebni ključ iste osebe, kar velja tudi v obratni smeri. Javni 

ključi morajo biti dostopni vsem, ki ţelijo preveriti podpisnikov digitalni podpis, zato je 

dobro, da jih objavimo v posebnem imeniku. Javni in zasebni ključ sta matematično 

povezana, vendar pa iz javnega ključa ni mogoče ugotoviti zasebnega, kar zagotavlja 

varno asimetrično šifriranje. 

4.2.5 Elektronski podpis  

Poznamo več oblik elektronskega podpisovanja. Enostavne metode na podlagi 

simetričnih algoritmov ne zagotavljajo visoke stopnje varnosti, kot to omogočajo 

metode na podlagi asimetričnih ključev. Elektronski podpis, ki je dobljen z elektronsko 

tehnologijo, za razliko od digitalnega podpisa, ki ga dobimo z asimetričnim šifrirnim 

postopkom, ne omogoča neokrnjenosti podpisanega dokumenta in identifikacije 

podpisnika (Toplišek 1998, 30). 

Elektronski podpis je nadomestek lastnoročnega podpisa v elektronskem 

poslovanju. Razvitih je več metod elektronskega podpisovanja, med katere uvrščamo 

predvsem digitalni podpis, podpis z digitalnim peresom in biometrične metode. Podpis z 

digitalnim peresom je sistem, ki zajema sistem za zajemanje podpisa, sestavljen iz 

strojne in programske opreme, ter sistem za preverjanje podpisa. K biometričnim 

metodam spada kar nekaj metod, kot so npr. uporabnikovo glasovno sporočilo, test oči 

oz. dela očesa (šarenice), ki enolično določa vsakega človeka itd. Sistema sta zelo varna 
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za identifikacijo uporabnika, vendar med uporabniki interneta zaradi prevelikih stroškov 

strojne opreme, potrebne za njegovo uporabo, ni doţivel večjega uspeha. Danes se 

največ uporablja digitalni podpis, ki je v elektronskem podpisovanju zelo varen. 

Uporabnik lahko uporablja isti par ključev za šifriranje in digitalno podpisovanje, 

vendar to ni priporočljivo, ker se varnostne zahteve v obeh primerih razlikujejo. Zasebni 

ključ, ki ga uporablja za podpisovanje, mora generirati in poznati le njegov lastnik, saj 

le tako lahko podpis dejansko določa podpisnika. Zasebni ključ, ki se uporablja za 

šifriranje, mora včasih poznati še kdo drug. Ta zasebni ključ ne identificira subjekta, 

ampak omogoča izdelavo šifriranih podatkov. Z digitalnim podpisom zagotovimo 

pristnost podatkov in s tem tudi identifikacijo osebe. Vendar se pri tem postavljajo 

vprašanja, ali smo prepričani, da ključ res pripada naslovniku šifriranega sporočila oz. 

domnevnemu podpisniku podpisanega sporočila. 

4.2.6 Digitalni podpis 

Digitalni podpis je kodiran oziroma šifriran prstni odtis ali zgoščena oblika 

elektronskega sporočila. Šifriranje spremeni podatke in informacije po nekem 

računskem postopku oz. algoritmu, tako da jih brez veljavnega kodnega ključa ne 

moremo dešifrirati oziroma povrniti v prvotno obliko. Pomen šifriranja je v 

zagotavljanju zasebnosti sporočila, medtem ko digitalni podpis kot lastnoročni podpis v 

elektronski obliki omogoča večjo verodostojnost oziroma pristnost sporočila in nam 

razkrije identiteto osebe, ki se digitalno podpiše. Da bi zagotovili identičnost 

lastnoročnega podpisa z digitalnim podpisom, mora podpis zadostiti naslednjim 

zahtevam: 

 avtentičnost, 

 podpisa ni moč ponarediti, 

 podpisa ni mogoče kopirati, 

 podpisanega dokumenta se ne da spremeniti in 

 podpisa ni mogoče zanikati. 

Podpisovanje dokumenta z uporabo metod asimetrične kriptografije poteka v dveh 

fazah. V prvi fazi podatke skrčimo z eno izmed enosmernih zgoščevalnih funkcij, ki 

poljubno dolgo besedilo preslika v blok konstantne dolţine. Dobljeni blok, ki 

predstavlja »prstni odtis« besedila, šifriramo s svojim zasebnim ključem in tako dobimo 

digitalni podpis. Pri preverjanju podpisa naslovnik z javnim ključem pošiljatelja 

(podpisnika) dešifrira podpis in dobi povzetek. Ponovno izračuna povzetek pisma, ki je 

bilo poslano v nešifrirani obliki z isto zgoščevalno funkcijo kot pošiljatelj. Če se 

ujemata, pomeni, da je dobil tak dokument, kot ga je pošiljatelj podpisal. Če pa sta 

različna, je dokument podpisal nekdo drug ali je bila vsebina dokumenta spremenjena. 
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Bistvo poteka digitalnega podpisovanja je, da podpisujemo s svojim zasebnim ključem, 

podpis pa preverimo z javnim ključem podpisnika (Pepelnjak in Bradeško 1997, 164). 

4.2.7 Digitalno potrdilo 

Digitalno potrdilo je digitalni dokument, ki potrjuje povezavo med javnim ključem 

in osebo oziroma institucijo ali streţnikom. Z njim lahko preverimo, komu pripada javni 

ključ. Je sodobna alternativa klasičnim osebnim identifikatorjem (osebna ali 

zdravstvena izkaznica, potni list, bančna kartica) s specifičnim namenom, da zagotavlja 

varno in legitimno elektronsko poslovanje. Potrdilo vsebuje javni ključ in informacijo o 

njegovem imetniku, ki jo podpiše oseba ali institucija, ki ji zaupamo. Potrdila so 

objavljena v splošno dostopnih imenikih ali na spletnih straneh.  

Digitalno potrdilo je digitalno podpisan računalniški zapis, ki vsebuje naslednje 

podatke: 

 različico formata, 

 serijsko številko potrdila, 

 identifikator algoritmov, 

 ime agencije, ki izdala potrdila, 

 obdobje veljavnosti potrdila, 

 ime lastnika javnega ključa, 

 javni ključ in identifikator lastnika, 

 enolično oznako uporabnika, 

 razširitve in 

 digitalni podpis teh podatkov, ki je narejen z zasebnim ključem. 

Overjanje javnih ključev je osnovni pogoj za uporabo varnostnih mehanizmov, 

zasnovanih na simetrični kriptografiji oziroma digitalnem podpisu. Preverjanje 

povezave med identiteto uporabnika in njegovim ključem omogočajo v elektronskem 

poslovanju posebne ustanove, imenovane overitelji javnih ključev. Vsekakor pa je 

uporabnikova lastna skrb za varnost ključnega pomena. Zato je zelo pomembno, da 

uporabnik pred pričetkom prebere navodila, ki jih prejme od banke. Banka uporabniku v 

teh navodilih svetuje, kako skrbeti za lastno varnost elektronskega bančništva. 





 

37 

5 UPORABNOST ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA V SLOVENIJI 

Uporabnost elektronskega bančništva v svetu sega ţe v sam začetek uporabe 

interneta. Temu trendu so sledile tudi slovenske banke, ki so v minulih letih bistveno 

izboljšale svojo ponudbo in za nekajkrat povečale število uporabnikov elektronskega 

bančništva. Večina se jih je tega lotila z lastnimi močmi in s pomočjo slovenskih 

zunanjih sodelavcev in pri tem naletela na nemalo teţav. Mnoge bi se dalo rešiti, če bi 

bilo med bankami več sodelovanja, posebej pri določanju standardov.  

Na začetku je ponudba obsegala le informativne izračune kreditov in nekatere 

osnovne informacije, vendar so se kmalu po vzoru modernih bank pojavile tudi storitve 

z neposrednim, interaktivnim dostopom do bančnega računa, tako da danes lahko 

rečemo, da so s tega vidika slovenske banke povsem konkurenčne marsikateri večji 

uglednejši banki. Začetki elektronskega bančništva v Sloveniji segajo še pred splošno 

razširjenost interneta. Prvi poskusi elektronskega bančništva so se pri nas pojavili leta 

1991, ko je Nova Ljubljanska banka postavila prvi bančni avtomat. Banke so ponudile 

moţnost dviga gotovine in vpogled v stanje na računih preko bankomatov, ki so jih 

postavljale po vsej Sloveniji.  

Tri leta kasneje smo doţiveli naslednji korak z uvedbo telefonskega bančništva. Na 

globalni trg so slovenske banke stopile s priključitvijo na svetovno računalniško 

omreţje leta 1997, ko je SKB kot prva slovenska banka ponudila bančne storitve tudi 

preko interneta. Danes tovrstne storitve ponujajo domala vse slovenske banke 

(Klajnščak 1999, 6). 

5.1 Statistični prikaz števila uporabnikov elektronskega bančništva  

Uporabniki bank se vse bolj odvračajo od bank kot klasičnih varčevalnih institucij. 

Klasično varčevanje na banki (depoziti, varčevalne knjiţice …) upada, medtem ko 

imajo preostale bančne storitve vse več uporabnikov. Po podatkih Banke Slovenije zelo 

hitro narašča spletno bančništvo, kar je razvidno tudi iz podatkov v nadaljevanju. Tako 

je bilo v Sloveniji leta 2000 komaj 15.000 uporabnikov spletnega bančništva za fizične 

osebe, danes ta številka ţe presega 350.000 uporabnikov.  

Slika 5.1 prikazuje število uporabnikov spletnega bančništva za fizične osebe. 

Podrobnejšo opredelitev podatkov raziskave bomo podali pod sliko. 
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Slika 5.1 Število uporabnikov internetnega bančništva za fizične osebe 
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Vir: Banka Slovenije 2008. 

Po podatkih raziskave o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v 

slovenskih podjetjih z deset ali več zaposlenimi, ki jo je Statistični urad Republike 

Slovenije izvedel za leto 2009, je računalnik uporabljalo 98 % podjetij. LAN (lokalno 

računalniško omreţje) je leta 2009 za izmenjavo informacij ter skupno uporabo 

programske in strojne opreme v podjetjih uporabljalo 79 % podjetij. 28 % podjetij je 

imelo svojo interno spletno stran – intranet (za komunikacijo med zaposlenimi v 

podjetju). Ekstranet – zaprto omreţje, namenjeno komunikaciji s poslovnimi partnerji 

ali strankami, je uporabljalo 13 % podjetij. Dostop do interneta je imelo 96 % podjetij. 

Za izpopolnjevanje in izobraţevanje zaposlenih je internet uporabljalo 38 % podjetij. 

Samodejno elektronsko izmenjavo podatkov med podjetjem in IKT sistemi zunaj 

podjetja je leta 2009 uporabljalo 54 % vseh opazovanih podjetij. Največ teh podjetij si 

je informacije najpogosteje samodejno elektronsko izmenjevalo (pošiljanje ali 

prejemanje) z javno upravo, in sicer 44 %. V letu 2009 je 16 % podjetij uporabljalo 

računalniški program CRM (customer relationship management); to je program, ki 

omogoča elektronsko samodejno izmenjavo podatkov znotraj podjetja z namenom 

upravljanja odnosov s strankami.  

Vsa podjetja v finančnem sektorju so pri svojem poslovanju uporabljala računalnike 

(100 %). Prav tako so imela vsa podjetja dostop do interneta, 95 % podjetij v tem 

sektorju je imelo spletno stran; 60 % podjetij v tem sektorju je na spletni strani 

objavljalo izjavo o zasebnosti, varnostni pečat ali certifikat.  
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Tudi število uporabnikov spletnega bančništva za pravne osebe iz leta v leto 

narašča. Iz slike 5.2 je razvidno, da je bilo leta 2000 šele 1.206 uporabnikov spletnega 

bančništva za pravne osebe, danes je ta številka ţe večja kot 70.000 uporabnikov. 

Slika 5.2 prikazuje število uporabnikov spletnega bančništva za pravne osebe. 

Podrobnejšo opredelitev prikazanih podatkov bomo podali pod sliko. 

Slika 5.2 Število uporabnikov internetnega bančništva za pravne osebe 
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Vir: Banka Slovenije 2008. 

Po podatkih Banke Slovenije narašča število izdanih kartic. Neprestano narašča 

število tako kreditnih kartic kot tudi debetnih kartic. Tako je bilo v letu 2000 izdanih 

742.071 vseh kreditnih kartic, konec leta 2008 pa ţe 1.894.319 kreditnih kartic. Tudi pri 

debetnih karticah je viden močan porast, ki je dosegel svoj vrhunec leta 2003. Leta 2000 

je bilo izdanih 1.392.379 debetnih kartic, konec leta 2008 pa je bilo izdanih 3.130.220 

kartic. V Sloveniji so najbolj razširjene plačilne kartice, tako debetne kot kartice z 

odloţenim plačilom. Ena izmed prvih oblik sodobnih bančnih poti, telefonsko 

bančništvo, je še vedno priljubljeno, vendar pa se zaradi hitrejšega poslovanja 

uporabniki večinoma odločajo za poslovanje po internetu (Ivanič 2005, 56). 

Na časovni potek uvajanja elektronskega bančništva v slovenskih podjetjih je 

znatno vplivala tudi ukinitev Agencije za plačilni promet (APP) v letu 2000, ko so bila 

vsa podjetja prisiljena preiti na finančno poslovanje preko poslovnih bank. Ob prehodu 

so banke vloţile precej truda, da bi poslovanje podjetij v čim večji meri potekalo 

elektronsko. Zaradi niţjih stroškov in relativno dostopne tehnologije je deleţ uporabe 

elektronskega bančništva v letih 2001 in 2002 strmo narasel, kar se je nadaljevalo tudi v 

naslednjih letih. Časovna kumulativa pričetka uporabe elektronskega bančništva med 
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podjetji v Sloveniji pokaţe, da se je hitro povečanje uporabe elektronskih bančnih 

storitev začelo v letu 2000, ko se je začelo tudi večje prehajanje plačilnega prometa 

podjetij z APP na poslovne banke (RIS 2008). 

Skoraj vsa podjetja v Sloveniji uporabljajo storitve elektronskega bančništva za 

»domači« plačilni promet. Na drugem mestu je devizni plačilni promet (med vsemi 

slovenskimi podjetji 60 %), ki ga v večji meri uporabljajo srednje velika podjetja (78 %) 

in velika podjetja (60 %), v nekoliko manjši meri pa mikro (47 %) in majhna podjetja 

(43 %). Pri uporabi ostalih storitev nekoliko izstopa še zagotavljanje likvidnosti in 

naloţbe, ki jih preko elektronskega bančništva opravlja skoraj tretjina (31 %) podjetij. 

Izstopajo predvsem srednje velika podjetja 41 % in majhna podjetja 40 %. Aplikacije za 

elektronsko bančništvo pa predstavljajo pomemben vir informacij o ponudbi bank 

(storitvah, tečajih …). Te storitve uporablja 59 % podjetij – nadpovprečno srednje 

velika podjetja v kar 75 % (RIS 2008). 

5.2 Primerjava slovenskih z evropskimi bankami – elektronsko bančništvo 

Kot banka, ki je najbolje razvila sistem elektronskega bančništva, po mnenju 

slovenskih podjetij močno vodi NLB, sledita pa ji SKB in NKBM. Veliko podjetij je 

bilo pri tem mnenju neopredeljenih, kar kaţe na skromno seznanjenost s storitvami 

elektronskega bančništva, ki jih ponujajo slovenske banke. Večina podjetij pa je izbrala 

svojo banko (tisto, ki jo uporabljajo) kot banko, ki je najbolje razvila elektronsko 

bančništvo. S tem se kaţe močno zaupanje in lojalnost do svojih bank (RIS 2008). 

Uporabniki NLB so v kar 93 % kot banko, ki je najbolje razvila elektronsko bančništvo, 

izbrali NLB. Poleg tega NLB kot banko z najbolj razvitim elektronskim bančništvom 

ocenjuje tudi 14 % uporabnikov Abanke, 7 % uporabnikov SKB in 25 % uporabnikov 

drugih bank. Nekoliko manj so lojalni uporabniki drugih velikih bank, NKBM 88 %, 

Abanke 86 % in SKB 77 %. 

Konec leta 2004 je bila izvedena primerjava med Slovenijo in drţavami članicami 

Evropske unije glede uporabe interneta za spletno bančništvo. Raziskava za EU je bila 

izvedena v vseh takratnih drţavah Evropske unije (15 drţav članic), v vsaki drţavi 

članici je bilo anketiranih pribliţno 2.000 oseb. 

Slovenija torej na področju spletnega bančništva močno zaostaja za povprečjem 

Evropske unije, saj znaša razmerje 18 % : 31 %, medtem ko sta Italija in Grčija dosegli 

še niţji deleţ od Slovenije. Skandinavske drţave, predvsem Finska, pa dosegajo 

največje deleţe na področju spletnega bančništva, in sicer je ta deleţ 69 %. 

Iz primerjav lahko sklepamo, da so si skandinavske drţave močno utrdile poloţaj 

vodilnih drţav v segmentu spletnega bančništva. To so dosegle z aktivnim 

spodbujanjem širjenja uporabnikov interneta, pa tudi banke so zelo hitro začutile 

priloţnost, ki jim jih ponuja internet. Ostale drţave so nekoliko kasneje začele uvajati 



Uporabnost elektronskega bančništva v Sloveniji 

41 

spletno bančništvo, pa tudi deleţi uporabnikov interneta zaostajajo za najbolj razvitimi 

drţavami. 

Slika 5.3 prikazuje deleţ uporabnikov spletnega bančništva v okviru Evropske 

unije. Podrobnejšo opredelitev prikazanih podatkov bomo podali pod sliko. 

Slika 5.3 Deleţ uporabnikov internetnega bančništva v EU 

 

Vir: RIS 2008. 

Kot je razvidno iz zgornje slike 5.3, naj bi v zadnjih treh mesecih leta 2008 v 

drţavah Evropske unije spletno bančništvo uporabljalo 27 % populacije, v Sloveniji pa 

le 21 %. Razlogi za nizko uporabo elektronskega bančništva so različni, predvsem pa 

lahko sklepamo, da jih gre iskati v splošni spletni (ne)razgledanosti, ki vpliva na 

suverenost uporabe takšnih storitev. 

Slovenija močno zaostaja za razvitimi drţavami, čeprav je bil deleţ uporabnikov 

interneta do konca devetdesetih let primerljiv in celo nad povprečjem Evropske unije. 

Vendar so nas v zadnjih nekaj letih prehitele skoraj vse drţave Evropske unije. Vzrok za 

takšno stanje gre iskati pri bankah, ne glede na to, da so te dokaj hitro začutile prednosti 

elektronskega bančništva in jih tudi veliko ponuja tovrstne bančne storitve (RIS 2008).  

Po posameznih drţavah EU znaša deleţ uporabnikov elektronskega bančništva med 

1 % in 75 %. Slovenija sodi v drţave z manj razvitim spletnim bančništvom, po 

podatkih raziskave RIS pa naj bi več kot desetina uporabnikov v zadnjih 12 mesecih 

celo prenehala uporabljati elektronsko bančništvo. 

Razlogi za nizko uporabo oz. neuporabo elektronskih bančnih storitev naj bi bili:  
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 dvomi o varnosti uporabe storitev elektronskega bančništva, 

 predstave o visokih stroških, zapletenosti in zamudnosti elektronskega 

bančništva, 

 zaupanje v bančne transakcije ni posebej visoko (med bankami so znatne 

razlike), 

 nizek interes ljudi, saj komitenti, ki elektronskih storitev ne uporabljajo, teh 

tudi ne cenijo ali pa ne zaznavajo kot prednost, 

 za uporabo elektronskega bančništva se odločajo specifični uporabniki 

interneta (npr. šele po določenem času uporabe interneta). 

Podatki iz preteklih let kaţejo, da raba elektronskega bančništva v Sloveniji kljub 

vsemu narašča, saj smo v letih 2002 do 2009 vseeno zaznali povečanje deleţa 

uporabnikov teh storitev za 9 %. Glede na širitev EU pa višji deleţ uporabnikov 

elektronskega bančništva iz leta 2002 ne preseneča (31 %), saj so se v zadnjih letih 

priključile manj razvite drţave v sedemindvajseterici (RIS 2009). Eurostat pa je objavil 

naslednje podatke (za leto 2008) za uporabnost interneta v Sloveniji in v Evropi: 

Slovenija ostaja na povprečju Evropske unije glede števila uporabnikov interneta s 

pribliţno 52 % tedenskih uporabnikov v populaciji od šestnajst do štiriinsedemdeset let. 

Še naprej zaostaja za EU, ki ima 69 % tedenskih uporabnikov. V pregledu uporabe je v 

zadnjih treh mesecih zaostanek nekoliko večji, sedaj ima Slovenija 55 % deleţ v 

primerjavi z Evropsko unijo, ki je dosegla 71 %. Vsekakor gre v Sloveniji za zmerno 

letno rast pod 10 %. Slovenija pa izrazito izstopa glede mobilnega dostopa pri 

gospodinjstvih, saj je ta deleţ 24 %, v EU pa znaša ta deleţ 6 %, vendar pa tudi v PC 

dostopu ne zaostaja (RIS 2008). 

Sredi devetdesetih let je bil glavni problem slaba opremljenost bank, kar je 

povzročalo slabo, počasno in nezanesljivo poslovanje v slovenskih bankah. Danes so 

sektorji elektronskega bančništva v vseh bankah med bolje opremljenimi, saj le tako 

lahko ponudijo kakovostne storitve. Verjetno največji problem slovenskih bank pri 

spletnem bančništvu predstavlja majhnost bank. Z izjemo največjih treh, štirih bank so 

vse ostale izrazito majhne in običajno zgolj lokalno usmerjene. To pogosto pomeni 

relativno malo denarja za razvoj in tudi preveč omejeno število uporabnikov, ki bi 

storitve uporabljali. Vse večje banke imajo predvsem ogromne teţave z informacijskimi 

sistemi, ki jih nadgrajujejo, da bi dosegle večjo učinkovitost opravljanja bančnih storitev 

in predvsem večjo varnost poslovanja. Novi informacijski sistemi banke stanejo 

milijarde, teţavam pa ni videti konca (Ferluga 2006, 9). 
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6 KAKOVOST IN POMEN MERJENJA ZADOVOLJSTVA 

UPORABNIKOV 

V tem poglavju bomo na kratko predstavili osnovne značilnosti kakovosti bančnih 

storitev ter njenega pomena za merjenje zadovoljstva uporabnikov bančnih storitev. 

Preden pričnemo z opredeljevanjem moţnosti, ki povečujejo zvestobo bančnih 

uporabnikov in tudi neposredno dobička banke, moramo najprej preučiti navade ter 

značilnosti uporabnikov.  

Za banko je pomembno, da najprej prepozna uporabnikove ţelje in potrebe ter šele 

nato oblikuje in posreduje storitev. Večkrat se bankam zdi, da dobro poznajo ţelje 

uporabnikov, toda ni vedno tako. Pri določanju značilnosti storitev morajo biti banke 

dovzetne tudi za mnenje o njej v očeh uporabnikov (Erskine 2000, 29).  

Vse to lahko ugotovijo z eno ali več metodami za merjenje zadovoljstva, ki nam 

povedo, kaj je tisto, kar uporabnik ţeli in pričakuje od bančne storitve. Metode za 

merjenje zadovoljstva uporabnikov so (Kotler 1996, 41–43): 

 sistem pritoţb in predlogov, 

 ankete o zadovoljstvu uporabnikov, 

 analiza izgubljenih uporabnikov, 

 intervjuji fokusnih skupin: neformalna diskusija 8–12 uporabnikov in vodje, ki 

pogovor le usmerja, 

 interna raziskava med zaposlenimi. 

Te metode pripeljejo banke do spoznanja, s katerim delom storitve oziroma s katero 

storitvijo je uporabnik bolj ali manj zadovoljen. Poleg tega lahko tudi analizirajo 

obnašanje zaposlenih, tehniko prodaje, odnos do uporabnikov, reševanje konfliktov itd. 

Vse to pomaga banki pri izobraţevanju, usposabljanju in ocenjevanju zaposlenih. Ne 

nazadnje pa tak pretok informacij prinese veliko novih idej (Bateson in Hoffman 1999, 

305). Te metode omogočajo poglobljeno spoznavanje uporabnikov, njihovih ţelja in 

pogledov na storitev, pa tudi ugotavljanje poloţaja konkurence. Primerjamo lahko, ali 

so dejavniki in storitve, ki jih ocenjuje banka kot zelo pomembne pri ohranjanju 

zvestobe oziroma misli, da so uporabniki z njimi zelo zadovoljni, takšni tudi v očeh 

uporabnikov (Kavran 2001, 20). 

Namen preučevanja oziroma raziskave o zadovoljstvu uporabnikov ni samo, da 

vodstvo banke ugotovi, kako zadovoljni so uporabniki njenih storitev, ampak tudi, da 

banka (Potočnik 2000, 187–189): 

 usmeri pozornost na izboljšanje kakovosti svojih storitev, 

 ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni (primerjava rezultatov merjenja s 

prejšnjim merjenjem), 
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 odkrije prednosti in slabosti svojih storitev v primerjavi s storitvami najboljših 

konkurenčnih podjetij. 

Zelo pomembno je obveščanje in vključevanje zaposlenih v proces zadovoljevanja 

potreb uporabnikov, kar imenujejo interno (notranje) trţenje. S tem se pridobi in 

izkoristi dragoceno znanje zaposlenih, ki so v stiku z uporabniki, prav tako pa je to 

dodatna motivacija zaposlenih pri ustvarjanju novih razmer ter uvajanju novih 

dejavnosti, ki vodijo do zadovoljnih uporabnikov. Dejavnosti v tej smeri jih spodbujajo, 

da začnejo o svojih uporabnikih razmišljati iz drugega zornega kota. Zelo koristna je 

tudi interna raziskava zadovoljstva, in sicer z uporabo enakega vprašalnika kot za 

uporabnike, s tem da zaposleni sami ocenjujejo svojo banko in njene storitve. Namen 

tega je ugotoviti razlike med zaposlenimi in uporabniki glede zadovoljstva ter 

pomembnosti (pri ohranjanju zvestobe) posameznih storitev in dejavnikov, ki 

spremljajo jedro storitve. Poleg tega ugotovimo, ali zaposleni poznajo prednosti in 

slabosti svoje banke (Kavran 2001, 20). 

6.1 Opredelitev kakovosti bančnih storitev 

Za zagotavljanje zvestobe uporabnikov je kakovost ključnega pomena za katerokoli 

strategijo izboljšanja konkurenčnosti. To še posebej velja v storitvenem sektorju, kjer 

konkurenčne prednosti, pridobljene s tehnologijo, inovacijami in novimi prijemi, ni 

mogoče skriti pred konkurenco in jih je mogoče hitro posnemati (Verbič 1994, 29). 

Kakovost je skupek vseh lastnosti in značilnosti storitve, ki se nanašajo na 

sposobnost, da zadovolji izraţene in pričakovane potrebe (Markič 1999, 48). Zanka 

kakovosti je zasnovana na med seboj odvisnih dejavnostih, ki vplivajo na kakovost 

storitve v različnih fazah, od opredelitve potreb do ocenitve, ali so te potrebe 

zadovoljene. Politika kakovosti obsega splošne usmeritve in cilje podjetja glede 

kakovosti, ki jih formalno določi najvišje vodstvo. Upravljanje kakovosti je vidik 

celotne funkcije vodenja, ki določa in izvaja politiko kakovosti. Vključuje strateško 

planiranje, razporeditev virov in druge sistematične dejavnosti za kakovost, izvajanje in 

ovrednotenje. Plan kakovosti zajema dokument, ki opredeljuje specifične postopke, 

sredstva in zaporedje ukrepov za kakovost za določeno storitev, pogodbo ali projekt. S 

kakovostjo storitev lahko preprečimo napake, s tem pa obdrţimo stare in pridobimo 

nove uporabnike. Za uporabnike je ključnega pomena kakovost storitev, ki jih podjetje 

(banka) nudi. Tako mora banka redno nadzorovati kakovost svojih produktov. 

Dolgoročno ni mogoče računati na uspešen razvoj in prodor, če podjetje ne gradi 

svoje prihodnosti z obvladovanjem kakovosti. Vse večje zahteve uporabnikov vplivajo 

na naraščanje stopnje kakovosti storitev, posledično se višja stopnja kakovosti odraţa v 

večjem zadovoljstvu uporabnikov in obenem podpira višje cene in pogosto niţje 
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stroške. Podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih 

uporabnikov, je kakovostno podjetje. 

V strokovni literaturi zasledimo definicijo kakovosti kot izpolnjevanje in/ali 

preseganje pričakovanj uporabnika (Grönroos 1990, Parasuraman idr. 1991). 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985 in 1991) trdijo, da je »kakovost nekaj brez 

pomanjkljivosti, pomeni narediti nekaj pravilno ţe prvič in vsakič naslednjič.« Po drugi 

strani pa je kakovost teoretični konstrukt z neskončnim številom definicij (Collier v 

Langer 1997, 36). 

Po Potočniku (2004, 158) je treba razlikovati med standardno kakovostjo in 

kakovostjo, ki je skladna s pričakovanji. Standardno kakovost opredeli storitveno 

podjetje s postopki ter izvajalci storitve in je objektivna. Kakovost, ki je skladna s 

pričakovanji, pa opredeli uporabnik potem, ko je storitev ţe izvedena. Ta kakovost je 

subjektivna. Snoj (1998, 158) navaja, da se koncept kakovosti nanaša na kakovost 

storitev v vseh stopnjah njihovega nastajanja, poti do uporabnikov in uporabe. 

Rezultat primerjave med pričakovano in zaznano kakovostjo nas privede do 

zadovoljstva uporabnikov. Marolt in Gomišček (2005, 140) navajata, da so uporabniki 

lahko tudi nezadovoljni s kakovostjo storitve, kar predstavlja razkorak med pričakovano 

in zaznano kakovostjo. Snoj (1998, 157) meni, da nezadovoljni uporabniki svoje 

nezadovoljstvo s storitvami povedo dvakrat večjemu številu ljudi kot zadovoljni 

uporabniki. 

Najpomembnejši razlogi za hiter razvoj na področju merjenja kakovosti so 

predvsem:  

 zniţevanje stroškov, 

 preusmerjanje mnoţičnih in rutinskih poslov iz bančnih enot, 

 razpoloţljivost bančnega servisa 24 ur na dan brez vezave na bančno 

poslovalnico, 

 razvoj novih tehnologij, ki omogočajo varno, hitro in zanesljivo poslovanje 

preko različnih sodobnih medijev. 

Uvajanje novih tehnologij vedno ocenjujemo tudi s stroškovnega vidika, ki pa je 

lahko zaviralni dejavnik. Ob upoštevanju učinkov, ki so vrednostno teţko merljivi 

(hitrost informacij, njihova aktualnost), so novejši sistemi učinkovitejši, zato tudi deleţ 

stroškov zanje narašča hitreje v primerjavi z drugimi stroški.  

Upravičenost in produktivnost bančnih poslovalnic se meri s prodajo na 

zaposlenega, s porabljenim časom za stik z uporabnikom, s kakovostjo storitve in ne več 

s številom izvedenih in procesiranih transakcij. Kljub ponudbi sodobnih prodajnih poti 

in visokim stroškom bančne poslovalnice ostajajo, spremenjena je le njihova vloga v 
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smislu preusmeritve z mnoţičnih poslov v poudarjeno komercialno vlogo, svetovanje in 

osebno obravnavo. 

Marolt in Gomišček (2005, 143) navajata, da je kakovost poslovanja podjetja 

odvisna predvsem od ljudi, kar še posebej velja za storitvene dejavnosti. Tako je zelo 

pomembno, da pri izbiri zaposlenih natančno določimo merila oz. pogoje, ki jih mora 

posameznik izpolnjevati. Zahtevana merila se nanašajo na strokovnost, vljudnost, 

poštenost ipd. Tako je pomembna naloga managementa v podjetju, ki nudi storitve, da 

vzpostavi in vzdrţuje učinkovit sistem managementa kakovosti. V naslednjem poglavju 

opredeljujemo bistvene prvine za obvladovanje kakovosti bančnih storitev.  

6.2 Pomen zadovoljstva uporabnikov za banko 

Pomembno je razlikovanje med kakovostjo storitve in uporabnikovim 

zadovoljstvom s storitvijo. Uporabnik zazna kakovost storitve racionalno, medtem ko je 

njegovo zadovoljstvo emocionalno. Zadovoljstvo se tako lahko nanaša na strinjanje, 

presenečenje, veselje in uţitek (Potočnik 2004, 182). Moţina et al. (2002, 199) 

opredeljujejo zadovoljstvo uporabnikov kot psihološko stanje, ki izhaja iz procesa 

nakupnega odločanja in se dokončno oblikuje v ponakupni fazi. Tako je rezultat 

ponakupne odločitve zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki postane sestavni del 

uporabnikovih izkušenj ter s tem osnova za prihodnja dejanja. Avtorji navajajo, da se 

proces zadovoljevanja potreb nikoli ne konča in da je veliko uporabnikov vedno v stanju 

neravnoteţja, saj so neprestano s čim nezadovoljni. 

Snoj (1998, 158) je opredelil zadovoljstvo uporabnikov kot emocionalno reakcijo 

na izkušnje v zvezi z določenimi storitvami in v primerjavi s pričakovanji v zvezi z 

njimi. V to oceno po avtorjevem mnenju uporabniki vključujejo tudi primerjave s 

konkurenčnimi storitvami. Kotler (2004, 208) pa opredeljuje zadovoljstvo kot rezultat 

ujemanja kupčevih pričakovanj in zaznane kakovosti izdelka. Potočnik (2004, 183) 

navaja, da morajo storitvena podjetja za doseganje večjega zadovoljstva uporabnikov 

sprejeti koncept navdušenja, ki temelji na pozitivnem presenečenju. Navdušenje je tako 

najvišja stopnja zadovoljstva, povezana z višjo stopnjo zvestobe uporabnikov. 

Zadovoljen uporabnik je čedalje pomembnejši dejavnik uspešnosti podjetja. 

Podjetja, ki poznajo mnenja in stališča njihovih uporabnikov, imajo moţnosti za boljše 

zadovoljevanje uporabnikovih potreb in posledično tudi za boljše poslovne odločitve. 

Podjetja tako s kakovostnimi storitvami dosegajo zadovoljstvo uporabnikov, verjetna 

posledica tega pa je tudi zvestoba uporabnikov. Pozitivno mnenje o storitvi oz. o 

izdelku bodo širili zadovoljni uporabniki, kar posledično lahko povzroči povečanje 

prodaje v podjetju, zvesti uporabniki bodo manj občutljivi na spremembe cen in stroški 

iskanja novih uporabnikov se bodo zmanjšali. 
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Tako je zadovoljstva uporabnikov za vsako podjetje izjemno pomembno. Cilj 

podjetja namreč ni samo pridobivanje novih uporabnikov, ampak tudi obdrţati stare 

uporabnike. Le če je uporabnik zadovoljen, se bo odločil za ponoven nakup izdelka oz. 

storitve, vse to pa posledično vodi k zvestobi do izdelka oz. storitve, blagovne znamke 

ali proizvajalca. Zvesti uporabniki pomenijo dolgoročno konkurenčno prednost. 

Merjenje zadovoljstva uporabnikov je vedno bolj aktualno. Stopnja konkurenčnosti 

med podjetji je čedalje večja, storitve se v kakovosti med podjetji ne razlikujejo prav 

dosti, uporabniki pa so vedno zahtevnejši. Zato so zadovoljni uporabniki pomemben 

dejavnik uspešnosti podjetja. Podjetja, ki poznajo mnenja in stališča svojih 

uporabnikov, imajo moţnosti za boljše zadovoljevanje uporabnikovih potreb. Raziskava 

oz. merjenje zadovoljstva uporabnikov podjetjem tako omogoča, da lahko uporabnikom 

ponudijo tisto, kar si uporabniki ţelijo, in ne tistega, kar podjetje misli, da si ţelijo. Ni 

dovolj le merjenje, saj to nakaţe področja, kjer so potrebne izboljšave, ne more pa rešiti 

ugotovljenih neskladij med pričakovanim in dobljenim. Zato je pomemben celovit 

pristop k spremljanju zadovoljstva uporabnikov, s katerim se spreminja in izboljšuje 

uporabnikovo zadovoljstvo. 

V izredno konkurenčnem storitvenem sektorju morajo banke uporabnikom nuditi 

visoko kakovostne storitve. Ugotoviti morajo, kateri so tisti dejavniki, na podlagi 

katerih uporabniki presojajo kakovost storitve. Seveda je treba upoštevati, da uporabniki 

pri spletnem bančništvu vrednotijo kakovost storitev na podlagi drugačnih dejavnikov 

kot pri tradicionalnem bančništvu. Pričakovanja uporabnikov spletnega bančništva se 

razlikujejo od tistih pri tradicionalnem bančništvu, zato naj bi banka še pred uvedbo 

nove storitve poskušala ugotoviti, kaj je tisto, kar si uporabniki spletnega bančništva 

sploh ţelijo. Uporabnik namreč išče neko kakovost storitve, ki bo v skladu z njegovimi 

pričakovanji.  

V splošnem poznamo dve vrsti pričakovanj, in sicer pričakovanja o ţeleni storitvi 

ter pričakovanja o še sprejemljivi storitvi. Na sliki 6.1 sta prikazani dve ravni 

pričakovanja uporabnikov v zvezi s storitvijo. Prikazani splošni model pričakovanj 

glede storitev bomo pojasnili z zornega kota internetnih bančnih storitev. 

- Ţelena storitev: je tista storitev, ki jo uporabnik ţeli dobiti preko interneta od 

določene banke. Še pred izvedbo storitve ima namreč neko predstavo o tem, kaj 

naj bi mu banka preko interneta ponujala in kaj lahko od nje največ dobi. Iz 

slike je razvidno, da na ustvarjanje predstave o ţeleni storitvi vplivajo 

dejavniki, kot so: eksplicitne in implicitne obljube o storitvi banke, 

informacije, ki jih uporabniki bančnih storitev dobijo od drugih ljudi (t. i. 

informacije od ust do ust) ter pretekle izkušnje, ki so jih uporabniki ţe imeli z 

banko. Glede na to, da je spletno bančništvo v Sloveniji še v razvoju, sta lahko 
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pri ustvarjanju predstave o ţeleni storitvi z vidika uporabnikov v ospredju 

predvsem prva dva elementa, izkušnje s tovrstno storitvijo pa nekoliko manj, 

saj jih uporabniki zaradi razmeroma novega načina poslovanja še nimajo 

dovolj. 

Slika 6.1 Dve ravni pričakovanj v zvezi s storitvijo 

 

Vir: prirejeno po Lovelock idr. 1996, 125–127. 

- Sprejemljiva storitev: vsak uporabnik cilja na zagotovitev ţelene storitve, toda 

ker se zaveda, da mu banka po vsej verjetnosti ne bo ponudila natančno takšne 

storitve, kot si jo ţeli, si sam pri sebi ustvari tudi spodnji prag sprejemljivosti 

storitve. Ta prag predstavlja takšna izvedba storitve, ki pri njem še ne povzroča 

nezadovoljstva, hkrati pa je to najmanj, kar pričakuje. Treba je omeniti, da tudi 

druge banke s svojo ponudbo storitev preko spleta vplivajo na raven, na kateri 

uporabnik ustvari predstavo o sprejemljivi storitvi. Poleg tega pa na 

sprejemljivo storitev vpliva še realno pričakovana oziroma predvidena storitev 

v neki časovni točki. 

- Območje tolerance: predstavlja območje med ţeleno in sprejemljivo storitvijo, 

v katerem je uporabnik interneta pripravljen dopuščati nihanje v kakovosti 

storitve. Če je sprejemljiva storitev bliţe ţeleni, lahko rečemo, da ima določen 

uporabnik nizko območje tolerance, saj ni v veliki meri pripravljen dopuščati 

nihanja v kakovosti storitve. Dejstvo pa je, da bolj ko banka ponuja storitve, ki 

so nad ravnjo sprejemljivih, večje zadovoljstvo doseţe pri uporabnikih. 

Menimo, da je raven tolerance pri spletnem bančništvu precej niţja v 

primerjavi z ostalimi storitvami, saj gre za ravnanje s finančnim premoţenjem, 

kjer je občutljivost uporabnikov večja. Spletno bančništvo je poleg omenjenega 

izpostavljeno tudi hitremu tehnološkemu napredku, iz česar lahko sklepamo, da 

se pričakovanja o ţeleni storitvi pri uporabnikih v skladu z rastjo tehnologije 

hitreje povečujejo. 
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Zadovoljstvo uporabnikov z bančno storitvijo je povezano z njihovimi pričakovanji 

o tem, kakšna naj bi bila ta storitev. Uporabniki bančnih storitev pričakujejo, da bodo 

storitve kakovostne, in izoblikujejo svoja pričakovanja ţe pred uporabo storitve, nato pa 

primerjajo pričakovano in dejansko storitev. Pričakovanja se pri spletnem bančništvu 

močno razlikujejo od tistih pri tradicionalnem bančništvu. Uporabniki, ki poslujejo z 

banko preko interneta, namreč zagotovo pričakujejo večjo varnost in zanesljivost 

sistema, zagotovitev zasebnosti, potrebna pa je tudi večja razpoloţljivost informacij, saj 

je tu uporabnik bolj ali manj prepuščen samemu sebi.  

Pomembna je tudi »on-line« pomoč in kontaktni center, preko katerega lahko 

uporabnik komunicira z zaposlenimi. Če banka ţeli postati uspešna, seveda ni dovolj le, 

da izpolnjuje pričakovanja uporabnikov, temveč jih mora preseči in jim ponuditi 

nepozabno storitev. Ker v visoko konkurenčnem okolju večina bank ponuja podobne 

storitve, so pričakovanja uporabnikov večinoma vezana na te storitve. Če pa pri 

obstoječi ponudbi neka banka ponudi nekaj posebnega, kar ima poleg tega še visoko 

vrednost v očeh uporabnikov njenih storitev, se njene moţnosti za uspeh zagotovo 

povečajo. 

Banka si mora zato prizadevati, da bo svojim uporabnikom ponujala kakovostne 

storitve, s katerimi bodo ti zadovoljni. Zadovoljstvo uporabnikov bančnih storitev je 

namreč lahko generator ponovnih nakupov in vodi k uporabnikovi zvestobi in 

privrţenosti do storitev ter do banke same. Za uporabnike je značilno, da ponudnikov 

bančnih storitev ne menjajo pogosto, nekateri lahko tudi vse svoje ţivljenje poslujejo le 

z eno banko, zato mora banka skrbeti za dolgoročno zadovoljiv odnos z njimi.  

Posledice vzpostavljanja dolgoročnih odnosov z uporabniki so lahko naslednje 

(Svoljšak Miš 2000, 12): 

 dalj časa, ko je uporabnik komitent iste banke, večji je pričakovani promet iz 

njegovega poslovanja na bančnih računih; 

 vzpostavljanje novih odnosov na začetku zahteva velika denarna vlaganja, zato 

prvo leto še ni mogoče pričakovati dobička; vsak nov odnos pa bo z leti 

prinesel dobiček in vlaganje se bo povrnilo; 

 na bančnem trgu obstajajo uporabniki storitev, ki izberejo neko banko 

predvsem na podlagi priporočil prijateljev, druţine in znancev; 

 moţna navzkriţna prodaja, ki predstavlja ponujanje ostalih bančnih storitev, ki 

jih uporabniki še ne uporabljajo in za katere banka ugotovi, da so za določene 

uporabnike primerne glede na njihov ţivljenjski stil in druge segmentne 

dejavnike; sem sodijo tudi storitve spletnega bančništva, saj gre za storitev, ki 

zagotovo ne bo ustrezala vsem segmentom, za določene (segmente) pa bo 

lahko predstavljala boljši in laţji način poslovanja; 
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 zmanjšanje deleţa operativnih stroškov pri poslovanju z uporabnikom, s 

katerim je vzpostavljen dolgoročen odnos; stroški trţnega komuniciranja, s 

katerim pridobimo novega uporabnika storitev, niso več potrebni, ostali 

operativni stroški ostajajo praktično konstantni (odpiranje in zapiranje računa 

itd.), prihodki od posameznega uporabnika pa se večajo; 

 neobčutljivost na cenovne popuste, saj zvesti uporabniki niso tako občutljivi na 

ceno kot ostali (npr. bolj ugodne obrestne mere). Banki cenovnih popustov ni 

treba uvajati z namenom pridobivanja uporabnikov pri nakupu novih storitev 

oziroma pri povečevanju uporabe obstoječih. 

Glede na vse hitrejše spremembe tehnologije, ki smo jim priča v današnjem času, 

lahko ugotavljamo, da se pričakovanja uporabnikov hitro spreminjajo, predvsem pa ti 

postajajo vedno zahtevnejši. Tako doseganje zadovoljstva ni le enkraten proces, temveč 

je treba nenehno spremljati, kaj se dogaja v okolju, kakšne so ţelje uporabnikov in kako 

banka posluje v primerjavi s konkurenco. Ker je spletno bančništvo hitro spreminjajoča 

se oblika poslovanja, ni dovolj, da banka le sledi svojim konkurentom, temveč mora 

skušati ustvarjati prednost pred njimi.  

Upoštevati mora ţelje uporabnikov, saj lahko v nasprotnem primeru to privede do 

njihovega nezadovoljstva ter posledično do zaznave slabše kakovosti. Lahko se tudi 

zgodi, da ima banka drugačne predstave o tem, kakšna mora biti kakovostna storitev, 

kot jih imajo njeni uporabniki. Tudi to je lahko eden izmed razlogov, ki privede do 

nezadovoljstva uporabnikov s storitvijo. Nezadovoljstvo je torej posledica tega, da 

uporabniki zaznajo storitev, ki je pod njihovimi pričakovanji, uporabnik torej zazna 

kakovost kot slabo. 

Lestvico, oblikovano na podlagi skupinskega pogovora, s pomočjo katerega je 

prišlo do ugotovitev, da uporabniki pri vrednotenju kakovosti storitve uporabljajo 

določene dimenzije, bomo prikazali v tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1 Dimenzije pri presoji kakovosti storitev 

Štev. Dimenzije kakovosti Opis 

1 Otipljivost (angl. 

tangibles) 

izgled oziroma fizične značilnosti (dokazi), opredmetena 

sredstva oprema (tudi komunikacijska), osebje, 

2 Zanesljivost (angl. 

reliability) 

sposobnost izvesti obljubljeno storitev tako kot smo 

obljubili (tudi izvedba storitve ob dogovorjenem času), 

3 Odzivnost (angl. 

responsiveness) 

pripravljenost pomagati uporabniku, takojšnje 

ukrepanje, 

4 Sposobnost (angl. 

competence) 

imeti znanje in veščine za izvedbo storitve, 

5 Spoštljivost (angl. 

courtesy) 

vljudnost, spoštovanje, skrb in prijaznost kontaktnega 

osebja, 

6 Komunikacija (angl. 

communication) 

poslušanje uporabnikov, sprotno obveščanje kupcev v 

jeziku, ki ga razumejo, 

7 Verodostojnost (angl. 

credibility) 

vzbujanje zaupanja, odkritost s strani ponudnika, 

8 Varnost (angl. security) pomeni odsotnost nevarnosti, tveganj in dvomov 

uporabnikov, 

9 Dostopnost (angl. 

accessibility) 

moţnost dostopa do ponudnika, enostaven stik med 

uporabnikom in izvajalcem, 

10 Usmerjenost pozornosti k 

porabniku (angl. 

empathy) 

prizadevanje banke za nenehno ugotavljanje 

uporabnikovih potreb in ţelja, »vţivljanje« v njegovo 

vlogo. 

Vir: Lovelock et al. 1996, 487–488. 

Preden se posamezna banka odloči raziskati, kateri dejavniki vplivajo na 

zaznavanje kakovosti storitve, se mora najprej poskušati vţiveti v vlogo uporabnika in 

ugotoviti, katere atribute uporabljajo pri presojanju kakovosti storitev. Jun in Cai (2001, 

276–277) navajata naslednje dejavnike, ki jih morajo banke upoštevati, še preden se 

podajo v bolj natančno preučevanje kakovosti svojih storitev; te so: 

 kaj uporabniki razumejo kot glavne sestavine kakovosti spletnega bančništva, 

 katere dimenzije kakovosti se najpogosteje pojavljajo v povezavi z 

zadovoljstvom oziroma nezadovoljstvom uporabnikov, 

 ali obstajajo neskladnosti v povezavi z dejavniki zadovoljstva in 

nezadovoljstva med bankami, ki poslujejo le preko spleta, in tradicionalnimi 

bankami, ki prav tako ponujajo spletne bančne storitve, 

 kaj je priporočljivo za to, da se izboljša uporabnikovo zaznavanje kakovosti 

internetnih bančnih storitev in v povezavi z njim tudi njihovo zadovoljstvo. 

V naslednjih dveh poglavjih bomo na kratko predstavili metode ter postopek 

merjenja zadovoljstva. 
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6.2.1 Metode merjenja zadovoljstva 

Podjetja uporabljajo za merjenje zadovoljstva naslednje metode (Kotler 1998, 40–

41, 137 in 479): 

 Sistem pritoţb in predlogov. Banke morajo imeti organiziran sistem, po 

katerem lahko uporabniki dajejo svoje pripombe ali pritoţbe. Tak sistem jim 

omogoča seznanitev s problemi in s tem omogoča njihovo reševanje ter prav 

tako moţnost pridobitve idej v zvezi z izdelkom nasploh. Tako je treba 

uporabnikom omogočiti, da se lahko pritoţijo s pomočjo posebnih obrazcev in 

na posebni telefonski liniji. Prav tako je nujno, da zaposleni v podjetju, ki 

dobijo pritoţbo, to hitro in uspešno rešijo. Za uspešno poslovanje je poleg 

opisanega treba ugotoviti, kje je izvor pogostih problemov, kajti le tako bodo 

napake odpravljene. 

 Ankete o zadovoljstvu uporabnikov. Banka si enostavno ne more ustvariti 

popolne slike o zadovoljstvu svojih uporabnikov zgolj z uvedbo sistema 

pritoţb in pripomb, kajti uporabnik običajno raje kupi manj ali zamenja 

dobavitelja, kot da bi se pritoţil. Zaradi tega je treba meriti stopnjo 

zadovoljstva uporabnikov neposredno z občasnimi anketami. Vprašalnik 

predstavlja najpogostejši instrument za zbiranje podatkov in zahteva natančno 

zasnovo ter preizkušnjo pred uporabo zaradi odprave moţnih pomanjkljivosti. 

Naloga marketinškega raziskovalca je, da pri sestavljanju vprašalnika pazljivo 

izbere vprašanja, določi obliko vprašalnika, uporabljeno besedje in vrstni red 

vprašanj.  

 Namišljeno »kupovanje«. Pri tej metodi banka ali podjetje najame ljudi, ki se 

pretvarjajo, da so potencialni uporabniki in podjetju poročajo o dobrih ter 

slabih izkušnjah pri nakupovanju njihovih izdelkov in izdelkov konkurence ter 

o izkušnjah z reševanjem pritoţb. 

 Analiza izgubljenih uporabnikov. Podjetje bi moralo vzpostaviti stik z 

uporabniki, ki so prenehali kupovati pri njih oziroma so dobili drugega 

dobavitelja, da bi ugotovilo vzroke izgube. Izvajanje in rezultati teh metod se 

za podjetje odraţajo tako interno (pri vodstvu in zaposlenih) kot tudi eksterno 

(pri uporabnikih). 

Zaradi vse večje konkurence na trgu in vse bolj zahtevnih uporabnikov storitev 

postaja skrb za stranke v storitvenih podjetjih čedalje pomembnejša. Podjetja in banke 

se zato vedno pogosteje odločajo za merjenje zadovoljstva svojih uporabnikov, saj 

lahko le na podlagi zanesljivih podatkov pripravijo učinkovite programe za izboljšanje 
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zadovoljstva. Pri tem se pogosto srečujejo z nekaterimi pastmi, ki izvirajo iz značilnosti 

storitev in po katerih se storitve razlikujejo od izdelkov.  

Merjenje zadovoljstva s storitvami se bistveno razlikuje od merjenja zadovoljstva z 

izdelki, saj so storitve procesi, sestavljeni iz dejavnosti ali niza dejavnosti, v katerih 

navadno sodelujejo tudi uporabniki. Medtem ko na zadovoljstvo z izdelki vplivajo le 

sestavine samega izdelka (tehnična kakovost), na zadovoljstvo s storitvami vplivajo tudi 

procesne sestavine (funkcionalna kakovost). In teh zadnjih je največ in so za uporabnike 

tudi najpomembnejše.  

6.2.2 Postopek merjenja zadovoljstva uporabnikov 

Da bi bilo raziskovanje zadovoljstva res učinkovito, mora biti organizirano kot 

proces, ki je sestavljen iz zaporednih logičnih stopenj. Istočasno pa je proces 

raziskovanja po pravilu kontinuiran. Proces raziskovanja zadovoljstva uporabnikov je 

dinamičen. Iniciativa mora uvesti spremembe na trgu, spremembe konkurence in 

uporabnikov. Vsaka banka mora razviti proces raziskovanja na osnovi svoje lastne 

iniciative in na osnovi svojih posebnosti. Ni zlatega pravila. Vsaka banka ima različne 

načine upravljanja, različne managerje, različne proizvode in storitve, različne cilje in, 

kar je najpomembnejše, različne uporabnike. Prav tako se lahko v vsaki banki podatki 

analizirajo na različne načine. Ne glede na specifičnost procesov je mogoče na nek 

način postaviti okvire, kakšen naj bo proces raziskovanja zadovoljstva in kaj vse naj bi 

vseboval. Proces raziskovanja naj bi potekal po naslednjih stopnjah (Vranešević 2000, 

203–265): 

 določitev ciljev raziskovanja: prvi ključni korak v raziskovanju procesa 

zadovoljstva je postavitev jasnih ciljev; 

 določitev vrste raziskovanja: predlog raziskovanja mora upoštevati značilnosti 

proizvoda in storitve, ki bodo ocenjevane, na kakšen način se bodo zbirali 

podatki, na kakšen način se bo izvedlo vzorčenje in kako bodo podatki 

analizirani ter tudi, kako nam bodo te informacije koristile; 

 načrtovanje instrumentov raziskovanja: glavni instrument raziskovanja 

zadovoljstva je vprašalnik; 

 vzorčenje: podatki se najpogosteje izbirajo iz vzorca, obstajata dve osnovni 

vrsti vzorca, to sta: slučajnosti vzorec (v teh vzorcih imajo vsi člani populacije 

vnaprej poznano verjetnost, da bodo izbrani v vzorec) in neslučajnostni vzorec 

(ti so odvisni od nekaterih namer, ţelja in presoje, kateri člani populacije bodo 

izbrani v vzorec); 
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 testiranje vprašalnika: mnogo potencialnih problemov pri projektiranju 

vprašalnika in pri izvajanju izpraševanja lahko spoznamo ter zaznamo v fazi 

snovanja vprašalnika in oblikovanja vzorca; 

 zbiranje podatkov: raziskovalci zbirajo podatke v ţelji, da bi bili v njih 

odgovori vseh pomembnih skupin uporabnikov; 

 obdelava in analiza podatkov: obdelava podatkov običajno poteka s 

statističnimi programskimi paketi na računalnikih; zbrani podatki niso dovolj 

za zaključek, ampak jih je treba razporediti, analizirati in interpretirati, da bi 

postali razumljiva informacija; 

 predstavitev podatkov (ugotovitev): raziskovalec ne sme pretiravati; preveč 

številk in modnih statističnih metod bo managerje zmedlo; predstaviti mora 

tiste ugotovitve, ki so pomembne za poglavitne trţenjske odločitve 

poslovodstva; 

 uporaba podatkov: proces raziskovanja, analiziranja in obdelava podatkov ne 

smejo biti sam sebi namen, vendar se morajo v organizacijah zavedati njihove 

pomembnosti in jih morajo s pridom uporabiti za laţje ter boljše odločanje. 

Po odločitvi bank, da se bodo namesto na same transakcije osredotočile na 

vzpostavitev dobrih odnosov s svojimi uporabniki, ustvarijo in oblikujejo programe, ki 

vabijo uporabnike, da kupijo več ter ostanejo zvesti. Pravi izziv je vzpostaviti poseben 

odnos z »najboljšimi uporabniki«, saj ta omogoča dobro komunikacijo in vzbuja v 

uporabnikih občutek, da so deleţni privilegijev ter priznanj.  

Glede na predvideni proces raziskovanja bomo v osmem poglavju predstavili 

rezultate in ugotovitve empirične raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s ponudbo 

elektronskega bančništva v NLB. 

6.3 Pomen notranje presoje standardov ISO 9000 za managerje 

Notranja presoja je v osnovi tehnika obvladovanja kakovosti, s katero se preverja 

skladnost poslovanja podjetja z zahtevami referenčnega standarda. Z razvojem 

standarda ISO 9001 sedaj ne govorimo več o sistemih zagotavljanja kakovosti, temveč o 

sistemih obvladovanja kakovosti kot managerskih sistemih (standard jih poimenuje 

»sistemi vodenja«). Uvedba in vzdrţevanje takega sistema terja od podjetja velik vloţek 

energije, časa in denarja, zato bi bilo razumno, da se sistem uvede na tak način, da ima 

podjetje od njega čim več koristi (Alič 2008, 164). 

Iz dejavnikov uspešnosti sistema obvladovanja kakovosti in dejavnikov 

učinkovitosti in uspešnosti notranjih presoj je razvidno, da ima najvišje vodstvo ključno 

vlogo za učinkovito in uspešno delovanje sistema obvladovanja kakovosti. Kot 

posledica te njegove vloge v sistemu obvladovanja kakovosti je ključna vloga najvišjega 
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vodstva tudi za učinkovito in uspešno izvajanje notranjih presoj. Prav tako je 

pomembna vloga ostalih managerjev – predvsem z vidika prenašanja njihovih pogledov 

na zaposlene, z vidika vključevanja zaposlenih v aktivnosti, povezanih z obvladovanjem 

kakovosti, ter z vidika vzpostavljanja ustrezne kulture kakovosti v podjetju (Alič 2008, 

164). Vodstveni pregled mora biti izveden skupaj z letnim poročilom in planom in ne 

ločeno, kot se velikokrat dogaja. Najbolje je, da se zdruţi v enoten dokument (Piskar in 

Dolinšek 2006a, 1342). 

Največ prostora in potreb po standardu je pri tistih, ki se hitro širijo, temu procesu 

pa ne sledi notranja organizacija poslovanja, in v dejavnostih, ki niso preveč regulirane. 

Nasproten primer so npr. banke, saj morajo imeti svoje poslovanje zelo dobro urejeno, 

sicer ne bi mogle izpolnjevati zahtev osrednje banke (Petavs 2003, 18). Dokazano je, da 

je standard povezan s poslovnimi odločitvami glavnega managementa pri uvajanju 

nenehnih izboljšav, najpogosteje izboljšav, usmerjenih v procese, vezane na koncept 

Demingovega kroga (P-D-C-A) in izboljšave, povezane z notranjimi presojami (Piskar 

2007, 59). 

Sistem certifikacije postopkov ravnanja postaja sredstvo za uveljavljanje najhitreje 

rastočih gospodarstev, hkrati pa narašča število podjetij izven proizvodnih panog, ki se 

certificirajo po tem standardu (The ISO Survey of Certifications 2005, 2006). 

 Globalna prisotnost certifikacije: ISO 9001 se je trdno zasidral kot globalno 

priznani standard za zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev v odnosih med 

uporabniki in dobavitelji.  

 Trajnostna naravnanost: ISO 14001 je vedno bolj pomemben za organizacije, 

ki ţelijo poslovati na okoljsko vzdrţen način.  

 Skupni imenovalec v dobaviteljskih verigah: vloga standarda ISO 9001 kot 

skupnega imenovalca pri kakovostnih zahtevah znotraj posameznih panog in 

njegova vloga za ocenjevanje ter izbiro dobaviteljev v globalnih dobaviteljskih 

verigah.  

 Tehnična podlaga za regulacijo: uporaba standarda ISO 9001 kot tehnične 

podlage za uravnavanje nekaterih panog. 

 Sredstvo za uveljavljanje novih globalnih igralcev. 

 Naraščanje pomena storitev. 

Pomen in učinek presoj sistema obvladovanja kakovosti je odvisen od tega, kako 

management notranje (in zunanje) presoje razume in kakšen pomen jim pripisuje. 

Zavedati se je treba, da zaupanje certifikatom kakovosti temelji na zaupanju v izvedene 

presoje. Presoje bodo z vidika managerjev zanimive in koristne le, če jih ti razumejo kot 

eno od metod managementa podjetja in so vanje aktivno vključeni. Ustrezno 

razumevanje notranjih presoj bi moralo izvirati iz najvišjega vodstva podjetja. To mora 
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pomen presoj sprejeti kot enega od načinov za doseganje stalnih izboljšav, kot enega 

izmed korakov proti učečemu se podjetju.  

Osredotočenje na ta potencial bi vodjem na vseh ravneh dalo spoznanje, da so 

notranje presoje njihov zaveznik in ne le nujen postopek, pri katerem je treba energijo 

usmerjati v prikrivanje področij, za katera niso najbolj prepričani, da je vse v redu. Vsak 

vodja se namreč vsakodnevno sooča s tekočo problematiko in kjer se podobna 

problematika vztrajno ponavlja v različnih pojavnih oblikah, to kaţe na nujnost 

sistemskega ravnanja. Tako so npr. prav oddelčni vodje lahko tisti, ki z indici napotijo 

notranje presojevalce na »problematična« področja z napotilom, da se ne le odkrijejo 

neskladnosti, ampak da se skupno odkrijejo vzroki za teţave in se najdejo rešitve. 

Šele ko podjetje razumemo sistemsko, prepoznamo prikazani potencial, ki ga 

nudijo notranje presoje. Tudi najvišje vodstvo bi v primeru odkritih neskladnosti moralo 

biti razumevajoče – ponudila se je namreč priloţnost, da prepoznano stanje izboljšajo. 

Ne nazadnje naj bi se vsi trudili za doseganje skupnih ciljev in s tega vidika so notranje 

presoje strateški zaveznik managementa (Pivka in Smogavc Cestar 2004, 105). 

Rezultati notranjega nadzora lahko odraţajo potrebe organizacije in nudijo dodano 

vrednost, med drugim tudi z izboljšano organizacijsko moralo, saj zmanjšuje 

defenzivnost nadzorovanih ter predstavi izvajalce nadzora in management kot partnerje 

v postopku izboljšav in organizacijske učinkovitosti. Pomembno je tudi promoviranje 

uporabe diagnostičnega samo-ocenjevanja, vgrajenega v celostni PDCA cikel, ki je 

usmerjen v izboljševanje. Glavni izziv 21. stoletja je vpeljati najboljšo prakso in vse 

predloge notranjega nadzora v samo-ocenjevanje (Piskar 2006, 80). 

Notranje presoje so orodje, s katerimi se sistematično nadzoruje in izboljšuje 

učinkovitost in uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presoje omogočajo objektivno 

oceno o tem, kako izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, 

odpravljamo odstopanja in probleme ter se odzivamo na priloţnosti za izboljšave.  

Mednarodna organizacija za standarde ISO je 14. novembra 2008 izdala novo 

izdajo standarda ISO 9001:2008. Gre za četrto izdajo standarda, prva je iz leta 1987. Pri 

razvoju standarda ISO 9001:2000 so bila upoštevana načela vodenja kakovosti, ki jih 

danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je 

standard povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki ţele 

slediti samo najboljšemu.  

Prednosti revidiranega standarda SIST ISO 9001:2008 so naslednje: 

 je proţen sistem vodenja,  

 temelji na procesu in ne na postopkih,  

 spodbuja stalno izboljševanje,  

 vidi v zadovoljstvu odjemalca merilo za uspešnost sistema,  
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 vsakogar motivira s skupnim ciljem in zagotavlja sodelovanje,  

 v širokem obsegu vključuje najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni mogoče 

delegirati,  

 se navezuje na zakonske in regulativne zahteve,  

 zahteva postavitev merljivih ciljev na različnih ravneh sistema, funkcij in 

proizvoda,  

 se osredotoči na učinkovito notranje komuniciranje,  

 usmerja pozornost na razpoloţljive vire,  

 zahteva vrednotenje učinkovitosti usposabljanja in vodenja kakovosti. 

Nova izdaja standarda ISO 9001:2008 predhodnega izboljšuje predvsem z večjo 

jasnostjo in usklajenostjo z drugimi standardi sistemov vodenja. Hkrati standard ISO 

9001:2008 nima novih zahtev za sistem vodenja, upoštevati pa je treba osnovno vodilo, 

ki pravi, da mora biti celo uvedba manjših sprememb upravičena s koristjo organizaciji. 

Standard ISO 9001 zdruţuje osnovne zahteve TQM in temelji na znanem načelu 

Demingovega kroga PDCA – načrtuj (plan), izvedi (do), preveri (check), ukrepaj (act). 

Če se naveţemo na TQM, povemo, da je pojem celovito obvladovanje kakovosti (TQM) 

ameriški način pojmovanja upravljanja kakovosti, ki se je pojavil konec 80-ih let 

preteklega stoletja. Toda koncept ni nov, saj je Feinenbaum ţe leta 1950 opozarjal na 

pomembnost obseţnega pristopa h kakovosti in skoval besedo TQC – vpliv 9 M 

dejavnikov na kakovost proizvodov oziroma storitev. Japonci so njegov koncept 

prilagodili in ga poimenovali kot splošno kontrolo kakovosti v podjetju – Company 

Wide Quality Control (Dolinšek 2000, 11). Po drugi strani pa je ISO 9001 treba ločiti od 

TQM, saj predpisuje le minimalna merila in zahteve kakovosti na posameznih poslovnih 

področjih in kot tak ne pripada filozofiji kakovosti. 

Po pridobitve standarda poteka nenehno izboljševanje organizacij na več področjih. 

Eden od načinov za izboljšave po Demingovem krogu (P-D-C-A) so notranje presoje, ki 

jih organizacije »izkoristijo« za izboljšave v procesih, stalne kontrolne točke, ki jih 

vzpostavijo na tistih mestih v procesu dela, ki zaposlenim povzročajo veliko teţav 

oziroma so napake na tem mestu največje ali pa je moţnost za nastanek napak velika, 

ter tudi na področjih, na katerih je ustvarjanje kakovosti najbolj odločilno, npr. 

skrajšanje časa, potrebnega za dokončanje cikla izvedbe naročil, izvajanje čim več 

preventivnih in korektivnih ukrepov, preoblikovanje organizacije (Piskar in Dolinšek 

2006, 212).  
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7 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO V NLB 

7.1 Opis in predstavitev elektronskega bančništva NLB 

Nova Ljubljanska banka, d. d., (NLB) je pričela poslovati kot delniška druţba julija 

1994. Prevzela je premoţenje, celotno poslovanje in obveznosti Ljubljanske banke, 

d. d., z izjemo določenih obveznosti, ki so nastale v bivši SFRJ in so tako postale 

predmet pogajanj na meddrţavni ravni. NLB je univerzalna banka z licenco Banke 

Slovenije za opravljanje bančnih storitev po 7. členu Zakona o bančništvu. Bančne 

storitve so sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Banka 

ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. 

Republika Slovenija je od 31. decembra 2009 s 33,1 % deleţem večinski delničar. 

Uvrščamo jo med največje slovenske banke, saj ima največje trţne deleţe na ključnih 

področjih poslovanja. Trţni deleţ NLB po bilančni vsoti tako znaša 30,1 %. Ima 

razvejano poslovno mreţo in nudi storitve doma in v tujini za individualne uporabnike, 

javne ustanove, obrtnike ter mala, srednje velika in velika podjetja. Kapitalsko povezane 

druţbe NLB ponujajo posamezne finančne in pomoţne bančne storitve, kot so finančni 

zakup (lizing), odkup terjatev po sistemu faktoringa, upravljanje investicijskih skladov, 

finančno svetovanje in posle upravljanja z nepremičninami.  

NLB Skupina uspešno udejanja strategijo največje slovenske mednarodne finančne 

skupine. Ideja je danes resničnost in obljuba za prihodnost. Širitev univerzalne bančne 

finančne ponudbe na domačem in tujih trgih ostaja njen ključni cilj z ţeljo zagotoviti 

celovito finančno ponudbo na enem mestu. S 1.500 korespondenčnimi povezavami v 

140 drţavah predstavlja največjo slovensko mednarodno finančno skupino. NLB je 

obvladujoča banka NLB Skupine in spada po oceni mednarodnih rating agencij med 

najbolje ocenjene banke v srednji in vzhodni Evropi. Nova Ljubljanska banka je 

univerzalna banka s prevladujočim poloţajem na področju poslovanja s prebivalstvom, 

z gospodarskimi druţbami in zasebniki ter na področju investicijskega bančništva. 

NLB Skupina je z 12 bankami, 11 lizing podjetji, 11 podjetji za financiranje 

mednarodne trgovine (faktoring, forfetiranje, izvozno financiranje), petimi druţbami v 

zavarovalništvu in eno druţbo v upravljanju s premoţenjem ter 14 druţbami z ostalih 

področij zaupanja vreden partner, ki doma in v tujini nudi finančno podporo pri 

uresničitvi poslovnih idej. Zadnji dan decembra 2009 je NLB Skupina štela 54 članic na 

18 trgih oz. v 17 drţavah z 8.996 zaposlenih, v sami NLB, d. d., pa je bilo 3.953 

zaposlenih. Dosega skoraj 40 % trţni deleţ v slovenskem bančnem sektorju (NLB 

2009). Bilančna vsota NLB Skupine se je v letu 2009 glede na predhodno leto povečala 

za 3,7 % in dosegla 19.612 mio evrov. V istem obdobju so depoziti nebančnega sektorja 
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narasli za 13,5 % in so znašali 10.740 mio evrov, pri čemer je bil pozitiven trend rasti 

prisoten pri večini bank članic.  

V NLB se zavedajo, kako pomembni so njihovi uporabniki, kajti brez uporabnikov 

ne bi bilo banke. Zato vodi k uspehu intenzivna skrb za uporabnike njihovih storitev. 

Posluh za njihove ţelje in potrebe vodi NLB do iskanja novih trţnih poti, pri čemer s 

pridom izkorišča sodobno informacijsko tehnologijo in s tem sledi svetovnim bančnim 

trendom. Ţelja po pridobivanju novih uporabnikov in s tem po doseganju večjega 

trţnega deleţa in večje konkurenčnosti sili NLB k vlaganju v nove in sodobnejše trţne 

poti. Zato so v NLB razvili ţe celo paleto poti poslovanja z banko oz. sodobnih trţnih 

poti. 

Sodobni ţivljenjski ritem, konkurenca in tehnološki razvoj so izredno vplivali na 

razvoj bančnega poslovanja. Razvoj bančništva v današnjem času ni več usmerjen v 

razvoj osnovnih storitev, temveč v pospešen razvoj elektronskega bančništva in z njim 

povezanih sodobnih trţnih poti. Tega dejstva se je zavedala tudi Nova Ljubljanska 

banka, ki ţe od leta 1999 ponuja fizičnim osebam spletno poslovalnico Klik NLB, preko 

katere lahko uporabniki upravljajo različne finančne storitve. 

7.2 Sodobne tržne poti v NLB 

V Novi Ljubljanski banki je v letu 2008 naraščala uporaba sodobnih bančnih trţnih 

poti, kot so telefonska banka Teledom, spletna poslovalnica NLB Klik ter elektronska 

banka za podjetja NLB Proklik (NLB 2009). Ob koncu leta 2001 je bilo število 

uporabnikov Teledoma za 32 % večje kot konec leta 2000, uporabnikov NLB Klika pa 

je bilo za 31,3 % več kot leto prej. Za kar 163 % je v omenjenem obdobju naraslo 

število uporabnikov NLB Proklika. V začetku aprila je NLB začela uvajati novo trţno 

pot Proklik Plus NLB, ki jo je do konca decembra 2001 uporabljalo 800 podjetij.  

Naraščanje števila uporabnikov sodobnih bančnih trţnih poti je opazno tudi pri 

nekaterih drugih storitvah, kot je na primer pošiljanje SMS sporočil o stanju na računu – 

konec leta 2001 je to storitev uporabljalo 66 % več uporabnikov kot leto prej. Povečalo 

se je še število nakazil preko centra Western Union Money Transfer (WUMT) za 

Slovenijo, in sicer za 46 %. Preko sistema Western Union uporabniki prejemajo ali 

pošiljajo denarna nakazila po vsem svetu.  

Narašča tudi število bankomatov, ki so zaradi svoje priljubljenosti sestavni del 

običajnega poslovanja strank z banko. Konec leta 2008 je Nova Ljubljanska banka imela 

kar za 74 % več bankomatov glede na leto prej, kar predstavlja absoluten večinski deleţ 

vseh bankomatov v Sloveniji. Do takega povečanja je prišlo zaradi postavitve 

bankomatov na novih lokacijah ter pripojitve drugih bank (Banka Domţale, NLB Banka 

Zasavje, NLB Koroška banka). 
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Konec leta 2009 je NLB oskrbovala ţe 873 bankomatov, število postavitev in 

oskrbovanj pa se še povečuje. Podatek predstavlja nadaljnjo letno rast obsega za 10 %. 

NLB je bila lani zelo uspešna pri širitvi ponudbe in pri poglabljanju moţnosti uporabe 

sodobnih trţnih poti, tako da se na tem področju lahko enakovredno kosa z bankami v 

razvitih zahodnih drţavah (NLB 2009).  

1. Spletna poslovalnica NLB Klik: z uvedbo spletne poslovalnice je NLB stopila 

še en korak naprej na področju razvoja trţnih poti, ki postajajo vse bolj 

pomemben element v trţenjskem spletu bančnih storitev. Glavni namen tega 

projekta je bil izboljšati kakovost poslovanja v poslovalnicah, kjer bi se lahko 

bančni usluţbenci bolj celovito in poglobljeno lotili opravljanja zahtevnejših 

storitev individualnih uporabnikov. Obenem pa so se ţeleli z novo potjo še bolj 

pribliţati uporabnikom, jim omogočiti opravljanje enostavnih bančnih storitev 

kar preko računalnika in s tem zmanjšati moţnost, da bi jih pritegnila podobna 

ponudba drugih konkurenčnih bank. Preko interneta lahko namreč uporabniki 

brez teţav pregledajo in primerjajo ponudbo različnih bank, zato je zelo 

pomembno, da te sledijo svetovnim razvojnim trendom in skrbno spremljajo 

potrebe in ţelje svojih uporabnikov in drugih uporabnikovih bančnih storitev. 

NLB Klik je torej spletna poslovalnica, ki je odprta 24 ur na dan, 365 dni v 

letu, kar njenim uporabnikom omogoča hitro in enostavno opravljanje 

osnovnih bančnih storitev, kot so vpogled v stanje in promet na računu, 

plačevanje obveznosti, prenose sredstev med računi v NLB in na račune v 

drugih bankah. Uporabnik lahko prav tako odda zahtevek za povečanje limita 

na računu in na plačilnih karticah, zahtevek za nakazilo in prevzem gotovine 

prek sistema Western Union, lahko veţe sredstva, naroči in blokira čeke, 

prijavi krajo ali izgubo vseh vrst kartic in podobno. Storitve, ki jih Klik 

omogoča NLB banki (NLB 2009): vpogled v podatke o uporabniku; vpogled v 

stanje, promet, izpiske in prilive po računih vključenih v sistem; pošiljanje 

sporočil uporabnikom. 

2. NLB Teledom: NLB je začela opravljati prvo storitev telefonskega bančništva 

novembra 1994, in sicer s svojo prvo telefonsko banko v Sloveniji, imenovano 

Teledom. NLB Teledom omogoča uporabnikom, da lahko opravljajo bančne 

posle kar po telefonu. Namenjen je vsem, ki ţelijo na sodoben način, enostavno 

in udobno urejati bančne storitve. Glavne prednosti Teledoma so med drugim 

tudi: da je edina telefonska banka v Sloveniji, dostopna 24 ur na dan in vse dni 

v letu; zagotavljanje varnosti in diskretnosti s tem, da je uporaba moţna 

kadarkoli in kjerkoli, klic iz Slovenije pa je brezplačen. Niţja je tarifa za 

plačevanje poloţnic in nudi široko ponudbo storitev. Uporabniki lahko po 
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Teledomu opravljajo naslednje storitve – naštete so le nekatere (NLB 2009): 

informacije o Teledomu, informacije o bančni mreţi in vseh storitvah, 

informacije o stanju in prometu na bančnem računu, vloga za 

otvoritev/spremembo limita, naročila, spremembe in ukinitve SMS sporočil itd. 

3. Mobilna banka NLB Moba: mobilno bančništvo pomeni opravljanje bančnih 

storitev s pomočjo mobilnih naprav, kot so prenosni računalniki in mobilni 

telefoni. Cilj mobilnega bančništva je omogočiti uporabnikom enostaven 

dostop do bančnih storitev ne glede na lokacijo in čas. Zaradi preproste 

uporabe, fleksibilnosti, hitrosti in varnosti se mobilno bančništvo vse bolj 

uveljavlja kot način komuniciranja bank z uporabniki. Mobilno bančništvo 

NLB je nova interaktivna telekomunikacijska storitev, ki sta jo v sodelovanju 

razvili druţbi Mobitel, d. d., in Nova Ljubljanska banka, d. d., pod storitveno 

znamko Moba. Z uporabo mobilne banke NLB Moba lahko uporabnik osnovne 

bančne storitve opravi prek svojega mobilnega telefona kadarkoli in kjerkoli. 

Namenjena je uporabnikom z mobilnim telefonom za hitro, preprosto in varno 

opravljanje vsakodnevnih denarnih zadev (Koraţija 2005, 30). Prednosti Mobe 

so (NLB 2009): poslovanje 24 ur na dan, vse dni v letu, uporaba kadarkoli in 

kjerkoli, tudi iz tujine, prihranek časa in denarja, hitrost, varnost in diskretnost 

poslovanja. Storitve, ki jih uporabniki lahko opravljajo preko Mobe, so: 

vpogled v stanje osebnega računa ali pooblaščenega računa, vpogled v promet 

na računu (zadnje štiri transakcije), vpogled v promet na računu, izveden prek 

mobilnega telefona (zadnje štiri transakcije), plačilo posebnih poloţnic, 

plačilnega naloga, plačilo nakupov v spletnih trgovinah itd. 

4. Kontaktni center NLB: namenjen je vsem, ki potrebujejo določene informacije 

o bančni ponudbi NLB. Vedno je na voljo bančni svetovalec, ki bo posredoval 

splošne informacije o ponudbi NLB, namenjeni fizičnim osebam (NLB 2009), 

kot so: delovni čas vseh poslovalnic NLB in njihove lokacije; osnovne 

informacije o kreditiranju in varčevanju; obrestne mere; osnovne informacije o 

kartičnem poslovanju; podatke s tečajne liste NLB in Banke Slovenije; 

podrobne informacije o telefonski banki Teledom; informacije o delovanju 

odzivnika za pregled stanja na računu; informacije o pošiljanju in prejemanju 

denarja po sistemu Western Union. 

5. Kratka sporočila SMS o stanju na računu: preko kratkih sporočil SMS banka 

uporabniku posreduje informacijo o stanju njegovega računa na njegov mobilni 

telefon. Ta storitev je namenjena imetnikom ali pooblaščencem osebnih 

računov, odprtih v NLB oziroma v bankah bančne skupine NLB (Koraţija 

2005, 32). Prednosti SMS sporočil so (NLB 2009): prejem informacije na 

trenutno lokacijo uporabnika, tudi če je v tujini; uporabnik lahko storitev 
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uporablja neodvisno od mobilnega operaterja, s katerim sodeluje. Uporabnik se 

lahko naroči na avtomatsko obveščanje o stanju na računu preko SMS Poštarja 

ali SMS Glasnika. Informacijo o stanju uporabnikovega računa posreduje NLB 

enkrat dnevno, enkrat tedensko ali enkrat mesečno ob dogovorjeni uri. Mogoča 

je tudi storitev SMS stanje na zahtevo, ko uporabnik pošlje zahtevo po 

informaciji o stanju na računu, banka pa mu preko SMS sporočila pošlje 

zahtevano informacijo. 

6. Avtomatski odzivnik za stanje na računu: avtomatski odzivnik je računalnik, ki 

je opremljen s telefonskim zvočnim odzivnikom. Uporabnikom banke 

omogoča komuniciranje z njo preko svojega telefona s tonskim izbiranjem, pri 

tem pa niso v osebnem stiku z nobeno osebo. Avtomatski odzivnik posreduje 

podatke preko telefona. Za informacije uporablja predhodno posnet človeški 

glas, ki je shranjen na disku računalnika. Avtomatski odzivnik za stanje na 

računu predstavlja najhitrejši dostop do informacij o stanju na uporabnikovem 

računu. Namenjen je vsem imetnikom osebnih računov, ki ţelijo na hiter in 

preprost način preveriti stanje svojega računa prek telefona. Uporaba 

avtomatskega odzivnika je preprosta, saj uporabnika skozi postopek vodi 

odzivnik sam z ustreznimi navodili. Do informacij o stanju na računu 

uporabnik avtomatskega odzivnika dostopa s pomočjo štirimestne osebne 

številke za identifikacijo, ki si jo izbere sam, hkrati pa se zavezuje, da jo bo 

zamenjal po prvem klicu na avtomatski odzivnik ter jo varoval pred 

nepooblaščeno uporabo tretjih oseb (Koraţija 2005, 33). 

7. Bankomati: Nova Ljubljanska banka, d. d., je svojim uporabnikom prvi 

bankomat ponudila ţe pred več kot desetletjem. To je bil eden od pomembnih 

korakov sodobnega bančništva. Uporabniki, ki so se odločili za uporabo 

bankomata, so lahko dvigali denar samostojno, brez posredovanja bančnega 

delavca, si prihranili odvečne poti in čas, hkrati pa se jim ni bilo treba 

prilagajati poslovnemu urniku bančnih poslovalnic. Danes je v široko razvejani 

BA mreţi ţe pribliţno 530 bankomatov v lasti NLB. Število dvigov pri teh 

bankomatih dosega visoka mesečna povprečja, stopnja stalnega delovanja pa je 

nad evropskim povprečjem. S svojo priročnostjo in 24-urno dostopnostjo so 

bankomati med uporabniki zelo priljubljeni in zato sestavni del običajnega 

poslovanja z banko. Poleg dviga in pologa gotovine omogočajo še hiter in 

preprost vpogled v stanje na računu ter plačilo poloţnic. NLB nenehno 

povečuje število bankomatov, ki so prilagojeni potrebam invalidov, posebno 

pozornost pa namenja tudi varnosti poslovanja na bankomatih. S pomočjo 

bankomatov pridemo najpreprosteje do gotovine, poleg tega pa lahko 

opravljamo še druge bančne storitve. Bankomati so namenjeni vsem imetnikom 
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domačih in mednarodnih kartic. Glavne prednosti, ki jih prinašajo bankomati, 

so predvsem plačilo posebnih poloţnic, polog bankovcev, omogočajo 

zamenjavo osebne identifikacijske številke, dvig gotovine, vpogled v stanje, 

omogočajo polnjenje Mobi, Halo in Tušmobil računov (NLB 2009). 

7.3 Predstavitev drugih ponudnikov elektronskega bančništva v Sloveniji 

V spodnji tabeli 7.1 bomo na kratko predstavili in izpostavili ključne značilnosti 

elektronskega bančništva posameznih slovenskih bank. Predstavili bomo elektronsko 

bančništvo NKBM, SKB, Probanke, Banke Koper in Raiffeisen Krekove banke. 

Tabela 7.1 Ponudniki in storitve elektronskega bančništva v Sloveniji 

 Bankomati 
Plačilne 

kartice 

Telefonsko 

bančništvo 

Mobilno 

bančništvo 

Spletno 

bančništvo 

Nkbm x x x x x 

Skb* x x x x x 

Probanka o o o o x 

Banka Koper o x o x x 

Raiffeissen 

Krekova banka 
x x o x x 

* Posebnost SKB elektronskega bančništva: zeleni telefon (prednosti: brezplačen klic, 

dostop od koderkoli, enostavna in varna uporaba, niţja provizija pri plačevanju, boljši 

nadzor nad finančnim stanjem, osebni stik z bančnikom po telefonu, hitro in preprosto 

pridobivanje informacij). 

** x – storitev ponuja omenjena banka; o – storitve omenjena banka ne ponuja. 

Vir: NKBM 2009, SKB 2009, Banka Koper 2009, Raiffeisen Krekova banka 2009. 

Vsekakor je osrednji problem elektronskega neposrednega bančništva zagotavljanje 

zaščite (varnosti) vsem stranem, ki so vpletene v izvajanje bančnih transakcij preko 

javnih komunikacijskih medijev. Za varnost teh transakcij je treba zagotoviti celovito 

zaščito. Podatke je treba šifrirati, s čimer se naredijo berljive le tistemu, ki so mu 

namenjeni, poleg tega pa je treba zagotoviti moţnost za ugotavljanje verodostojnosti ter 

avtentičnosti izvora podatkov. S tem se ugotovi, ali je pošiljatelj res tisti, za katerega se 

izdaja, ter ali ima vsa potrebna pooblastila za akcijo, ki jo izvaja (npr. plačilo računa). Z 

ugotovitvijo avtentičnosti podatkov je pošiljatelju tudi odvzeta moţnost, da bi se akciji 

odrekel ali jo zatajil. 

Vsi elektronski bančni sistemi imajo tak ali drugačen način avtentifikacije 

uporabnika. Običajen način preverjanja je bolj ali manj zapleten sistem gesel, s katerimi 

je uporabniku dovoljen vstop v bančno aplikacijo. Včasih je uporabnik dobil enkratno 

uporabno geslo v zapečateni kuverti, danes pa to nalogo opravljajo čip kartice, ki 

generirajo gesla s časovno omejeno veljavo. Vendar za visoko tvegane bančne 



Elektronsko bančništvo v NLB 

65 

aplikacije, kjer se poleg osebnega izkaza zahteva tudi verodostojnost in avtentičnost 

podatkov, časovno spremenljiva gesla niso več dovolj. Zagotoviti je treba stalno 

preverljivo verodostojnost, česar časovno spremenljiva gesla ne dopuščajo popolnoma, 

zato so jih zamenjali digitalni certifikati, ki so neke vrste osebne izkaznice v elektronski 

obliki. V razvitem svetu jih izdajajo pooblaščene agencije (lahko tudi banke), ki s 

svojim digitalnim podpisom na certifikatu jamčijo, da javni ključ, ki je v njem shranjen, 

res pripada uporabniku, na katerega se certifikat glasi. 

Certifikat dopolnjuje še zasebni ključ (osebno geslo), ki je ključen pri identifikaciji 

uporabnika, saj programska oprema na računalniku uporabnika najprej prebere digitalni 

certifikat ter ga pošlje na streţnik, na katerega uporabnik vstopa, nato pa s pomočjo 

zasebnega ključa izvede še nekaj kriptografskih operacij, ki streţniku dokaţejo, da 

uporabnik res ima v posesti pravi zasebni ključ. Šele po takšnem preverjanju uporabnik 

sme opraviti storitev.  

Obstaja nevarnost, da se bodo nekatere izmed bank zaradi niţanja stroškov uvedbe 

bančništva na daljavo zavestno (in neozaveščeno) odločile za niţanje zahtevane stopnje 

zaščite sistemov. Zaradi niţje cene storitev plačilnega prometa, ki ga bodo tako dosegle, 

lahko v svoj načrt privabijo marsikatero podjetje. Če bo prišlo do zlorab, njihovih 

posledic ne bo nosila le banka, ki bo zniţala stopnjo varnosti, temveč bo trpel ugled 

bančništva na daljavo vseh poslovnih bank.  

Da do tega ne bi prišlo, lahko pripomorejo vsi, ki sodelujejo v reformi plačilnega 

prometa. V prvi vrsti lahko za to poskrbi Banka Slovenije v okviru lastnega nadzora nad 

varnostjo informacijskih sistemov poslovnih bank, in sicer z izdajo osnovnih meril in z 

drugimi mehanizmi. V drugi vrsti lahko k temu pripomorejo poslovne banke same, npr. 

z dogovori v okviru bančnega interesnega zdruţenja; morda tudi Gospodarska zbornica 

Slovenije, ki kot gospodarsko interesno zdruţenje lahko pripomore k ozaveščanju 

poslovnih subjektov. Navsezadnje pa lahko največ storijo same gospodarske zdruţbe, če 

se odgovorni odločijo za daljinsko finančno poslovanje le s tistimi bankami, ki ponujajo 

dovolj varno rešitev.  

Načrti slovenskih bank na splošno sledijo trendom v svetovnem bančništvu. Gre 

predvsem za povezavo med različnimi finančnimi storitvami, ki naj bi jih bilo moč 

dobiti na enem mestu.  

Tako pričakujemo, da bi naj bilo v prihodnje preko sistemov elektronskega 

bančništva mogoče opraviti naslednje storitve: 

 dobiti kratkoročni in dolgoročni kredit, 

 konvertirati denar različnih valut, 

 uporabljati storitve in nasvete investicijskega bančništva, 
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 podati naročila za kupovanje in prodajo vrednostnih papirjev in izvedenih 

finančnih instrumentov na mednarodnih finančnih trgih, 

 slediti svojim investicijam na finančnih trgih in jih analizirati z osnovnimi 

orodji, 

 v povezavi z zavarovalnicami kupiti različne vrste zavarovalnih polic, 

 vzeti hipoteko, 

 uporabiti preprosta orodja študentskega, pokojninskega in davčnega 

načrtovanja. 

Nekateri v bankah menijo, da naj bi se tudi pri nas kmalu začel pohod dlančnikov, 

ki ga napovedujejo ţe dalj časa, vendar v tem trenutku še nič ne kaţe na to, saj so 

dlančniki še vedno odločno predragi za navadnega uporabnika bančnih storitev. Na 

splošno bi lahko rekli, da se za banke pojavljajo trije ključni izzivi za prihodnost, in 

sicer tehnološki – je kompatibilen z ţe obstoječimi, obstaja pa problem velikega števila 

konkurenčnih bančnih sistemov in pomanjkanje skupnih standardov za področje 

varnosti ter prenosa podatkov, marketinški – pojavljajo se nove trţne poti in zvišuje se 

potreba po razlikovanju od drugih bank ter strateški – nove storitve bodo zahtevale, da 

banke tekmujejo tudi proti nebančnim konkurentom, kar zahteva dobro premišljen 

dolgoročni strateški načrt.  

Glede na to, da je uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v Sloveniji relativno 

visoka in se iz leta v leto povečuje, lahko z gotovostjo trdimo, da so in bodo uporabnike 

prepričale kakovostne storitve in krajši časi izvajanja bančnih opravil. Obenem pa bodo 

predvsem v primeru, ko bančna storitev zahteva človeško komunikacijo, tradicionalna 

bančna okenca še zmeraj dobra rešitev za marsikaterega zahtevnega uporabnika. 
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8 EMPIRIČNA RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV S 

PONUDBO ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA V NLB 

Raziskovalne hipoteze smo konkretizirali in usmerili v njihovo merljivost pri 

obravnavi raziskovalnega problema. Kritično smo pristopili k raziskovalni problematiki 

in navedli razloge za smiselnost raziskovanja na tem področju in v tem času. Da bi 

dosegli ustreznost raziskovalnega problema in vzorca, smo se usmerili na uporabnike 

elektronskega bančništva Nove Ljubljanske banke ter tako izključili populacijo 

uporabnikov pred bančnimi okenci. 

Raziskavo zadovoljstva uporabnikov elektronskega bančništva lahko opredelimo 

kot empirično. Odločili smo se namreč za neposredno opazovanje določenega segmenta 

in analizo zbranih podatkov. Opredelimo jo kot kvantitativno, v kateri uporabljamo 

pozitivistično paradigmo. Ta vodi do treh stopenj raziskovalnega procesa, in sicer je 

prva zbiranje podatkov, ki mu sledi analiza in nato proces poročanja (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 53–54 in 109). Ugotavljamo pa, da raziskava vsebuje tudi 

elemente kvalitativnega raziskovanja (ţe v uvodu navedena uporaba metode 

triangulacije pri oblikovanju anketnega vprašalnika, urejanje gradiva, iskanje in 

interpretacija povezav med podatki itd.). 

Preučevanje oziroma raziskovanje zadane tematike ima v času obstoječe splošne 

gospodarske, socialne in finančne krize, ki je zajela tudi bančni sektor, še toliko večji 

pomen. Zato menimo, da lahko banka z rezultati in ugotovitvami na osnovi 

verodostojnih podatkov, pridobljenih z analizo (anketa) uporabnikov elektronskega 

bančništva NLB, pridobi temeljitejši vpogled v svojo celotno ponudbo elektronskega 

bančništva ter v zadovoljstvo svojih uporabnikov. Tako lahko na osnovi obstoječe 

ponudbe, dela in standardov za obvladovanje kakovosti tovrstnih storitev še poveča 

zadovoljstvo ter uporabnost svojih storitev tudi v smislu širitve ponudbe. 

8.1 Potek in izvedba ankete  

Za zbiranje kvantitativnih podatkov smo uporabili spletno anketo, ki smo jo izvedli 

v septembru in oktobru 2009 preko spletnega iskalnika Najdi.si. Strukturirani vprašalnik 

smo oblikovali v obliki trditev in vprašanj tako, da izpolnjevanje zahteva le malo časa 

ter da je jasen in preprost. Vzorec preučevane populacije zajema tako laike kot tudi 

strokovnjake z obravnavanega področja, zato sta jasnost in preprostost nujno potrebni. S 

tem se izognemo nezanesljivim odgovorom kot posledici dvoumnih vprašanj. Na 

slovenskem spletnem iskalniku Najdi.si, ki ima dnevno več kot 200.000 uporabnikov 

oziroma klikov, smo zakupili »sponzorirano novost«, ki nam je omogočala, da je bila 

spletna povezava do naše ankete stalno vidna na prvi strani spletnega iskalnika. Zakupili 

smo minimalno število klikov, in sicer 1.000 klikov. Poglavitno prednost zakupa spletne 
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novosti smo videli v tem, da bodo spletno anketo reševali predvsem redni uporabniki 

spleta, ki so po vsej verjetnosti tudi uporabniki storitev elektronskega bančništva. 

Anketirance smo ločili na tiste, ki uporabljajo elektronsko bančništvo NLB in tiste, ki ga 

ne uporabljajo. Tako smo za optimalno obdelavo podatkov prejeli višje število 

odgovorov od pričakovanega.  

Izvedba načrta zbiranja podatkov v obliki tabele je pojasnjena in prikazana v 

nadaljevanju, in sicer v tabeli 8.1. 

Tabela 8.1 Izvedba načrta zbiranja podatkov 

Statistična populacija uporabniki elektronskega bančništva v Sloveniji v letu 2009 

Vzorčna enota posamezni uporabnik e-bančništva v Sloveniji v letu 2009 

Vzorčni okvir 646 uporabnikov iz populacije 

Velikost vzorca  načrtovana: vsaj 200 vzorčnih enot doseţena: 259 vzorčnih 

enot 

Postopek vzorčenja enostavno naključno vzorčenje znotraj populacije 

Raziskovalni 

instrument 

strukturiran vprašalnik 

Metoda zbiranja 

podatkov 

spletna anketa (objava na spletnem iskalniku Najdi.si), 

podprta z e-pošto, s telefonskimi klici in osebnimi stiki; 

namen je bil doseči čim večji odziv 

Čas izvedbe ankete od septembra do oktobra 2009 

Metoda obdelave 

podatkov 

- statistična obdelava podatkov z uporabo programa SPSS  

- interpretacija rezultatov ankete 

- potrditev ali zavrnitev hipotez 

 

Ocenjujemo, da naši raziskovalni postopki študije primera omogočajo ponavljanje 

in preverjanje rezultatov raziskave, s tem so preverljivi, objektivni ter veljavni z 

moţnostjo posploševanja ugotovitev.  

8.2 Metode merjenja zadovoljstva 

Za merjenje povezanosti nominalnih spremenljivk smo kot mero povezanosti 

uporabili Hi-kvadrat statistiko, ki meri razliko med teoretičnimi (pričakovanimi) in 

dejanskimi frekvencami, upoštevaje prostostne stopnje (število celičnih frekvenc, ki 

lahko prosto variirajo). V primeru, ko je pričakovanih enot v celicah manjše od 5, pa 

smo uporabili razmerje verjetij (Likelihood Ratio), ki je primernejši preizkus za manjše 

vzorce in za katerega je značilno, da se njegova vrednost z večanjem pribliţuje 

vrednosti Hi-kvadrat statistike. Če je izračunana vrednost Hi-kvadrat statistike ali 

razmerja verjetij večja od kritične vrednosti, ničelno hipotezo o neodvisnosti 

spremenljivk zavrnemo in sprejmemo hipotezo o povezanosti spremenljivk. 

Za preverjanje hipoteze, ali se aritmetična sredina na danem vzorcu statistično 

značilno razlikuje od populacijske aritmetične sredine, smo uporabili t-preizkus za 
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aritmetično sredino (One Sample t-test). Če je vrednost t-statistike večja od kritične 

vrednosti pri danih prostostnih stopnjah, zavrnemo ničelno hipotezo, da se vzorčna in 

populacijske aritmetična sredina med seboj ne razlikujeta, in sprejmemo alternativno 

hipotezo o razliki med tema dvema aritmetičnima sredinama. 

Za preverjanje razlik v povprečnih vrednostih spremenljivke, ki meri verjetnost za 

zamenjavo sedanjega ponudnika elektronskega bančništva, smo uporabili analizo 

variance. Ta metoda se uporablja za primerjavo povprečij več skupin in hkrati analizira 

značilnosti razlik vseh moţnih kombinacij. Analiza variance (ANOVA) je metoda, s 

katero skupno varianco med mnoţicami podatkov razcepimo na posamezne 

komponente, navadno zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci razloţljive kot 

statistična odstopanja znotraj iste populacije. Bistvo analize variance je v tem, da 

celotno varianco vseh enot iz vseh vzorcev razstavimo na komponente, to je na varianco 

enot v vsaki skupini in varianco med skupinami. Ničelna hipoteza trdi, da vsi vzorci 

(skupine) izhajajo iz populacije z enakim povprečjem Ho: 1=2=…=k, (kjer je k 

število skupin) in da varianca med skupinami ni večja od variance znotraj teh skupin. Če 

dobljena vrednost F presega kritično vrednost, pri 5 % tveganju zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo sklep, da vzorci izhajajo iz različnih populacij.  

Poleg osnovnih frekvenčnih porazdelitev je izvedena še analiza kriţanja odgovorov 

s starostjo, izobrazbo in spolom. Tabelarično so prikazana le tista kriţanja s 

sociodemografskimi značilnostmi, za katere so se izkazale statistično značilne 

povezanosti.  

8.3 Vzorec 

V prvem delu spletne ankete je sodelovalo 646 anketirancev; v njem izvemo le, 

kakšna je demografska struktura anketirancev in ali so uporabniki spletnega bančništva 

NLB. V drugem delu ankete so odgovarjali le tisti anketiranci (N=259), ki so uporabniki 

spletnega bančništva NLB. V tabeli 8.2 je prikazana demografska struktura 

anketirancev.  
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Tabela 8.2 Demografska struktura anketirancev 

 Prvi del Drugi del 

 Število Deleţ (v %) Število Deleţ (v %) 

Spol moški 277 42,9 117 45,2 

ţenske 369 57,1 142 54,8 

Skupaj 646 100,0 259 100,0 

Starost manj kot 19 let 4 0,6 0 0,0 

19 do 29 let 127 19,7 49 18,9 

30 do 39 let 193 29,9 79 30,5 

40 do 49 let 199 30,8 81 31,3 

50 let in več 123 19,0 50 19,3 

Skupaj 646 100,0 259 100,0 

Izobrazba končana osnovna šola 16 2,5 4 1,5 

končana srednja šola 278 43,0 108 41,7 

končana višja ali visoka šola 181 28,0 69 26,6 

končana fakulteta 148 22,9 65 25,1 

opravljen magisterij ali doktorat 23 3,6 13 5,0 

Skupaj 646 100,0 259 100,0 

 

V prvem delu ankete je bilo v vzorec zajetih 42,9 % moških in 57,1 % ţensk, v 

drugem delu pa 45,2 % moških in 54,8 % ţensk. Izobrazbena struktura je dokaj visoka: 

2,5 % v prvem delu oziroma 1,5 % v drugem delu jih ima osnovnošolsko izobrazbo, 

43,0 % oziroma 41,7 % srednješolsko, 28,0 % oziroma 26,6 % jih ima končano višjo ali 

visoko šolo, 22,9 % oziroma 25,1 % fakulteto in 3,6 % oziroma 5 % magisterij ali 

doktorat.  

Starostna struktura anketirancev je naslednja: do 19 let v prvem delu 0,6 %, v 

drugem 0,0 %, od 19 do 29 let v prvem delu 19,7 %, v drugem 18,9 %, od 30 do 39 let v 

prvem delu 29,9 % in drugem 30,5 %, od 40 do 49 let v prvem delu 30,8 % in drugem 

31,3 % ter 50 let in več v prvem delu 19,0 % in drugem 19,3 %. Na podlagi teh 

rezultatov lahko ugotovimo, da se uporabniki spletnega bančništva NLB bistveno ne 

razlikujejo od ostalih uporabnikov. 

8.4 Rezultati ankete 

Analiza demografske strukture anketirancev je pokazala, da jih ima več kot 

polovica končano višjo ali visoko šolo oziroma fakulteto. V starostni strukturi pa je 

največ anketirancev starih od 30 do 49 let, kar zajema več kot 60 % vseh anketirancev. 

Po spolu je bilo v anketi udeleţenih več ţensk kot moških. V nadaljevanju je po 

posameznih vprašanjih predstavljena analiza odgovorov iz drugega dela spletne 

raziskave.  
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8.4.1 Opravljanje bančnih storitev preko spleta 

Prvo vprašanje se nanaša na opravljanje bančnih storitev preko spleta: »Ali 

opravljate večino bančnih poslov – več kot polovico (plačevanje računov, preverjanje 

stanja na vašem tekočem računu, nakazovanje denarja itd.) preko spletnega bančništva 

NLB ali še vedno preko bančnega okenca?« Anketiranci so izbirali med odgovori: a) 

zgolj najnujnejše preko spleta, b) vse več preko spleta in c) večino preko spleta.  

Slika 8.1 prikazuje deleţe anketirancev pri opravljanju bančnih storitev preko 

spleta. Opredelitev prikazanih podatkov bomo podali pod sliko. 

Slika 8.1 Opravljanje bančnih storitev preko spleta 
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Velika večina anketirancev (91,1 %) je odgovorila, da opravijo večino storitev 

preko spleta, 6,2 % jih uporablja ta način vse pogosteje, le 2,7 % pa zgolj najnujnejša 

opravila. Spol in izobrazba nista povezana z obravnavanim vprašanjem, medtem ko se 

glede na starost pojavijo statistično značilne razlike. 

V nadaljevanju so v tabeli 8.3 pri opravljanju bančnih storitev preko spleta 

prikazani deleţi starostnih skupin. Obrazloţitev prikazanih podatkov bomo podali pod 

tabelo. 
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Tabela 8.3 Opravljanje bančnih storitev preko spleta glede na starost 

  

 

Starost 

Skupaj 19 do 29 

let 

30 do 39 

let 

40 do 49 

let 

50 let in 

več 

Ali opravljate 

večino bančnih 

poslov 

večino preko spleta N 42 72 78 44 236 

% 85,70 91,10 96,30 88,00 91,10 

vse več preko spleta N 7 4 1 4 16 

% 14,30 5,10 1,20 8,00 6,20 

zgolj najnujnejše preko 

spleta 

N 0 3 2 2 7 

% 0,00 3,80 2,50 4,00 2,70 

Skupaj N 49 79 81 50 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Razmerje verjetij (Likelihood Ratio) 12,688 (df=6, p<0,05) 

 

Porazdelitev deleţev odgovorov najbolj odstopa v starostni skupini od 19 do 29 let, 

saj med vsemi starostnimi skupinami najniţji deleţ anketirancev (85,7 %) večino 

bančnih poslov opravi preko spleta, 14,3 % pa jih je navedlo, da vse več preko spleta. Ti 

uporabniki se po vsej verjetnosti šele privajajo na različne bančne storitve.  

Podobna porazdelitev odgovorov je tudi v starostni skupini 50 let in več, ki ima tudi 

največji deleţ tistih anketirancev, ki preko spleta opravijo zgolj najnujnejše (4,0 %). Kot 

kaţe, so najstarejši starostni skupini bančne storitve preko spleta najmanj domače. 

Starostna skupina od 40 do 49 let ima največji deleţ tistih, ki večino bančnih storitev 

opravijo preko spleta (96,3 %) in je v tem pogledu najbolj napredna.  

Ker imamo v kontingenčni tabeli kar sedem celic s pričakovano vrednostjo manj 

kot 5, kot mero povezanosti med odgovori in starostjo ne moremo uporabiti Hi-kvadrat 

preizkusa, temveč njegov pribliţek, tj. razmerje verjetij (Likelihood Ratio). V našem 

primeru znaša 12,7 in je statistično značilen pri manj kot 5 % tveganju. 

8.4.2 Glavna prednost za uporabo spletnega bančništva 

Naslednje vprašanje je bilo vezano na prednosti uporabe spletnega bančništva. 

Anketiranci so kot glavno prednost za uporabo spletnega bančništva izbirali med tremi 

odgovori: a) priročnost, enostavnost, preglednost, b) cenovna ugodnost spletnih 

aplikacij in c) NLB je bila moja prva spletna banka in pri tej »vztrajam«. 

Slika 8.2 prikazuje razmerje med prednostmi uporabe spletnega bančništva. 

Obrazloţitev prikazanih podatkov bomo podali pod sliko. 
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Slika 8.2 Glavna prednost za uporabo spletnega bančništva 
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Odgovor priročnost, enostavnost in preglednost je izbralo 70,3 % anketirancev, 

NLB kot prvo banko 15,8 % in cenovno ugodnost spletnih aplikacij 11,6 % 

anketirancev. 2,4 % anketirancev ni ţelelo odgovoriti na vprašanje oziroma se niso 

mogli odločiti za katerega od ponujenih odgovorov. 

Deleţi odgovorov se glede na starostne in izobrazbene skupine ter spol statistično 

značilno ne razlikujejo. Omenimo le, da je nekoliko večji deleţ ţensk (75,9 %) kot 

moških (67,2 %) navedel odgovor priročnost, enostavnost in preglednost ter da je 

nekoliko večji deleţ moških (21,6 %) kot ţensk (11,7 %) navedel odgovor, da je NLB 

prva spletna banka. Razlike med spoloma so na meji statistične značilnosti oziroma so 

premajhne, da bi jih statistično potrdili (p=0,1). 

8.4.3 Poznavanje produktov elektronskega bančništva NLB 

Na vprašanje, ali anketiranci poznajo večino produktov elektronskega bančništva 

NLB, tj. NLB Klik, NLB Proklik, Teledom NLB, mobilna banka Moba NLB, Kontaktni 

center NLB, Kratka sporočila SMS o stanju na računu, avtomatski odzivnik za stanje na 

računu, bankomati, je bila moţnost naslednjih odgovorov: a) vse, b) nobenega in c) 

delno. 

Slika 8.3 prikazuje deleţe anketirancev v zvezi s poznavanjem produktov 

elektronskega bančništva NLB. Obrazloţitev prikazanih podatkov bomo podali pod 

sliko. 
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Slika 8.3 Poznavanje produktov elektronskega bančništva NLB 
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Skoraj dve tretjini anketirancev (61,0 %) poznata vse produkte elektronskega 

bančništva NLB, dobra tretjina (36,3 %) pozna samo nekatere, 2,7 % pa nobenega. 

Deleţ odgovorov se ne razlikuje glede na starost, izobrazbo in spol. 

8.4.4 Uporaba posameznih produktov elektronskega bančništva NLB 

Naslednje vprašanje se nanaša na uporabo posameznih produktov elektronskega 

bančništva NLB. Anketiranci so za osem produktov navedli, ali jih uporabljajo ali ne, in 

sicer: a) avtomatski odzivnik za stanje na računu, b) bankomat, c) kontaktni center NLB, 

d) kratka sporočila SMS o stanju na računu, e) mobilna banka Moba NLB, f) NLB Klik, 

g) NLB Proklik in h) Teledom NLB. 

Deleţ anketirancev, ki uporabljajo posamezne produkte NLB, prikazuje slika 8.4.  

Slika 8.4 Deleţ anketirancev, ki uporabljajo posamezne produkte NLB 
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Največji deleţ anketirancev uporablja NLB Klik (96,5 %) in bankomat (95,8 %). 

Precej manjši deleţ anketirancev uporablja kontaktni center NLB (35,5 %) in Teledom 

NLB (27,4 %), manj kot petina pa jih uporablja NLB Proklik (18,1 %), kratka sporočila 

SMS o stanju na računu (14,7 %), mobilno banko Moba NLB (13,1 %), najmanj pa 

avtomatski odzivnik za stanje na računu (10,8 %). 

Analiza rezultatov glede na sociodemografske značilnosti pokaţe, da se pri uporabi 

avtomatskega odzivnika za stanje na računu, bankomata, kratkih sporočil SMS o stanju 

na računu in NLB Klika, ne kaţejo nobene statistično značilne razlike glede na spol, 

starost in izobrazbo.  

V tabeli 8.4 je prikazana uporaba kontaktnega centra NLB glede na stopnjo 

izobrazbe anketirancev. Obrazloţitev prikazanih podatkov bomo podali pod tabelo. 

Tabela 8.4 Uporaba kontaktnega centra NLB glede na izobrazbo 

   

Izobrazba 

Skupaj Srednja šola 

ali manj 

Višja ali 

visoka šola 

Končana 

fakulteta 

Magisterij 

ali doktorat 

Kontaktni 

center NLB 

uporabljam N 36 19 32 5 92 

% 32,10 27,50 49,20 38,50 35,50 

ne uporabljam N 76 50 33 8 167 

% 67,90 72,50 50,80 61,50 64,50 

Skupaj N 112 69 65 13 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Razmerje verjetij 7,73 (df=3, p=0,05) 

 

Kontaktni center NLB v nekoliko večji meri uporabljajo tisti, ki so končali fakulteto 

(49,2 %) ali magisterij oz. doktorat (38,5 %). Najmanjši deleţ uporabnikov te storitve 

zasledimo med višje oz. visoko izobraţenimi (27,5 %). Razmerje verjetij znaša 7,7 in je 

na meji statistične značilnosti (p=0,05). Uporaba Kontaktnega centra NLB se glede na 

starost in spol ne razlikuje. 

Tabela 8.5 Uporaba Mobe NLB glede na spol 

   
Spol 

Skupaj 
moški ţenske 

Mobilna banka Moba NLB uporabljam N 22 12 34 

% 18,80 8,50 13,10 

ne uporabljam N 95 130 225 

% 81,20 91,50 86,90 

Skupaj N 117 142 259 

% 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 6,03 (df=1, p<0,05) 
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V tabeli 8.5 so prikazani deleţi uporabe Mobe NLB glede na spol anketirancev. 

Mobilno banko Moba NLB uporablja večji deleţ moških (18,8 %) kot ţensk (8,5 %). 

Vrednost Hi-kvadrat statistike znaša 6,03 in z manj kot 5 % tveganjem lahko 

povezanost med spolom in uporabo Mobe NLB potrdimo, starost in izobrazba pa z 

uporabo tega produkta nista povezani. 

V nadaljevanju so v tabeli 8.6 prikazani deleţi anketirancev, ki uporabljajo NLB 

Proklik, in sicer glede na spol anketirancev. 

Tabela 8.6 Uporaba NLB Proklik glede na spol 

   
Spol 

Skupaj 
moški ţenske 

NLB Proklik uporabljam N 15 32 47 

% 12,80 22,50 18,10 

ne uporabljam N 102 110 212 

% 87,20 77,50 81,90 

Skupaj N 117 142 259 

% 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 4,08 (df=1, p<0,05) 

 

NLB Proklik uporablja večji deleţ ţensk (22,5 %) kot moških (12,8 %). Vrednost 

Hi-kvadrata znaša 4,08 in z manj kot 5 % tveganjem lahko potrdimo, da je deleţ 

uporabnic NLB Proklika večji kot deleţ uporabnikov. Uporaba tega produkta ni 

povezana s starostjo in izobrazbo. 

V naslednji tabeli 8.7 so prikazani deleţi anketirancev, ki uporabljajo Teledom 

NLB, in sicer glede na starost anketirancev. Obrazloţitev prikazanih podatkov bomo 

podali pod tabelo. 

Tabela 8.7 Uporaba Teledoma NLB glede na starost 

  

 

Starost 

Skupaj 19 do 29 

let 

30 do 39 

let 

40 do 49 

let 

50 let in 

več 

Teledom NLB uporabljam N 6 24 24 17 71 

% 12,20 30,40 29,60 34,00 27,40 

ne uporabljam N 43 55 57 33 188 

% 87,80 69,60 70,40 66,00 72,60 

Skupaj N 49 79 81 50 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 7,3 (df=3, p<0,05) 

 

Deleţ uporabnikov Teledoma NLB v starostnih skupinah 30 do 39 let ter 40 do 49 

let je podoben in znaša okoli 30 %. Deleţ uporabnikov te storitve je v starostni skupini 

do 29 let najniţji (12,2 %), v starostni skupini 50 let in več pa najvišji (34,0 %).  
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Povzamemo lahko, da deleţ uporabnikov s starostjo narašča. Vrednost Hi-kvadrat 

statistike znaša 7,3 in z manj kot 5 % tveganjem lahko potrdimo povezanost uporabe 

Teledoma NLB in starosti, medtem ko spol in izobrazba ne vplivata na njegovo 

uporabo. 

8.4.5 Zadovoljstvo s splošno ponudbo spletnega bančništva NLB 

Anketiranci so svoje zadovoljstvo s splošno ponudbo spletnega bančništva NLB 

ocenjevali na lestvici od 1 (popolnoma nezadovoljen) do 5 (popolnoma zadovoljen), 

ocene so prikazane v sliki 8.5.  

Slika 8.5 Zadovoljstvo s splošno ponudbo NLB 
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Večina anketirancev (55,2 %) je svoje zadovoljstvo ocenila z oceno 4, 29 % 

anketirancev je popolnoma zadovoljnih (ocena 5), oceno 3 je podalo 11,6 % 

anketirancev, le 4,3 % pa niţjo oceno. Povprečna ocena tako znaša 4,08.  

Za preverjanje povezanosti med zadovoljstvom in starostjo oziroma izobrazbo smo 

uporabili analizo variance, za preverjanje povezanosti s spolom pa smo uporabili t-

preizkus za neodvisna vzorca. Izkaţe se, da povezanost ni statistično značilna z 

izobrazbo in s spolom, s starostjo pa je. Povezanost med zadovoljstvom s splošno 

ponudbo spletnega bančništva NLB in starostnimi skupinami anketirancev je prikazana 

v tabeli 8.8. 
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Tabela 8.8 Zadovoljstvo s splošno ponudbo glede na starost 

  N 
Aritmetična 

sredina 
F p 

Ali ste zadovoljni s splošno 

ponudbo spletnega bančništva 

NLB 

19 do 29 let 49 3,88 

4,11 0,007 

30 do 39 let 79 3,94 

40 do 49 let 81 4,22 

50 let in več 50 4,28 

Skupaj 259 4,08 

 

Zadovoljstvo s splošno ponudbo narašča s starostjo: povprečna ocena v starostni 

skupini od 19 do 29 let znaša 3,88, v skupini nad 50 let pa 4,28. Vrednost F statistike 

znaša 4,11 in z manj kot 5 % tveganjem lahko potrdimo, da starost pomembno vpliva na 

zadovoljstvo. 

8.4.6 Zadovoljstvo z vizualno podobo spletne aplikacije 

Na vprašanje, ali bi si anketiranci ţeleli vizualne posodobitve spletnega bančništva, 

so bili ponujeni odgovori od 1 (popolnoma nezadovoljni s trenutno spletno ponudbo) do 

5 (popolnoma zadovoljni s trenutno spletno ponudbo). Stopnje in deleţe zadovoljstva 

anketirancev z vizualno podobo spletne aplikacije prikazujemo v sliki 8.6. 

Slika 8.6 Zadovoljstvo z vizualno podobo spletne aplikacije 
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Dobra petina anketirancev (20,8 %) je popolnoma zadovoljna z videzom spletne 

aplikacije, največji deleţ anketirancev (44,0 %) pa je podal oceno 4. Srednje 

zadovoljnih je 22,8 % anketirancev, oceno 2 je podalo 7,3 % anketirancev, najniţjo 

oceno pa 5,0 % anketirancev. Povprečna ocena znaša 3,68. Anketiranci so v povprečju 

bolj zadovoljni s spletno aplikacijo kot ne. Zadovoljstvo ni odvisno od starosti, spola ali 

izobrazbe. 
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8.4.7 Verjetnost za zamenjavo ponudnika elektronskega bančništva 

Anketiranci so na lestvici od 1 (ne ţelim zamenjati) do 5 (takoj ţelim zamenjati) 

ocenjevali verjetnost za zamenjavo trenutnega ponudnika elektronskega bančništva; 

njihove ocene prikazuje slika 8.7.  

Slika 8.7 Verjetnost za zamenjavo ponudnika elektronskega bančništva 
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Kar dobra tretjina (34,0 %) anketirancev bi sedanjega ponudnika elektronskega 

bančništva takoj zamenjala, 22,0 % pa jih tudi razmišlja o zamenjavi. Slaba petina 

(18,9 %) anketirancev je neodločenih, 15,1 % pa ponudnika ne bi zamenjalo. Povprečna 

ocena znaša 3,47, kar je nad srednjo vrednostjo, torej se anketiranci v povprečju bolj 

nagibajo k temu, da ostanejo pri sedanjem ponudniku, kot k njegovi zamenjavi. 

Nadalje v tabeli 8.9 prikazujemo verjetnost za zamenjavo ponudnika elektronskega 

bančništva glede na starost anketirancev. 

Tabela 8.9 Verjetnost za zamenjavo ponudnika glede na starost 

  N 
Aritmetična 

sredina 
F p 

Ali razmišljate o zamenjavi 

ponudnika elektronskega 

bančništva 

19 do 29 let 49 2,96 

2,739 0,044 

30 do 39 let 79 3,63 

40 do 49 let 81 3,51 

50 let in več 50 3,68 

Skupaj 259 3,47 

 

Najbolj verjetno bi zamenjali sedanjega ponudnika spletnega bančništva anketiranci 

v starostni skupini od 19 do 29 let (2,96), najmanj pa anketiranci v najstarejši starostni 

skupini (3,68). Razlike v povprečnih ocenah lahko statistično potrdimo, saj znaša F 

preizkus 2,7 (p<0,05). Verjetnost za zamenjavo ponudnika spletnega bančništva se 

glede na izobrazbo in spol ne razlikuje. 
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8.4.8 Razlogi za zamenjavo ponudnika elektronskega bančništva 

Anketiranci so imeli moţnost izmed šestih ponujenih razlogov izbrati tiste, ki so 

zanje najpomembnejši in najbolj vplivajo na morebitno zamenjavo ponudnika 

elektronskega bančništva; rezultate prikazuje slika 8.8. 

Slika 8.8 Razlogi za zamenjavo ponudnika elektronskega bančništva 
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Največkrat navedeni razlog za zamenjavo ponudnika so visoki stroški storitev, ki 

jih je navedlo 43,6 % anketirancev. Dobra petina je anketirancev (20,5 %) je navedla 

uporabnost in funkcionalnost, podoben deleţ (20,1 %) je navedel naveličanost. 

Naslednji najpogostejši razlog so dolgi časovni roki odzivnosti spletne aplikacije, ki ga 

je navedlo 17,0 % anketirancev, najmanjkrat naveden pa je razlog skopa ponudba in 

kakovost storitev elektronskega bančništva (9,7 %). Le pri razlogih visoki stroški 

storitev ter skopa ponudba in kakovost storitev obstaja statistično značilna povezanost, 

oba sta povezana s starostjo, njun prikaz sledi v tabelah 8.10 in 8.11.  

Tabela 8.10 Visoki stroški kot razlog za zamenjavo ponudnika glede na starost 

  

 

Starost 

Skupaj 19 do 29 

let 

30 do 39 

let 

40 do 49 

let 

50 let in 

več 

Visoki stroški 

storitev 

ni navedeno N 25 36 54 31 146 

% 51,00 45,60 66,70 62,00 56,40 

navedeno N 24 43 27 19 113 

% 49,00 54,40 33,30 38,00 43,60 

Skupaj N 49 79 81 50 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 8,45 (df=3, p<0,05) 
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Visoke stroške storitev kot razlog za morebitno zamenjavo ponudnika elektronskih 

storitev je navedel večji deleţ anketirancev v mlajših starostnih skupinah: 49 % v 

starosti do 29 let in 54,4 % v starosti od 30 do 39 let. Najmanjši deleţ znaša v starostni 

skupini od 40 do 49 let (33,3 %). Vrednost Hi-kvadrata, ki znaša 8,45 (p<0,05), pokaţe 

na statistično pomembno povezanost med stroški storitev in starostjo. 

Tabela 8.11 Ponudba in kakovost storitev kot razlog za zamenjavo ponudnika 

  

 

Starost 

Skupaj 19 do 29 

let 

30 do 39 

let 

40 do 49 

let 

50 let in 

več 

Zaradi skope ponudbe 

in kakovosti storitev 

elektronskega 

bančništva NLB 

ni navedeno N 43 66 77 48 234 

% 87,80 83,50 95,10 96,00 90,30 

navedeno N 6 13 4 2 25 

% 12,20 16,50 4,90 4,00 9,70 

Skupaj N 49 79 81 50 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 8,466 (df=3, p<0,05) 

 

Skopa ponudba in kakovost storitev je pogosteje naveden razlog za zamenjavo 

ponudnika elektronskih storitev med mlajšimi anketiranci. V starosti od 19 do 29 let ga 

je navedlo 12,2 % anketirancev, od 30 do 39 let pa 16,5 % anketirancev, medtem ko se 

ta deleţ v ostalih dveh starostnih skupinah giblje okoli 4 %. Vrednost Hi-kvadrat 

preizkusa znaša 8,47 in z manj kot 5 % tveganjem lahko potrdimo povezanost med 

navedenim razlogom in starostjo. 

8.4.9 Novi ponudnik elektronskih storitev 

Izmed petih navedenih ponudnikov so anketiranci izbirali morebitnega novega 

ponudnika ali pa so navedli, da noben od naštetih ni v njihovem izboru. Skoraj dve 

tretjini (61,5 %) anketirancev nista izbrali nobenega izmed navedenih ponudnikov, iz 

tega odgovora pa ţal ne izvemo, ali zaradi tega, ker so zadovoljni s sedanjim, ali pa 

zato, ker jim nismo ponudili drugih ponudnikov.  

Izmed navedenih ponudnikov je največji deleţ anketirancev (15,8 %) izbral Novo 

Kreditno banko Maribor (NKBM), sledijo SKB (9,3 %), Banka Koper (6,2 %), 

Raiffeisen Krekova banka (3,9 %), najmanjši deleţ anketirancev (2,3 %) pa bi izbral 

Probanko. Moţnost izbire novega ponudnika elektronskega bančništva in njihovi deleţi 

so prikazani v sliki 8.9. 
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Slika 8.9 Izbira novega ponudnika 
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Izbira ponudnika ni povezana z izobrazbo ali spolom, medtem ko s starostjo je. V 

nadaljevanju v tabeli 8.12 prikazujemo izbiro novega ponudnika elektronskega 

bančništva na osnovi starostnih skupin anketirancev. 

Tabela 8.12 Izbira novega ponudnika glede na starost 

  

 

Starost 

Skupaj 19 do 29 

let 

30 do 39 

let 

40 do 49 

let 

50 let in 

več 

Katerega 

novega 

ponudnika 

bi izbrali 

Banke Koper N 6 6 3 1 16 

% 12,20 7,60 3,70 2,00 6,20 

Nova kreditna banka 

Maribor (NKBM) 

N 5 8 17 11 41 

% 10,20 10,10 21,00 22,00 15,80 

Splošna komercialna 

banka (SKB) 

N 8 8 3 5 24 

% 16,30 10,10 3,70 10,00 9,30 

Probanka N 1 3 0 2 6 

% 2,00 3,80 0,00 4,00 2,30 

Raiffeisen Krekova Banka N 4 2 3 1 10 

% 8,20 2,50 3,70 2,00 3,90 

Nobenega od naštetih N 25 52 55 30 162 

% 51,00 65,80 67,90 60,00 62,50 

Skupaj N 49 79 81 50 259 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hi-kvadrat 24,01 (df=15, p<0,05) 

 

Zaradi majhnega števila enot upoštevamo razmerje verjetij, ki znaša 24,01 in je 

statistično značilno pri manj kot 5 % tveganju, s čimer lahko potrdimo povezanost 

starosti in izbire novega ponudnika. Največja odstopanja med posameznimi starostnimi 
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razredi se kaţejo pri SKB, za katero se navdušuje največji deleţ anketirancev v starostni 

skupini od 19 do 29 let (16,3 %), najmanjši pa v starostni skupini 40 do 49 let (3,7 %). 

Naklonjenost Banki Koper s starostjo upada, saj znaša deleţ tistih, ki bi izbrali to banko, 

v najmlajši starostni skupini 12,2 %, v najstarejši pa 2,0 %. Podobno se kaţe pri 

Raiffeisen Krekovi banki, ki ima največji deleţ navdušencev med najmlajšimi (8,2 %), 

najmanjši pa med najstarejšimi (2,0 %). Nova Kreditna banka Maribor je bolj zaţelena 

med anketiranci v starosti 40 let in več, saj bi jo izbrala dobra petina anketirancev, med 

mlajšimi pa se ta deleţ giblje okoli desetine.  
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9 PREVERJANJE HIPOTEZ 

9.1 Preverjanje in opredelitve temeljnih hipotez 

V uvodnem delu smo izpostavili pet temeljnih hipotez, ki jih bomo v nadaljevanju 

preverili. 

H1: Uporabniki elektronskega bančništva NLB si ţelijo »vizualne osveţitve« 

oziroma poenostavitve spletne aplikacije (vizualna privlačnost ter priročnejši meniji v 

aplikaciji). Podatke za preverjanje prve hipoteze smo tako pridobili iz vprašanja 11, ki 

govori o poenostavitvi spletne aplikacije. Ţe v teoretičnem delu smo zapisali, da 

enostavnost elektronskega bančništva predstavlja prednost za uporabnike, kar sta 

potrdila Groznik in Lindič (2004, 14). V tem smislu smo raziskali, ali si poenostavitve 

spletne aplikacije ţelijo tudi anketirani uporabniki NLB. Vprašanje, ki se nanaša na 

vizualno osveţitev oziroma poenostavitev spletne aplikacije, je merjeno na lestvici od 1 

(popolnoma zadovoljen s sedanjo podobo) do 5 (popolnoma nezadovoljen s sedanjo 

podobo). V kolikor je izmerjena povprečna vrednost niţja od srednje vrednosti 3, lahko 

potrdimo, da si uporabniki ţelijo posodobitve spletne aplikacije. Hipotezo preverimo s 

t-preizkusom za aritmetično sredino (One Sample t-test), kar prikazuje tabela 9.1. 

Tabela 9.1 T-preizkus za aritmetično sredino 

  

Hipotetična vrednost = 3 

Aritmetična 

sredina 
t 

Št. prostostnih 

stopenj 
p 

Ali bi si ţeleli posodobitve (»vizualno 

osveţitev«) 
3,68 10,557 258 <0,01 

 

Aritmetična sredina znaša 3,68 in je statistično značilno višja od hipotetične 

vrednosti (3). Vrednost t-preizkusa znaša 10,557 pri tveganju, manjšem od 1 %, kar 

pomeni, da si uporabniki v povprečju bolj ne ţelijo posodobitve kot si jo ţelijo. 

Hipoteza je torej zavrnjena. 

H2: Največ splošnih uporabnikov elektronskega bančništva NLB je v starostni 

strukturi od 19 do 29 let. Podatke za preverjanje druge hipoteze smo pridobili iz 

vprašanj 3 in 5, ki govorita o starosti uporabnikov in uporabi spletnega bančništva NLB. 

V uvodnem delu teoretičnih opredelitev našega raziskovalnega problema smo ugotovili, 

da se predvsem starejši ljudje še vedno »bojijo« poslovati preko interneta in da po 

raziskavah zaupanje v bančne transakcije elektronskega bančništva ni posebej visoko. 

Na tej osnovi smo se odločili za preverjanje hipoteze navedene starostne skupine. 

Hipotezo preverimo s Hi-kvadrat preizkusom oziroma z njegovim pribliţkom, tj. 

razmerjem verjetij. V kolikor se izkaţe, da je preizkus statistično značilen in da je 
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največji deleţ uporabnikov spletnega bančništva NLB večji v starostni skupini od 19 do 

29 let, hipotezo potrdimo. Razmerje verjetij je prikazano v tabeli 9.2. 

Tabela 9.2 Uporaba spletnega bančništva NLB glede na starost 

   

Starost 

Skupaj Manj kot 

19 let 

Od 19 do 

29 let 

Od 30 do 

39 let 

Od 40 

do 49 let 

Več kot 

50 let 

Ali ste uporabnik 

spletnega bančništva 

NLB? 

Da 
N 1 80 127 136 87 431 

% 25,00 63,00 65,80 68,30 70,70 66,70 

Ne 
N 3 47 66 63 36 215 

% 75,00 37,00 34,20 31,70 29,30 33,30 

Skupaj 
N 4 127 193 199 123 646 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Razmerje verjetij  4,915 (df=4, p>0,05) 

 

Preizkus razmerja verjetij ni statistično značilen, kar se kaţe tudi v majhni razliki 

deleţev v starostnih skupinah tistih anketirancev, ki so uporabniki spletnega bančništva 

NLB. Kot lahko razberemo iz gornje tabele, se deleţi uporabnikov s starostjo celo 

povečujejo. Hipoteza je zavrnjena. 

H3: Najpogostejši razlog za uporabo elektronskega bančništva je njegova 

priročnost, enostavnost, ugodnost ter hitrost opravljanja bančnih storitev od doma. 

Omenili smo, da avtor Oseli (2004, 23) navaja, da pomisleki uporabnikov glede varnosti 

s časom uporabe interneta padajo. Po našem mnenju so razlogi za uporabo 

elektronskega bančništva predvsem v prednostih, ki jih tovrstno bančništvo nudi 

uporabnikom. Podatke za preverjanje tretje hipoteze smo pridobili iz odgovorov 

anketirancev na vprašanje 7, ki govori o prednostih uporabe elektronskega bančništva 

NLB. Moţni odgovori so bili: 

 priročnost, enostavnost, preglednost, 

 cenovna ugodnost spletnih aplikacij, 

 NLB je bila moja prva »spletna banka« in pri tej »vztrajam«, 

 ne vem. 

V kolikor je deleţ anketirancev, ki so izbrali prvi ali drugi odgovor, večji od 50 %, 

je hipoteza potrjena. Za testiranje hipoteze uporabimo Hi-kvadrat preizkus za enakost 

deleţev in rezultat prikaţemo v tabeli 9.3. 
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Tabela 9.3 Razlog za uporabo spletnega bančništva NLB – deleţi odgovorov 

 
Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 

Opazovani 

del. (%) 

Pričakovani 

del. (%) 

Hi-

kvadrat 
df p 

Odgovor 1 ali 2 212 128 82,8 50 

110,25 1 0,00 Ostali odgovori 44 128 17,2 50 

Skupaj 256 256 100,0 100 

 

Deleţ anketirancev, ki so na vprašanje, kateri je najpogostejši razlog za uporabo 

spletnega bančništva NLB, podali odgovora priročnost, enostavnost, preglednost ali 

cenovna ugodnost spletnih aplikacij, znaša 82,8 % in se statistično značilno razlikuje od 

deleţa anketirancev, ki so podali ostale odgovore. Vrednost Hi-kvadrata statistike znaša 

110,25 (p<0,01). Rezultati so potrdili našo domnevo, da so razlogi za uporabo 

elektronskega bančništva v navedenih prednostih, ki jih nudi uporabnikom, kar sta ţe 

potrdila tudi avtorja Groznik in Lindič (2004, 14). Hipoteza je s tem potrjena. 

H4: Več kot 70 % anketirancev uporablja zgolj storitve elektronskega bančništva (v 

našem primeru NLB) za opravljanje svojih vsakodnevnih bančnih storitev (preverjanje 

stanja, plačevanje poloţnic, nakazovanje denarja) in ne zahaja več neposredno v banke, 

da bi te storitve uredili preko bančnega okenca. Ţe v tretjem poglavju je bilo teoretično 

ugotovljeno, da smo le še korak od popolnoma »virtualnih bank«. Gre za banke, ki 

bodo, po našem mnenju, z uporabniki poslovale zgolj preko interneta in ne bodo imele 

razvejane mreţe podruţnic. Na tej osnovi pričakujemo, da ţe v tem času visok deleţ 

anketirancev uporablja zgolj storitve elektronskega bančništva NLB. Podatke za 

preverjanje četrte hipoteze smo pridobili iz odgovorov anketirancev na vprašanje 9, ki 

se nanaša na uporabo produktov elektronskega bančništva NLB. Anketirance razvrstimo 

v dve skupini: tiste, ki uporabljajo le NLB Klik ali NLB Proklik, in tiste, ki vsaj ene od 

teh storitev ne uporabljajo. S Hi-kvadrat preizkusom za deleţe preizkusimo, ali znaša 

deleţ tistih, ki uporabljajo NLB Klik ali Proklik, več kot 70 %. Hi-kvadrat preizkus je 

prikazan v tabeli 9.4. 

Tabela 9.4 Uporaba NLB Klika ali NLB Proklika 

 
Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 

Opazovani 

del. (%) 

Pričakovani 

del. (%) 

Hi-

kvadrat 
df p 

Odgovor 1 ali 2 255 181,3 98,5 70 

99,8665 1 0,00 Ostali odgovori 4 77,7 1,5 30 

Skupaj 259 259,0 100,0 100 

 

Deleţ tistih anketirancev, ki uporabljajo bodisi NLB Klik ali NLB Proklik, znaša 

98,5 % in je statistično značilno večji od predvidenih 70 %. Vrednost Hi-kvadrat 

preizkusa znaša 99,9 in pri manj kot 1 % tveganju lahko hipotezo potrdimo. Elektronsko 
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bančništvo je torej iz dneva v dan bolj razširjeno, kar sta v teoretičnem delu ţe potrdila 

tudi avtorja Gosar in Valher (2002, 33). 

H5: Uporabniki elektronskega bančništva NLB razmišljajo o zamenjavi ponudnika 

elektronskega bančništva zaradi več različnih razlogov (nepreglednost spletne 

aplikacije, visoki stroški, dolgi časovni roki odzivnosti spletne aplikacije itd.). Izhajajoč 

iz preučitve literature, trenutnih razmer (splošna kriza) in teoretičnih spoznanj iz 

predhodnih delov poglavij menimo, da na uporabnike vpliva več morebitnih razlogov, 

ki bi posledično lahko privedli do zamenjave ponudnika elektronskega bančništva. 

Predvidevamo, da predvsem splošna kriza pomembno vpliva na izbiro visokih stroškov 

storitev kot najpomembnejšega razloga za morebitno zamenjavo ponudnika. Glede na 

moţnost izbire anketirancev za več odgovorov pa menimo, da obstaja več razlogov za 

morebitno zamenjavo ponudnika. Podatke za preverjanje pete hipoteze smo pridobili iz 

odgovorov anketirancev na vprašanje 13, ki govori o morebitnih razlogih za zamenjavo 

ponudnika elektronskega bančništva. Anketiranci so imeli na voljo naslednje odgovore: 

 uporabnost in funkcionalnost, 

 nepreglednost spletne aplikacije, 

 visoki stroški storitev, 

 dolgi časovni roki odzivnosti spletne aplikacije, 

 zaradi skope ponudbe in kakovosti storitev elektronskega bančništva NLB, 

 naveličanost. 

Za preverjanje hipoteze uporabimo t-preizkus za aritmetično sredino (One Sample 

t-test). V kolikor je število navedenih razlogov v povprečju statistično značilno večje od 

1, je hipoteza potrjena. Rezultat preverjanja hipoteze prikazuje tabela 9.5.  

Tabela 9.5 Število razlogov za morebitno zamenjavo ponudnika 

 N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t df p 

Število navedenih razlogov 259 1,2278 0,66926 5,478 258 0,00 

 

V povprečju je bilo navedeno 1,2 razlogov za zamenjavo ponudnika elektronskega 

bančništva. Vrednost t-preizkusa znaša 5,48 in pri manj kot 1 % tveganju lahko 

potrdimo, da znaša povprečno število navedb več kot 1. Pri morebitni zamenjavi 

ponudnika elektronskega bančništva uporabniki navajajo več razlogov, kar potrjuje naša 

predvidevanja in s tem tudi navedeno hipotezo. 
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9.2 Končne ugotovitve raziskave 

Na osnovi rezultatov raziskave ugotavljamo, da ima NLB kakovostno ponudbo 

elektronskega bančništva ter da so uporabniki v povprečju zadovoljni s splošno 

ponudbo, na kar kaţe visoka povprečna ocena. NLB lahko na osnovi ugotovitev in 

relevantnih podatkov, ki so pridobljeni z analizo odgovorov uporabnikov elektronskega 

bančništva, pridobi temeljitejši vpogled v svojo celotno ponudbo elektronskega 

bančništva in zadovoljstva svojih uporabnikov.  

Na osnovi obstoječe ponudbe, dela in standardov za obvladovanje kakovosti 

tovrstnih storitev lahko poveča zadovoljstvo ter uporabnost svojih storitev tudi v smislu 

širitve ponudbe. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve raziskave, ki izhajajo iz 

opravljene spletne ankete. 

Ugotovili smo, da velika večina anketirancev opravi večino storitev preko spleta. 

Uporabili smo analizo kriţanja odgovorov s starostjo, izobrazbo in spolom. Iz analize 

odgovorov na prvo vprašanje je razvidno, da je starost povezana z obravnavanim 

vprašanjem in se pojavljajo statistično značilne razlike. V starostni skupini od 19 do 29 

let je med vsemi starostnimi skupinami najniţji deleţ tovrstnih uporabnikov. Ti 

uporabniki se šele privajajo na različne bančne storitve, saj v preteklosti teh storitev še 

niso uporabljali. 

V hipotezi H2 smo postavili domnevo, da je največ splošnih uporabnikov 

elektronskega bančništva NLB v starostni strukturi od 19 do 29 let. S preizkusom 

razmerja verjetij smo ugotovili majhne razlike deleţev v starostnih skupinah, ki pa 

kaţejo, da se deleţi uporabnikov spletnega bančništva s starostjo celo povečujejo. 

Hipotezo smo zavrnili. 

Aktivnosti banke se morajo na tem področju usmeriti predvsem v pridobitev in 

vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z uporabniki navedene starostne skupine do 29 let, 

ki predstavlja bodočo srţ ključnih uporabnikov spletnega bančništva NLB. Banka mora 

pozornost osredotočiti na storitve, ki so oblikovane po meri uporabnikov. Mlada 

populacija ima dovolj znanja za uporabo sodobne tehnologije (internet, mobilna 

telefonija ipd.), le storitve morajo biti prilagojene njihovim potrebam in ţeljam, hkrati 

pa jih je treba ustrezno informirati o moţnostih in ponudbi spletnega bančništva. 

Opravljanje storitev na elektronski način je za uporabnike bistveno laţje in bolj 

udobno kot opravljanje storitev na tradicionalni način, banki pa omogoča kakovostnejšo 

ter bolj ekonomično poslovanje. Priporočamo pa, da banka upošteva določene zahteve, 

ki jih morajo izpolnjevati storitve elektronskega bančništva, kot so npr. varnost, popolna 

avtomatizacija ponujenega večjega števila storitev ter moţnost opravljanja storitev od 

koderkoli in kadarkoli.  
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Ugotovili smo, da so za anketirance glavne prednosti uporabe spletnega bančništva 

predvsem priročnost, enostavnost in preglednost uporabe. V sodobnem tempu ţivljenja 

predstavljajo navedene prednosti ob upoštevanju časovne in cenovne komponente ter 

kakovostne izvedbe storitve pomembno merilo doseganja zadovoljstva uporabnikov. 

Glavne prednosti, ki jih navajamo, smo v hipotezi H3 postavili za najpogostejši razlog 

uporabe elektronskega bančništva. Za testiranje hipoteze smo uporabili Hi-kvadrat 

preizkus za enakost deleţev in ugotovili statistično značilno razliko, na osnovi katere 

hipotezo potrjujemo. V tem smislu je treba slediti in nadgrajevati elemente, ki za 

uporabnike spletnega bančništva predstavljajo glavno prednost, in sicer s stalnim 

analiziranjem potreb in zadovoljstva uporabnikov ter kakovosti izvedbe storitev.  

Kot smo ugotovili, sorazmerno velika večina anketirancev pozna vse produkte 

elektronskega bančništva NLB oz. jih pozna vsaj delno. Samo poznavanje produktov še 

ne pomeni dejanske uporabe produktov, zato se mora banka usmeriti v analizo 

uporabnosti konkretnih posameznih produktov elektronskega bančništva.  

S tem v zvezi smo ugotovili, da anketiranci v največji meri uporabljajo NLB Klik in 

bankomat, ki med drugim zagotavljata stalno 24 urno dostopnost. Opravili smo 

preverjanje hipoteze H4 in s Hi-kvadrat preizkusom ugotovili, da znaša deleţ tistih 

anketirancev, ki uporabljajo bodisi NLB Klik ali NLB Proklik, kar 98,5 %. Deleţ je 

statistično značilno večji od predvidenega, zato hipotezo potrdimo.  

V najmanjši meri anketiranci uporabljajo avtomatski odzivnik za stanje na računu, 

v nekoliko večji uporabi pa je Moba. Banki predlagamo, da pri razvoju storitev 

elektronskega bančništva upošteva vrsto tehnologije, ki jo imajo na razpolago 

uporabniki (banka ne sme vsiljevati tehnologije, ampak mora upoštevati tisto, ki je 

dostopna in sprejemljiva za uporabnike). Preučiti mora telekomunikacijsko strukturo, 

poskrbeti za najvišjo stopnjo varnosti in pridobiti zaupanje uporabnikov v storitev.  

Z analizo rezultatov glede na sociodemografske značilnosti smo ugotovili, da npr. 

pri uporabi Teledoma lahko potrdimo povezanost uporabe in starosti. Ugotovili smo, da 

deleţ uporabnikov s starostjo narašča. Razloge za to lahko iščemo tudi v usmerjenosti v 

pristnejše verbalne komunikacije, ki so pri starejših starostnih skupinah bolj izrazite.  

Storitev Teledom je namenjena vsem, ki ţelijo na sodoben način, enostavno in 

udobno urejati bančne storitve. Storitev pa lahko kritično obravnavamo s stališča 

časovne izvedbe. Čakalni čas, ki je posledica trenutne zasedenosti operaterjev 

(telefonsko sporočilo uporabniku, ki je na čakanju povezave), je za uporabnika 

absolutno predolg, saj traja pogosto tudi več kot tri minute. S tako obravnavo banka ne 

bo dosegla namena oz. pomena in kakovosti izvedbe storitve, ta pa bo postala 

nezanimiva za uporabnike, ki bodo iskali moţnosti zadovoljitve svojih potreb pri drugih 

storitvah in drugih bankah. Banka se mora temeljito lotiti iskanja rešitve tega problema, 
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analizirati zasedenost delovnih mest, komunikacij in drugih dejavnikov, ki posledično 

vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov.  

Anketiranci svoje zadovoljstvo s splošno ponudbo spletnega bančništva NLB 

ocenjujejo z visoko povprečno oceno, ki je 4,08 (na lestvici od 1 – popolnoma 

nezadovoljen do 5 – popolnoma zadovoljen). Za preverjanje povezanosti med 

zadovoljstvom in starostjo smo uporabili analizo variance in ob tem ugotovili, da starost 

pomembno vpliva na zadovoljstvo s splošno ponudbo, saj to s starostjo narašča.  

Tudi zadovoljstvo z vizualno podobo spletne aplikacije kaţe na zadovoljstvo 

uporabnikov – povprečna ocena znaša 3,68. Ţeljo »vizualne osveţitve« smo postavili v 

hipotezo H1. S preizkusom pri tveganju, manjšem od 1 %, smo ugotovili, da si 

uporabniki v povprečju bolj ne ţelijo posodobitve spletne aplikacije. Na tej osnovi smo 

hipotezo zavrnili.  

Z anketo smo ţeleli pridobiti tudi oceno verjetnosti za zamenjavo trenutnega 

ponudnika elektronskega bančništva in ugotovili smo, da se anketiranci v povprečju bolj 

nagibajo k temu, da ostanejo pri sedanjem ponudniku, kot pa, da bi ga zamenjali. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v primerjavi s starostjo. Najbolj 

verjetno bi sedanjega ponudnika zamenjali anketiranci v starostni skupini do 29 let, 

najmanj verjetno pa bi zamenjavo opravili uporabniki v najstarejši starostni skupini. 

Rezultati starostne skupine do 29 let ponovno kaţejo na potrebne aktivnosti, ki jih mora 

opraviti banka in na katere smo v začetku tega podpoglavja ţe opozorili. 

Vezano na verjetnost so nas v nadaljevanju zanimali razlogi za zamenjavo 

ponudnika elektronskega bančništva. Ugotovili smo, da bi bili visoki stroški storitev 

najpomembnejši razlog za morebitno zamenjavo ponudnika. Izbira razloga visokih 

stroškov je v času splošne gospodarske, socialne in finančne krize do neke mere 

pričakovana. Predvsem pri mlajših starostnih skupinah je to močno izraţen razlog, ki ga 

navaja večji deleţ anketirancev.  

Uporabnikom glavni razlog niso samo visoki stroški, ampak nasploh stroški. 

Izpostavimo lahko ukrepe banke, zaradi katerih se uporabniki v nekaterih primerih 

počutijo zavedene oz. opeharjene v zvezi s stroški (stališča anketirancev, prejeta v 

neposrednih stikih ali po telefonu). Kot primer navajajo NLB Klik, ki ga je banka kot 

storitev v preteklosti bodočim uporabnikom ponujala brezplačno, kasneje pa zanj začela 

zaračunavati mesečno uporabnino.  

Ne gre za zavajanje, vendar mora biti banka pri ukrepih cenovne politike previdna, 

saj uporabniki v podobnih primerih pričakujejo ravno nasprotno situacijo – storitvi, ki 

ima v ciklu uvajanja svojo ceno, se zaradi ekonomije obsega cena sčasoma zniţa. 

Med navedenimi ostalimi razlogi za morebitno zamenjavo ponudnika elektronskega 

bančništva je najmanjkrat naveden razlog skopa ponudba in kakovost storitev. Iz tega 

izhaja, da ima NLB kakovostne storitve in široko ponudbo elektronskega bančništva. 
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Peto postavljeno hipotezo H5 smo v okviru danega vprašanja preverili s t-

preizkusom za aritmetično sredino in ugotovili, da je število navedenih razlogov v 

povprečju statistično značilno večje od 1, na osnovi česar smo hipotezo potrdili.  

Anketirancem smo na osnovi navedenih razlogov v zadnjem vprašanju, ponudili 

moţnost izbire morebitnega novega ponudnika elektronskih storitev. Ugotavljamo, da 

med petimi omenjenimi skoraj dve tretjini anketirancev nista izbrali nobenega 

ponudnika. To pomeni, da so zadovoljni s sedanjim, ali pa med omenjenimi ni drugih 

ponudnikov. Analiza rezultatov glede na sociodemografske značilnosti ni pokazala 

statistično značilnih razlik glede na izobrazbo ali spol, medtem ko so razlike povezane s 

starostjo. Ugotovili smo, da se največji deleţ anketirancev v starostni skupini do 29 let 

navdušuje za SKB, anketiranci v starosti 40 let in več pa se nagibajo k Novi KBM. 

Razvoj elektronskega bančništva bo zelo hiter, vendar drugačen od dosedanjega, ki 

je bil usmerjen v razvoj tehnoloških rešitev poslovanja na elektronskih medijih. V 

prihodnje bo velika pozornost usmerjena v razvoj novih poslovnih modelov in 

kakovostnih storitev. 
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10 SKLEP 

Zadovoljstvo uporabnikov je neposredno povezano s kakovostjo storitev. 

Uporabnik je zadovoljen, ko so izpolnjena njegova pričakovanja. Primeren standard za 

presojanje kakovosti so prav pričakovanja uporabnikov storitev. Za banko, ki je 

usmerjena k uporabnikom, predstavlja njihovo zadovoljstvo strateški cilj. Zato je 

analiziranje in spremljanje zadovoljstva uporabnikov za banko izrednega pomena. 

Pridobivanje uporabnikov in ohranjanje dolgoročnega poslovnega sodelovanja je cilj 

vsake banke. Nove trţne poti na področju elektronskega bančništva in neusmiljena 

konkurenca pa za banko predstavljajo okoliščine, v katerih išče ključne uporabnike. 

Opredeljena teoretična izhodišča smo aplikativno, v okviru analize zadovoljstva 

uporabnikov elektronskega bančništva, prenesli na največjo slovensko banko NLB. Kot 

delniška druţba je pričela poslovati julija 1994. Prevzela je premoţenje, celotno 

poslovanje in obveznosti Ljubljanske banke, d. d., z izjemo določenih obveznosti, ki so 

nastale v bivši SFRJ in so tako postale predmet pogajanj na meddrţavni ravni. NLB je 

univerzalna banka z licenco Banke Slovenije za opravljanje vseh bančnih poslov v 

Sloveniji in tujini, pri čemer je Republika Slovenija s 33,1 % deleţem največji delničar. 

NLB prejema najvišje bonitetne ocene za poslovanje s stabilno oceno prihodnjih 

moţnosti.  

V teoretičnem delu smo prikazali trenutno stanje slovenskega in svetovnega 

bančništva, ki se je znašlo v splošni svetovni recesiji, ter opredelili dejavnike in vplive. 

Elektronsko poslovanje in bančništvo je močno povezano z zahtevo po zagotavljanju 

varnosti in zaščite, kar smo z uporabnostjo elektronskega bančništva preučili v 

nadaljevanju. Posebno pozornost smo namenili kakovosti in njenemu pomenu za 

merjenje zadovoljstva uporabnikov bančnih storitev, čemur smo namenili samostojno 

poglavje. V končnem teoretičnem delu smo se usmerili na elektronsko bančništvo v 

NLB in zatem v raziskavo zadovoljstva uporabnikov.  

V empiričnem delu smo opravili omenjeno raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s 

ponudbo elektronskega bančništva v NLB. Cilj raziskave je bil usmerjen v preučitev 

elektronskega poslovanja in analiziranje zadovoljstva uporabnikov. Postavili smo 

temeljno tezo, ki pravi, da ima NLB kakovostno ponudbo elektronskega bančništva ter 

da so uporabniki v povprečju zadovoljni s splošno ponudbo. Uporabili smo metode dela, 

ki temeljijo na logični interpretaciji sodobne literature s področja elektronskega 

bančništva in zadovoljstva uporabnikov (teoretični del) ter v ustreznih kombinacijah 

številne znanstvene metode (empirični del). 

V kvantitativnem delu raziskave, izvedene na osnovi anketnega vprašalnika v 

spletni obliki, je sodelovalo 646 anketirancev v prvem delu in v drugem delu 259 tistih, 

ki so uporabniki elektronskega bančništva NLB. 
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Iz rezultatov raziskave smo ugotovili, da ima NLB kakovostno ponudbo 

elektronskega bančništva ter da so uporabniki v povprečju zadovoljni s splošno 

ponudbo, na kar kaţe visoka povprečna ocena. Ugotovili smo, da velika večina 

anketirancev opravi večino storitev preko spleta ter da obstajajo statistično značilne 

razlike glede na starost, ki kaţejo, da je v starostni skupini do 29 let najniţji deleţ 

tovrstnih uporabnikov. Hipotezo H2 smo zavrnili.  

Nadalje smo ugotovili, da so za anketirance glavne prednosti uporabe spletnega 

bančništva predvsem priročnost, enostavnost in preglednost uporabe. Glavne prednosti, 

ki jih navajamo, smo v hipotezi H3 postavili za najpogostejši razlog uporabe 

elektronskega bančništva in s testiranjem hipotezo potrdili. Sorazmerno velika večina 

anketirancev, kot smo ugotovili, pozna vse produkte elektronskega bančništva NLB oz. 

jih pozna vsaj delno. V največji meri uporabljajo NLB Klik in bankomat. S 

preverjanjem hipoteze H4 smo ugotovili, da ta deleţ znaša 98,5 % in je statistično 

značilno večji od predvidenega, zato smo hipotezo potrdili. Nadalje smo izvedli analizo 

odgovorov glede na sociodemografske značilnosti in ugotovili, da npr. pri uporabi 

Teledoma deleţ uporabnikov s starostjo narašča. 

Po naših ugotovitvah s starostjo narašča tudi zadovoljstvo s splošno ponudbo 

spletnega bančništva. Ob tem si »vizualne osveţitve« spletne aplikacije, ki smo jo 

postavili v hipotezo H1, uporabniki v povprečju bolj ne ţelijo kot pa jo ţelijo. Hipotezo 

smo preverili in jo na osnovi ugotovitev zavrnili. Tudi pri analizi verjetnosti za 

zamenjavo trenutnega ponudnika elektronskega bančništva smo ugotovili, da se 

anketiranci v povprečju bolj nagibajo k temu, da ostanejo pri sedanjem ponudniku, kot 

pa, da bi ga zamenjali. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v 

primerjavi s starostjo. 

Pri iskanju števila razlogov za morebitno zamenjavo ponudnika smo ugotovili, da 

obstaja več razlogov - predvsem visoki stroški storitev. Peto postavljeno hipotezo H5 

smo na podlagi ugotovitev preizkusa potrdili. Ob upoštevanju razlogov smo 

anketirancem ponudili moţnost izbire morebitnega novega ponudnika. Ugotovili smo, 

da skoraj dve tretjini anketirancev nista izbrali nobenega ponudnika, kar pomeni, da so 

zadovoljni s sedanjim ali pa med omenjenimi ni drugih ponudnikov. Največji deleţ 

anketirancev v starostni skupini do 29 let se po naših ugotovitvah navdušuje za SKB, v 

starosti 40 let in več pa se nagiba k NKBM.  

Na osnovi opredeljenih teoretičnih izhodišč in ugotovitev raziskave lahko banka 

pridobi temeljitejši vpogled v svojo celotno ponudbo elektronskega bančništva ter 

zadovoljstvo svojih uporabnikov. Tako lahko na osnovi obstoječe ponudbe, dela ter 

standardov za obvladovanje kakovosti tovrstnih storitev še poveča zadovoljstvo in 

uporabnost svojih storitev ter razširi ponudbo.  
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NLB v nadaljevanju podajamo predloge ukrepov za ustrezen pristop na področju 

zagotavljanja zadovoljstva uporabnikov. Aktivnosti mora banka usmeriti v pridobitev in 

vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z uporabniki starostne skupine do 29 let, ki 

predstavlja bodočo srţ ključnih uporabnikov. Mlada populacija ima dovolj znanja za 

uporabo sodobne tehnologije, le storitve morajo biti prilagojene njihovim potrebam in 

ţeljam, hkrati pa jih je treba ustrezno informirati o moţnostih in ponudbi spletnega 

bančništva. Priporočamo, da banka zagotovi varnost, popolno avtomatizacijo večjega 

števila storitev v okviru trţne poti ter moţnost opravljanja storitev od koderkoli in 

kadarkoli. 

Elemente, ki za uporabnike predstavljajo glavno prednost, mora banka spremljati in 

nadgrajevati s stalnim analiziranjem potreb in zadovoljstva uporabnikov ter zagotavljati 

kakovostno izvedbo storitev. Banka se mora usmeriti tudi v analizo uporabnosti 

posameznih trţnih poti. Konkurenčne prednosti banke bo povečeval tudi intenziven 

razvoj dodatnih storitev v smislu celovitega elektronskega poslovanja, ki naj zajema 

tudi poslovanje z vrednostnimi papirji, depoziti, posojili, jamstvi in povezanimi posli. 

Upošteva naj vrsto tehnologije, ki je uporabnikom dostopna in sprejemljiva. Preučiti 

mora potrebno telekomunikacijsko strukturo, poskrbeti za najvišjo stopnjo varnosti in s 

kakovostno storitvijo pridobiti zaupanje uporabnikov. Čakalni čas, ki ga uporabnik 

porabi zaradi trenutne zasedenosti operaterjev na telefonski liniji, negativno vpliva na 

zadovoljstvo in pričakovanja, ki jih uporabnik goji v zvezi s storitvijo.  

Banki predlagamo, da preuči vzroke teţav tako, da analizira zasedenost delovnih 

mest, komunikacij in druge dejavnike, ki povzročajo dolgotrajnejše in s tem draţje 

storitve. Prav na področju cenovne politike svetujemo banki večjo previdnost – 

upoštevati mora, da se cena storitve zaradi ekonomije obsega zniţuje.  

Temeljno priporočilo in predlog banki je usmeritev v uvajanje sistemov 

obvladovanja kakovosti. Banka dolgoročno ne more računati na uspešen razvoj, če ne 

bo skrbela za svoje prihodnje poslovanje na tej osnovi. Vse večje zahteve uporabnikov 

namreč vplivajo na naraščanje stopnje kakovosti storitev, posledično pa se višja stopnja 

kakovosti odraţa v večjem zadovoljstvu uporabnikov. Kakovost je za pridobivanje 

zvestobe uporabnikov ključnega pomena za katerokoli strategijo izboljšanja 

konkurenčnosti. Če banka s kakovostnimi storitvami dosega zadovoljstvo uporabnikov, 

bo posledica tega tudi večja zvestoba uporabnikov. Ne gre le za pridobivanje novih 

uporabnikov, ampak je treba tudi obdrţati stare uporabnike. Uvedba sistema 

obvladovanja kakovosti prinaša številne prednosti tako za banko kot za uporabnike in 

odnose med njima. Pri tem mora banka upoštevati pomen presoj obvladovanja 

kakovosti, ki je odvisen od razumevanja managementa banke. Presoje bodo z vidika 

managerjev koristne le, če jih bodo razumeli kot eno od metod managementa banke in 

bodo vanje aktivno vključeni. Najvišje vodstvo banke bo moralo pomen presoj sprejeti 
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kot enega od načinov za doseganje stalnih izboljšav in kot enega izmed korakov na poti 

proti učeči se banki. 

Banki na splošno predlagamo, da se usmeri v nadaljnje raziskovanje, predvsem v 

smislu ugotavljanja potreb, ţelja in pričakovanj uporabnikov z namenom zagotavljanja 

njihovega zadovoljstva. Dodatno mora raziskati in spremljati dejavnike, ki na področju 

elektronskega bančništva vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov, in na osnovi njihovih 

pričakovanj prilagajati ponudbo ter kakovost storitev v obojestransko zadovoljstvo ob 

hkratnem zagotavljanju dolgoročnega poslovnega sodelovanja. 

Na osnovi raziskave, ugotovitev in predlogov smo prepričani, da ima magistrska 

naloga strokovno in aplikativno, kakor tudi znanstveno-teoretično vrednost. Raziskava 

dokazuje, da je mnenje uporabnikov o storitvi elektronskega bančništva za nadaljnje 

poslovanje banke zalo pomembno. Rezultati raziskave prikazujejo dejansko stanje, 

prisotno v izbrani banki, še posebej v času globalne krize, ki je zajela tudi bančni sektor. 

Raziskava je zato pomembna za poznavanje področja in predlaganje načina dela z 

uporabniki. Konkurenca je velika, zato so spremembe nujno potrebne. Osnovni namen 

raziskave – ugotoviti stanje zadovoljstva uporabnikov elektronskega bančništva in 

predlagati spremembe – je bil torej doseţen. Tako lahko potrdimo tudi izvirnost 

raziskave in s tem prispevek k stroki in znanosti. 

Ključne ugotovitve in predloge je mogoče neposredno prenesti v prakso. Prispevali 

smo k izboljšanju stanja in ohranitvi ključnih uporabnikov elektronskega bančništva 

NLB, povečanju njihovega zadovoljstva, uporabnosti ter višji kakovosti storitev banke 

ob hkratnem izboljšanju in moţnosti širitve ponudbe elektronskega bančništva. 

Prepričani smo, da je nadaljnje raziskovanje smiselno usmeriti v razvoj še 

učinkovitejših metod merjenja zadovoljstva, kar bi omogočilo pridobitev čim bolj 

realnih podatkov z namenom zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov. Merjenje 

zadovoljstva uporabnikov je treba ponavljati v določenih časovnih presledkih, kar bi 

omogočilo primerjavo rezultatov s preteklimi raziskavami in pridobitev povratnih 

informacij o učinkih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov. Na osnovi 

pričakovanj uporabnikov je smiselno in potrebno prilagajati ponudbo ter kakovost 

storitev, in sicer v obojestransko zadovoljstvo ob hkratnem zagotavljanju dolgoročnega 

poslovnega sodelovanja. 

V trenutnih razmerah splošne gospodarske krize in v prihodnje lahko pričakujemo 

ostrejši konkurenčni boj bank za pridobitev uporabnikov elektronskega bančništva. V 

tem boju bo pomembna usmerjenost banke v zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov, 

njihovih potreb, ţelja in pričakovanj. Tak pristop bo prispeval ne samo k pridobitvi 

novih uporabnikov, ampak tudi k temu, da bo lahko obdrţala obstoječe uporabnike 

elektronskega bančništva. 
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Banka brez solidne podpore elektronskega bančništva in kakovostnih storitev ţe v 

kratkem roku ne bo več mogla preţiveti. Po eni strani bo izgubila uporabnike, po drugi 

strani pa jo bodo v hudi konkurenci pokopali stroški klasičnega poslovanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Pravna podlaga elektronskega bančništva 

Priloga 2 Značilnosti elektronskih plačilnih sistemov 

Priloga 3 Anketni vprašalnik 
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Pravna podlaga elektronskega bančništva  

 

Zakonodajo na področju elektronskega bančništva ureja Zakon o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP). Ta zajema poslovanje v 

elektronski obliki z uporabo informacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa 

v pravnem prometu (ZEPEP – UPB1, 2004). 

Pomen nekaterih izrazov iz ZEPEP: 

1. podatki v elektronski obliki so podatki, ki so oblikovani, shranjeni, poslani, 

prejeti ali izmenljivi na elektronski način; 

2. elektronsko sporočilo je niz podatkov, ki so poslani ali prejeti na elektronski 

način, kar vključuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov in elektronsko 

pošto; 

3. elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 

logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh 

podatkov in identifikaciji podpisnika; 

4. varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 

- da je povezan izključno s podpisnikom;  

- da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;  

- da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 

pod podpisnikovim nadzorom;  

- da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka 

kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi; 

5. časovni ţig je elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki potrjuje vsebino 

podatkov, na katere se nanaša, v navedenem času; varni časovni ţig pa 

elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke; 

6. pošiljatelj elektronskega sporočila je oseba, ki je sama poslala elektronsko 

sporočilo ali pa je bilo sporočilo poslano v njenem imenu in v skladu z njeno 

voljo; posrednik elektronskega sporočila se ne šteje za pošiljatelja tega 

elektronskega sporočila; 

7. naslovnik elektronskega sporočila je oseba, ki ji je pošiljatelj namenil 

elektronsko sporočilo; 

8. prejemnik elektronskega sporočila je oseba, ki je prejela elektronsko sporočilo; 

posrednik elektronskega sporočila se ne šteje za prejemnika tega elektronskega 

sporočila; 

9. posrednik elektronskega sporočila je oseba, ki za drugo osebo pošlje, prejme, 

shrani elektronsko sporočilo ali nudi druge storitve v zvezi z elektronskim 

sporočilom; 
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10. podpisnik je oseba, ki ustvari ali je v njenem imenu in v skladu z njeno voljo 

ustvarjen elektronski podpis; 

11. informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska in druga oprema, ki 

deluje samostojno ali v omreţju in je namenjena zbiranju, procesiranju, 

distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki; 

12. podatki za elektronsko podpisovanje so edinstveni podatki, kot so šifre ali 

zasebni šifrirni ključi, ki jih podpisnik uporablja za oblikovanje elektronskega 

podpisa; 

13. sredstvo za elektronsko podpisovanje je nastavljena programska ali strojna 

oprema, ki jo podpisnik uporablja za oblikovanje elektronskega podpisa; 

14. sredstvo za varno elektronsko podpisovanje je sredstvo za elektronsko 

podpisovanje, ki izpolnjuje zahteve iz 37. člena tega zakona; 

15. podatki za preverjanje elektronskega podpisa so edinstveni podatki, kot so šifre 

ali javni šifrirni ključi, ki se uporabljajo za preverjanje elektronskega podpisa; 

16. sredstvo za preverjanje elektronskega podpisa je nastavljena programska ali 

strojna oprema, ki se uporablja za preverjanje elektronskega podpisa; 

17. oprema za elektronsko podpisovanje je strojna ali programska oprema ali njune 

specifične sestavine, ki jih overitelj uporablja za storitve v zvezi z elektronskim 

podpisovanjem ali ki se uporabljajo za oblikovanje ali preverjanje elektronskih 

podpisov; 

18. potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje 

elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno 

identiteto; 

19. kvalificirano potrdilo je potrdilo iz prejšnje točke, ki izpolnjuje zahteve iz 28. 

člena tega zakona in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. 

do 36. člena tega zakona; 

20. overitelj je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve 

v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi; 

21. storitev informacijske druţbe je storitev, ki se običajno zagotavlja za plačilo, na 

daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo prejemnika storitev 

pri čemer pomeni:  

- na daljavo, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani sočasno prisotni;  

- z elektronskimi sredstvi, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem 

kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalnim 

stiskanjem) in shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje, prenese in sprejme 

po ţici, radiu, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih;  

- na posamezno zahtevo prejemnika storitev, da se storitev zagotavlja s 

prenosom podatkov na posamezno zahtevo. Storitve informacijske druţbe 
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vključujejo zlasti storitve prodaje blaga ali storitev, dostopa do podatkov ali 

oglaševanja na svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega 

omreţja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih podatkov v 

komunikacijskem omreţju. Storitve radijske in televizijske radiodifuzije 

niso storitve informacijske druţbe po tem zakonu; 

22. ponudnik storitev informacijske druţbe je fizična ali pravna oseba, ki ponuja 

storitve iz prejšnje točke tega člena. 
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Značilnosti elektronskih plačilnih sistemov 

 

Varnost 

Plačilni sistemi prenašajo dejanski denar. Tako so in tudi v prihodnje bodo tarča 

napada vlomilcev. Storitve, ki jih ponujajo različne ustanove po internetu, se odvijajo 

po odprtem omreţju, zato mora infrastruktura, ki bo podpirala elektronsko trgovanje, 

preprečevati vdore v omreţju, kjer je prisluškovanje in spreminjanje podatkov relativno 

lahko. 

 

Zanesljivost 

Bolj ko se bo začelo uveljavljati trgovanje po internetu, bolj bo gladko poslovanje 

odvisno od razpoloţljivosti plačilne infrastrukture, ki pa je in bo na udaru vlomilcev. 

Napadi vlomilcev ali slaba postavitev sistema lahko povzročita prekinitev povezav s 

plačilno infrastrukturo, kar ima lahko katastrofalne posledice. Zaradi tega mora biti 

plačilna infrastruktura dostopna in zanesljiva. 

 

Prilagodljivost 

Potrebujemo različne alternative pri obliki plačila. Odvisno pač od potrebnih 

garancij uporabnikov, ki so udeleţene v transakciji, od časa izvršitve plačila, do zahtev 

po preglednosti računov, od zahtev izvršitve in od vsote plačila. Elektronski plačilni 

sistemi morajo podpirati več plačilnih instrumentov; plačevanje s plačilno/kreditnimi 

karticami, čeki in tudi anonimnim elektronskim denarjem. Ti instrumenti naj bi bili 

sestavni del skupnega okvirja. 

 

Prehodnost 

Z rastjo komercialne uporabe interneta se bo povečala tudi potreba po plačilnih 

streţnikih. Plačilna infrastruktura bo morala obvladovati povečanje števila uporabnikov 

brez večjega vpliva na zmogljivost sistema. Plačilna infrastruktura mora podpirati več 

streţnikov hkrati, ki so razporejeni po omreţju. Podpiranje večjega števila streţnikov 

omogoča, da se ognemo centralnim ozkim grlom. 

 

Učinkovitost 

Pristojbine, ki jih moramo plačati za dostop do informacij, povzročijo večkratna 

plačila manjših zneskov. Plačilni sistem mora biti sposoben izpeljati mikroplačila brez 

vidnejše degradacije storitev. Stroški posamezne transakcije morajo biti tako majhni, da 

so v bistvu nepomembni, tudi pri transakciji v višini nekaj centov. 
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Anonimnost 

Pri določenih transakcijah naj bi identiteta udeleţenih uporabnikov ostala zaščitena. 

Na podlagi transakcij naj ne bi bilo moţno spremljati vzorca potrošnje niti določiti vira 

dohodka. Posameznik je izsledljiv pri tradicionalnem plačilnem sistemu s čeki ali 

kreditnimi karticami. 

 

Sprejemljivost 

Uporabnost plačilnega sistema je odvisna od tega, kaj lahko posameznik z njegovo 

pomočjo kupi. Sprejemljivost plačilnega instrumenta mora biti čim bolj široka. Kjer 

plačilni mehanizem sloni na večjemu številu streţnikov, mora omogočiti uporabniku 

enega streţnika, da sklene posel z uporabnikom drugega streţnika. 

 

Zaledje potrošnikov 

Zaledje potrošnikov (število uporabnikov plačilnega sistema) vpliva na 

sprejemljivost plačilnega sistema. Trgovec, ki ţeli prodajati določene izdelke, bo izbral 

plačilni sistem, ki ima veliko zaledje potrošnikov, drugače posel ne bo dosegel 

pričakovanega učinka. 

 

Konvertibilnost 

Uporabniki interneta bodo izbrali finančne instrumente, ki bodo najbolj ustrezali 

potrebam za dane transakcije. Verjetno se bo čez čas obdrţalo nekaj plačilnih sistemov, 

ki se bodo znotraj opisanih značilnostih razlikovali. V takem okolju je pomembno, da se 

skladi, ki jih predstavlja en sam sistem, lahko pretvorijo v sklade, ki jih predstavlja drug 

sistem. 

 

Lahkotnost integracije z aplikacijami 

Plačilni sistem mora biti povezan z obstoječo finančno infrastrukturo. Aplikacije se 

morajo spremeniti do tolikšne mere, da lahko uporabljajo obstoječo in novo plačilno 

infrastrukturo. Protokoli osnovnih aplikacij morajo podpirati plačila prek novih 

sistemov. 

 

Lahkotnost uporabe 

Uporabnik sistema naj ne bi bil neprestano prekinjen s tem, da mora posredovati 

določene informacije o plačilu, ampak naj bi se večina plačila izvršila avtomatično. 

Kljub vsemu hoče uporabnik imeti kontrolo kdaj, komu in koliko je plačal. Plačila nad 

določeno mejo morajo zahtevati odobritev. Uporabniku mora biti omogočeno 

spremljanje njegove potrošnje.  
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Anketni vprašalnik 

 

- ANKETNI VPRAŠALNIK - 
 

Ime mi je Stanislav Litrop in sem študent magistrskega študijskega programa 

Management na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem. Prosil bi 

Vas, če bi mi pomagali pridobiti nekaj zelo koristnih raziskovalnih podatkov v sklopu 

tega anketnega vprašalnika za dokončanje moje magistrske naloge z naslovom »Analiza 

zadovoljstva uporabnikov elektronskega bančništva – študija primera«.  

 

Vprašalnik je zaprtega tipa in narejen v elektronski spletni verziji. Nanj odgovarjate s 

klikanjem na ponujene odgovore. Za vsa nadaljnja vprašanja sem vam dosegljiv preko 

elektronskega naslova: stanislav.litrop@gmail.com. 

 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika traja pribliţno 10 minut. Vprašalnik je namenjen 

vsem uporabnikom spletnega bančništva, s poudarkom na uporabnikih spletnega 

bančništva NLB. Prosil bi vse, ki niste uporabniki spletnega bančništva NLB, da prav 

tako rešite spletni anketni vprašalnik. 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam ţe v naprej najlepše zahvaljujem. 

 

Pri vsakem vprašanju imate na voljo moţne odgovore. Pri vprašanjih, kjer ocenjujete 

svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo oziroma druge vaše ţelje, imate na voljo moţne 

odgovore na vrednostni lestvici od 1 do 5. Pri tem pomeni 1 vaše popolno nestrinjanje, 2 

delno nestrinjanje, 3 se ne strinjate in tudi ne zavračate, 4 delno strinjanje in 5 popolno 

strinjanje.  

 

1. Ali ste uporabnik spletnega bančništva? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

2. Spol. 

a. Moški. 

b. Ţenska. 
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3. Starost. 

a. Manj kot 19 let. 

b. Od 19 do 29 let. 

c. Od 30 do 39 let. 

d. Od 40 do 49 let. 

e. Več kot 50 let.  

 

4. Izobrazba. 

a. Končana osnovna šola. 

b. Končana srednja šola. 

c. Končana višja ali visoka šola. 

d. Končana fakulteta. 

e. Opravljen magisterij ali doktorat. 

 

5. Ali ste uporabnik spletnega bančništva Nove ljubljanske banke (NLB)? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

6. Ali opravljate večino bančnih poslov – več kot polovico (plačevanje računov, 

preverjanje stanja na vašem tekočem računu, nakazovanje denarja, itd.) preko 

spletnega bančništva NLB ali še vedno preko bančnega okenca? 

a. Večino bančnih poslov opravljam od doma ali delovnega mesta preko 

spletnega bančništva NLB. 

b. Počasi se privajam in pridobivam zaupanje v spletno bančništvo, zaradi 

tega opravljam vedno več bančnih poslov preko spleta.  

c. Še vedno ne zaupam dovolj spletnim aplikacijam in internetu, zaradi 

tega opravljam zgolj najnujnejše bančne posle preko spleta, ko resnično 

nimam časa iti v banko.  

 

7. Prednosti, da uporabljate elektronsko bančništvo NLB (obkroţite lahko samo en 

odgovor)? 

a. Priročnost, enostavnost, preglednost. 

b. Cenovna ugodnost spletnih aplikacij. 

c. NLB je bila moja prva »spletna banka« in pri tej »vztrajam«. 

d. Ne vem. 

e. Ne ţelim odgovoriti.  
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8. Ali poznate večino »produktov« iz ponudbe elektronskega bančništva NLB (NLB 

Klik, NLB Proklik, Teledom NLB, Mobilna banka Moba NLB, Kontaktni center 

NLB, Kratka sporočila SMS o stanju na računu, Avtomatski odzivnik za stanje 

na računu, Bankomati)? 

a. Vse. 

b. Nobenega. 

c. Delno (dopišite katere poznate). 

 

9. Z opisno besedo »uporabljam« ali »ne uporabljam« označite tiste produkte 

elektronskega bančništva NLB, ki jih uporabljate oziroma ne uporabljate.  

a. Avtomatski odzivnik za stanje na računu. 

b. Bankomat.  

c. Kontaktni center NLB. 

d. Kratka sporočila SMS o stanju na računu. 

e. Mobilna banka Moba NLB. 

f. NLB Klik. 

g. NLB Proklik.  

h. Teledom NLB. 

 

10. Ali ste zadovoljni s splošno ponudbo spletnega bančništva NLB? 

a. Na skali od 1 do 5 ustrezno označite vaše zadovoljstvo s ponudbo, pri 

čemer 1 pomeni popolno nezadovoljstvo in 5 popolno zadovoljstvo.  

 

11. Ali bi si ţeleli posodobitve (»vizualno osveţitev«) oziroma poenostavitve spletne 

aplikacije (vizualna privlačnost ter priročnejši meniji v aplikaciji) spletne 

aplikacije NLB Klik? 

a. Na skali od 1 do 5 ustrezno označite vašo ţeljo o posodobitvi spletne 

aplikacije, pri čemer 1 pomeni, da ste popolnoma nezadovoljni s 

trenutno spletno podobo in si ţelite sprememb ter 5, da si ne ţelite 

vizualne posodobitve.  

 

12. Ali razmišljate o zamenjavi ponudnika elektronskega bančništva?  

a. Na skali od 1 do 5 ustrezno označite vašo ţeljo glede zamenjave 

ponudnika, pri čemer 1 pomeni, da ga ne ţelite menjati in 5, da bi ga 

takoj zamenjali.  
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13. Zaradi katerih poglavitnih razlogov ţelite zamenjati ponudnika elektronskega 

bančništva (obkroţite lahko tudi več odgovorov)? 

a. Uporabnost in funkcionalnost. 

b. Nepreglednost spletne aplikacije.  

c. Visoki stroški storitev. 

d. Dolgi časovni roki odzivnosti spletne aplikacije. 

e. Zaradi skope ponudbe in kakovosti storitev elektronskega bančništva 

NLB.  

f. Naveličanost. 

 

14. Katerega novega ponudnika bi izbrali (od spodaj naštetih), če bi se odločili za 

zamenjavo (obkroţite lahko samo enega)? 

a. Banke Koper. 

b. Nova kreditna banka Maribor (NKBM). 

c. Slovenska kreditna banka (SKB). 

d. Probanka. 

e. Raiffeisen Krekova Banka. 

f. Nobenega od naštetih.  

 


