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POVZETEK 

Elektronsko bančništvo predstavlja pojem, ki je nekaterim še vedno neznan. Ker je inovacij 

na trgu vsak dan vedno več, jim bo tudi potrebno slediti. Z elektronskim bančništvom je 

omogočeno poslovanje z banko na daljavo, kar omogoča prihranek časa in denarja. Ker na 

finančnem trgu vlada velika konkurenca, so bile banke prisiljene k uvajanju novosti. V 

diplomski nalogi je opisan pojem elektronskega bančništva, katere so njegove prednosti in 

slabosti; podrobneje so predstavljene vse e-poti v Abanki Vipa d. d. V raziskovalnem delu 

diplomske naloge so predstavljeni rezultati ankete o uporabi elektronskega bančništva. 

Raziskava je pokazala, da je najbolj uporabljena storitev bančni avtomat, ki je postal človekov 

vsakdanjik. Spletnim bankam se večina še vedno izogiba, saj jih skrbi za varnost podatkov. 

Ključne besede: elektronsko bančništvo, inovacije, finančni trg, e-poti, bančni avtomat, 

spletna banka, varnost. 

SUMMARY 

Electronic banking is for many people still unknown. Every day there are innovations on 

financial market and people will have to follow them. With e-banking, banking operations 

works remotely and saves time and money. The thesis describes the concept of electronic 

banking, what are benefits and weakness and detail all e-banking services in Abanka Vipa 

d.d. In the research part there are results of the survey on the use of electronic banking. The 

survey found that most used service is ATM machine (automated teller machine). Online 

banking is still being avoided because people are concerned for the safety of data. 

Keywords: online banking, innovation, financial markets, e-banking, ATM machine, online 

bank, safety. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Danes je v Sloveniji veliko bank, ki ponujajo raznolike storitve, s katerimi bi želeli zadovoljiti 

svoje kupce. Konkurenca je iz dneva v dan večja in stranke so vedno bolj zahtevne. Živimo v 

obdobju, kjer je prosti čas dragocen in ga želimo izkoristiti na najboljši možni način. Zato je 

vse več tistih, ki za dvig gotovine uporabljajo bančne avtomate in plačujejo položnice preko 

spleta, saj dolge čakalne vrste v bankah nikogar ne privlačijo. Da bi se izognili čakanju na 

bančnih okencih, večina bank danes ponuja elektronsko bančništvo. Tako prihranimo čas in 

denar, ki nam veliko pomenita.  

Elektronsko bančništvo ima tako slabe kot tudi dobre strani. Prednosti za banko so nižji 

stroški bančnega poslovanja in manj papirja, kar je prijazno okolju, za komitente pa nižje 

provizije in hitrejše poslovanje, saj ni treba čakati v dolgi vrsti za bančnim okencem. Slabosti, 

ki jih ta oblika poslovanja prinese banki, pa so naslednje: začetna investicija je pogojena z 

visokimi stroški, storitev ni primerna za vsakogar, saj se še vedno več komitentov odloča za 

klasično poslovanje z obiskom poslovalnice (na primer za dvig gotovine, prenose med računi, 

plačevanje položnic …) in varnost nikoli ne more biti popolna. Slaba stran takšnega 

poslovanja za komitente pa je, da ni osebnega stika z bančniki, možnost vdora v osebni 

računalnik in s tem tudi zlorabe podatkov, vsi nimajo dostopa do interneta in slabo 

poznavanje programov. 

Novinarka Stela Mihajlović je v članku za časnik Finance zapisala, da je bilo pred približno 

11. leti v Sloveniji le 15.000 uporabnikov elektronskega bančništva, leta 2011 pa se je število 

uporabnikov povzpelo na 579.000 (Mihajlović 2011a). Številka kaže, da se vse več ljudi 

odloča za takšno vrsto poslovanja z banko in upravljanjem svojega premoženja oziroma 

opravljanjem transakcij. Obdobje, v katerem živimo, nas tudi na nek način prisili v to, saj je 

veliko ljudi preobremenjenih s službo in z drugimi obveznosti ter jim časa za obisk banke 

zmanjka. Provizije v bankah so visoke in marsikdo bi se jim v današnjem kriznem času rad 

izognil.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen moje diplomske naloge je na splošno predstaviti elektronsko bančništvo in nato 

podrobneje njegove produkte v banki Abanka Vipa d. d. Na podlagi anketiranja je bil cilj 

ugotoviti, koliko je tistih, ki uporabljajo produkte elektronskega bančništva, in koliko je tistih, 

ki jih ne; prav tako sem želela ugotoviti, za katere transakcije jih najpogosteje uporabljajo 

(plačevanje položnic, prenosi med računi, pregled prometa, dvig na bančnem avtomatu ...). V 

primeru neuporabe, me je zanimalo, kaj je vzrok za to (strah pred zlorabami, ne poznajo 

storitve, se ne spoznajo na računalnik ...).  
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu sem na osnovi prebrane literature predstavila pojem elektronsko 

bančništvo in kdaj ter kje se je le-to začelo razvijati. Odgovorila sem na vprašanje, kaj 

potrebujemo za dostop do spletne banke, ali je to nevaren način poslovanja in kako smo 

zaščiteni pred morebitnimi zlorabami; katere so prednosti in slabosti banke ter katere za 

komitente, ki te storitve uporabljajo. 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila metodo anketiranja. Anketa je bila 

dostopna na spletu in preko elektronske pošte, ponudila sem jih pa tudi fizično v svoji okolici 

in na delovnem mestu. Namenjene so bile vsem polnoletnim prebivalcem Slovenije. Zanimala 

me je predvsem uporaba različnih produktov elektronskega bančništva, kot so e-računi, 

spletna banka in bančni avtomati. Na podlagi rezultatov anketiranja sem ugotovila, kolikšen 

odstotek prebivalstva uporablja katerega od navedenih produktov in kako pogosto. Nato sem 

rezultate tudi grafično prikazala. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri obravnavanju teme v moji diplomski nalogi sem predpostavljala, da bom zajela dovolj 

velik vzorec za analizo in da bo le-ta reprezentativen ter da bodo anketiranci vestno 

odgovarjali na zastavljena vprašanja, kar se je izkazalo kot resnično.   

Pri anketiranju sem se omejila le na polnoletno prebivalstvo v Sloveniji, ankete pa ponudila 

preko spleta in elektronske pošte ter tudi fizično v svoji okolici oziroma na delovnem mestu. 
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2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 

2.1  Opredelitev elektronskega bančništva 

Tehnološki napredek je pustil velik pečat tudi v bankah. Zaradi tega so bile le-te prisiljene 

uvesti novosti pri poslovanju. V današnjem času si ne predstavljamo življenja brez medijev, 

interneta in drugih tehnologij, zato nam beseda elektronsko bančništvo ne bi smela biti tuja. 

Vsakdanje poslovanje z banko nam omogočajo napredne oblike elektronskega bančništva.  

Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot poslovanje z bankami na elektronski način. 

Nekateri takšnemu načinu poslovanja z bankami pravijo tudi direktno bančništvo, saj 

komitenti lahko opravljajo bančne storitve neposredno od doma ali pa z delovnega mesta 

(Jerman-Blažič s soavtorji 2001). 

Oblike elektronskega bančništva so: elektronsko bančništvo med bankami, elektronsko 

bančništvo pri poslovanju s stranko (bančništvo od doma, plačilne kartice in samopostrežni 

aparati) in e-bančništvo v banki. 

 

Slika 1: Oblike elektronskega bančništva. 

Vir: Razgoršek in Potočar 2009. 

Za vsako transakcijo na kapitalskem trgu, poslovno ali drugo gospodarsko transakcijo mora 

banka paziti na sedem kategorij tveganja, in sicer na: strateško, kreditno, tržno, likvidnostno, 

tržno, operativno, pravno tveganje in na ugled. Najpomembnejša kategorija med naštetimi je 

operativno tveganje. To je tveganje posredne ali neposredne izgube oziroma škode zaradi 

neustreznih ali neuspešnih notranjih procesov, ljudi in sistema ali pa zaradi zunanjih 

dogodkov.  
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BANČNIŠTVO 
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Storitve elektronskega bančništva delimo na informacijske in transakcijske. Med 

informacijske uvrščamo informacije o stanjih in transakcijah na komitentovih računih, o 

dogajanjih na kapitalskih trgih, kreditnih pogojih, borzi, obrestnih merah, tečajih. Med 

transakcijske storitve pa uvrščamo vse tiste storitve, ki vključujejo plačilne instrumente. Le-te 

lahko razdelimo v tri skupine, in sicer: elektronski denar, elektronski ček in storitve 

plačevanja s karticami (Razgoršek in Potočar 2009). 

Elektronski denar ali E-money oziroma E-cash je denar, ki se pretaka zunaj ustaljenih bančnih 

poti in predstavlja nadomestek za gotovino. To pomeni, da denar oziroma gotovino lahko 

predstavlja majhna kartica z vgrajenim mikročipom in z njo lahko opravljamo skoraj vse 

finančne posle (preko telefona, osebnega računalnika ali televizije).  

Druga skupina plačilnih instrumentov je elektronski ček, ki je digitalno podpisan elektronski 

dokument, s katerim se podpisnikovi banki naroči, da naj v določenem časovnem roku izplača 

določeno vsoto denarja z njegovega transakcijskega računa. Elektronski ček je lahko poslan in 

prejet preko elektronske pošte (Obradović in soavtorji 2006).  

Ena izmed najbolj uporabljenih plačilnih instrumentov je gotovo storitev plačevanja s 

karticami. Plačilne kartice ali plastični denar so se v svetu pojavile leta 1950. V Sloveniji smo 

jih začeli uporabljati v letu 1960, danes pa jih je po podatkih Banke Slovenije že preko 2,5 

milijonov, od tega naj bi bilo v marcu 2012 v obtoku 1,6 milijona kreditnih kartic (Jug 2012). 

Največja prednost, ki jo pripisujemo uporabi plačilnih kartic je ta, da nam ni treba prenašati 

večje količine gotovine s sabo v denarnici, kar je tudi bolj varno. Druga prednost, ki jo lahko 

izpostavimo, je možnost plačila na odlog. To pomeni, če nimamo dovolj denarja na 

transakcijskem računu, lahko opravimo nakup ali dvig gotovine s kreditno kartico. Poznamo 

več vrst plačilnih kartic, ki jih ločimo po več kriterijih.  

Glede na izdajatelje ločimo kartice na (Mojdenar IT, d. o. o. b. l.): 

- bančne kartice, ki jih izdajajo banke v Sloveniji (večina bank); 

- podjetniške kartice, ki jih izdajajo podjetja v Sloveniji (večja trgovska podjetja); 

- partnerske kartice, ki jih izdajajo podjetja v sodelovanje z bankami v Sloveniji (Merkur, 

Adria Airways, Delo, Nama in drugi); 

- licenčne kartice, ki jih izdajajo banke ali podjetja v sodelovanju s podjetji v tujini, ki so 

nosilci kartic (Eurocard ali Mastercard, Diners, Visa, American Express). 

Glede na funkcijo, ki jo opravljajo plačilne kartice, jih delimo na: 

- predplačilne kartice, ki jih lahko vnaprej kupimo in po uporabi uničimo (telefonske 

kartice) ali pa jih vnaprej napolnimo ter nato uporabljamo za plačevanje različnih storitev 

(telefon, parkirnina, cestnina, javni prevoz); 

- debetne kartice, ki so vezane na tekoči račun in ob nakupu ali dvigu gotovine takoj 

bremeni račun (BA in MAESTRO); 
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- kreditne kartice ali kartice z odloženim plačilom, s katerimi izdajatelj kartice bremeni 

tekoči račun samo enkrat v mesecu, do plačila pa nas kreditira (Activa, Visa, Diners 

Club); 

- posojilne kartice, katerih izdajatelji so banke oziroma podjetja in omogočajo nakupe na 

obročno odplačevanje (posojilna Karanta, posojilna Visa). 

Danes je vedno več kombiniranih kartic, ki združujejo vse zgoraj navedene funkcije. Bistvo 

uporabe elektronskega bančništva ni le to, da lahko od doma ali z delovnega mesta opravimo 

skoraj vse storitve, ki jih ponuja naša banka. Kot vse storitve ima tudi elektronsko bančništvo 

določene prednosti in slabosti. Skupne prednosti so: zmanjšanje stroškov bančnega 

poslovanja, manj papirja, nižje provizije, hitrejše, cenejše in kvalitetnejše poslovanje brez 

čakalnih vrst pred bančnimi okenci, nove distribucijske poti uporabe storitev in širša ponudba 

storitev. Kljub vsem naštetim prednostim, ki jih prinaša elektronsko bančništvo, nam le-to 

prinese tudi marsikatero slabost. Glavne slabosti so: začetna investicija je pogojena z visokimi 

stroški, internetno poslovanje še ne nadomesti potrebe po mreži poslovalnic, ni primerno za 

vse komitente (ni dostopa do interneta, ne znajo uporabljati storitev …), možne so tehnične 

napake in nezanesljivost sistema ter možnost vdora in zlorabe zasebnih podatkov. Marsikatero 

slabost je mogoče odpraviti. Komitentom, ki ne znajo uporabljati bančnega avtomata ali 

spletne banke, bančnik lahko ponudi pomoč in jih nauči uporabe teh storitev. Še vedno je 

veliko tistih, ki se ne odločajo za elektronsko poslovanje z banko zaradi strahu pred zlorabo. 

Z ustrezno protivirusno zaščito, z malo znanja in rednim spreminjanjem uporabniškega gesla 

nam tovrstno poslovanje ne bi smelo povzročati skrbi in preglavic.  

Elektronsko bančništvo bi lahko kmalu uničilo tradicionalni bančni poslovni model. Banke 

težijo k temu, da bi v prihodnosti nadgradile elektronsko bančništvo in tako bi komitentom 

ponudile opravljanje storitev preko spletne banke, kot so podaljšanje izrednega limita, 

povpraševanje po enostavnejših (hitrih, potrošniških) kreditih, podaljšanje vezave depozita 

ipd. Na tovrstno poslovanje lahko gledamo pozitivno, saj tehnologija napreduje in z njo tudi 

človek. Lahko se pa začnemo bati za delovna mesta. Vse te storitve, ki se bodo vse bolj 

opravljale elektronsko, bodo terjale davek odpuščanja ljudi. Banke ne bodo več potrebovale 

kader z desetimi ljudmi, temveč le s petimi, saj bo večino poslov možno opraviti od doma na 

daljavo in brez osebnega stika z bančnikom. 

2.2  Začetki elektronskega bančništva 

Prve, ki so pokazale zanimanje za komunikacijo s strankami preko internetnega omrežja, so 

bile banke. Ker so bile čakalne vrste v bankah, še posebej ob dnevih izplačila plač in 

pokojnin, dolge, so bile banke prisiljene storiti korak naprej. Avtor članka »Zgodovina 

elektronskega poslovanja« (izvirno Istorijat elektronskog poslovanja, Ebiznis-Cori-Magazin 

br. 70) Miodrag Kostić je zapisal, da je imel odprt poslovni račun v City banki, kjer so 

bančniki opazili nezadovoljstvo strank ob čakanju v dolgih čakalnih vrstah pred bančnim 
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okencem. Iz tega razloga so v vseh poslovalnicah obesili obvestilo, kjer so vsakomur, ki je 

čakal dlje kot deset minut, obljubili 20 dolarjev več izplačila za izgubljeni čas (Kostić b. l.). 

Prvi elektronski prenos denarja je bil izvršen že leta 1860. Izvršila ga je banka Western Union 

iz Združenih držav Amerike preko telegrafa. Ameriški Fedwire je kot servis za telegrafski 

prenos denarja pričel z delom v letu 1918 (Puška 2007). Sredi šestdesetih let 20. stoletja se je 

število transakcij v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike tako povečalo, da so bili 

primorani uvesti novosti, saj tradicionalne metode prenosov niso bile več mogoče. Začetki 

elektronskega poslovanja, kakršnega poznamo tudi danes, segajo v leto 1968 s standardom 

RIP1 (angl. Routing Information Protocol 1), z razvojem računalniških omrežij in interneta ter 

z združevanjem telekomunikacijske tehnologije (Kermelj Ribnikar 2011).  

V istem letu je bila v Združenih državah Amerike ustanovljena družba »brez papirja« 

(SCOPE - Special Committee on Paperless Entries). Prva banka, ki je uvedla sistem 

elektronskega bančništva, je bila Security First Network Bank iz Atlante v Združenih državah 

Amerike, za katero še danes velja, da ima stroške poslovanja med najnižjimi na svetu. 

Nekatere banke so elektronsko bančništvo strankam ponujale v letu 1985, vendar sta 

pomanjkanje internetnih uporabnikov in stroški, povezani z uporabo spletnega bančništva, 

zavirala rast. V sredini devetdesetih let so finančne inštitucije sprejele ukrepe za izvajanje e-

bančnih storitev, vendar je bilo veliko tistih, ki niso bili prepričani v vodenje transakcij preko 

spleta. Do leta 2000 je v ZDA elektronsko bančništvo ponudilo 80 odstotkov bank. Uporaba 

se je počasi začela širiti med prebivalstvom (Batchelor b. l.). 

2.3  Prednosti in slabosti za komitenta 

Tako kot vse storitve tudi elektronsko bančništvo prinaša določene prednosti in določene 

slabosti za komitenta. Prednost, ki ji pripisujemo največji pomen, je zagotovo prihranek časa 

in denarja. V današnjem kriznem času je vsak prihranek dobrodošel, čas pa je zaradi vse bolj 

stresnih služb in delovnih urnikov zelo dragocen. 

Prednosti za komitenta so (Tim 3Doba 2011): 

- ni potrebno stati v vrsti pred bančnim okencem; 

- prihranek časa; 

- enostavnost uporabe; 

- neomejenost možnosti uporabe; 

- nižji stroški poslovanja z banko; 

- ažuren arhiv transakcij; 

- možnost hitrega ukrepanja; 

- osebni stik ni potreben; 

- večja zasebnost; 

- večja informiranost. 
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Slabosti za komitenta so (Tim 3Doba 2011): 

- ni osebnega kontakta; 

- ni popolne varnosti; 

- vsi nimajo enake možnosti dostopa; 

- slabo poznavanje programa; 

- stare navade. 

2.4  Prednosti in slabosti za banko 

Banke se trudijo ponuditi vedno nekaj novega in ugodnejšega za svoje komitente. Pri 

razvijanju storitev mora banka paziti na stroške, hkrati pa na kakovost, ki jo bo ponudila in 

tako ohranila svoje dobro ime. Zato so tudi tukaj določene prednosti in slabosti, ki jih 

elektronsko bančništvo prinaša bankam.  

Prednosti za banko so (Tim 3Doba 2011): 

- nižji stroški bančnih transakcij; 

- zmanjšanje stroškov poslovanja; 

- manj poslovalnic; 

- več potencialnih strank; 

- prihranek pri administraciji; 

- boljša informiranost; 

- priložnosti za manjše banke; 

- večja kontrola poslovanja; 

- elektronsko zajemanje podatkov; 

- spremljanje uporabe. 

Slabosti za banko so (Tim 3Doba 2011): 

- storitev ni primerna za vsakogar; 

- ni zagotovila za prihranek pri zaposlenih; 

- veliko komitentov še vedno uporablja star način poslovanja z banko; 

- varnost ne more biti nikoli 100 %. 

2.5  Varnost 

Dandanes vdiralcem pogosto uspe vdreti na spletne strani ali v informacijski sistem. Zato je ta 

sistem potrebno tudi zaščititi. Zaščitimo pa se lahko na več načinov, ki so jih opisali v 

priročniku Skrivnosti elektronskega poslovanja. 

En način so požarni zidovi in filtri v usmerjevalnikih. Vsaka internetna povezava poteka preko 

usmerjevalnika, ki mu pravimo »router«, in pa preko požarnega zidu, s tujko imenovanega 

»firewall«. Usmerjevalnik usmerja pretok informacij med različnimi deli omrežja. S tem, ko 
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nastavimo filtre v konfiguraciji usmerjevalnika, lahko nadziramo pretok teh informacij 

oziroma paketov tako, da nekaterim dovolimo, drugim pa onemogočimo dostop do 

računalnika. Požarni zid vsebuje tudi to funkcijo. Omogoča zaščito notranjega omrežja pred 

vdori iz internetnega omrežja. V primerjavi z usmerjevalnikom nam požarni zid omogoča tudi 

protivirusno zaščito, njegova postavitev pa je tudi enostavnejša (Osojnik s soavtorji 2002). 

Drugi način zaščite pred vdiralci je varovanje podatkov med prenosom. Medtem ko se podatki 

prenašajo, so lahko zelo ranljivi, saj jih neka druga nepooblaščena oseba lahko zbriše, 

prestreže ali spremeni. Za zmanjšanje tovrstnega tveganja je potrebno šifriranje podatkov. To 

pomeni, da podatke preoblikujemo tako, da so za neko drugo osebo nerazumljivi (Osojnik s 

soavtorji 2002). 

Naslednji način varovanja je kontrola dostopa, ki je lahko fizična ali logična. Fizični nadzor 

so na primer zaklenjena vrata prostora, kjer je računalnik, logični pa nadzor dostopa 

uporabnikov do računalniških virov. To pomeni, da mora imeti vsak uporabnik za učinkovit 

nadzor svojo identiteto, torej uporabniško ime in geslo. Priporočljivo je, da gesla pogosteje 

tudi zamenjamo, uporabimo več znakov, vmes tudi številke, male in velike začetnice ter 

podobno (Osojnik s soavtorji 2002). 

Zadnji način zaščite, ki je vsem najbolj znan, so protivirusni programi. Računalniški virus je 

posebna vrsta računalniškega programa, ki se širi v skrivni obliki in lahko povzroči škodljive 

posledice. Virusi se širijo pri zagonu računalnika z okuženega medija – pri zagonu okuženega 

programa, odpiranju okužene datoteke, preko prenosnih medijev (diskete, USB ključi, CD 

plošče), preko elektronske pošte, pri uporabi piratske programske opreme itd. (Osojnik s 

soavtorji 2002). 

Ključni koraki za boj proti virusom so (Osojnik s soavtorji 2002): 

- priprava, ki vsebuje izdelavo varnostnih kopij za vso programsko opremo, vključno z 

operacijskim sistemom in izdelavo načrta obnove; 

- preprečitev: dvig uporabniške kulture in namestitev ustrezne programske opreme; 

- odkritje: uporaba protivirusnih programov za odkrivanje in odpravljanje računalniških 

virusov; 

- odstranitev: brisanje okuženih datotek in reševanje okvarjenih podatkov. 

Na spletni strani www.zbs-giz.si so zapisali, da je največ zlorab elektronskega bančništva v 

času krompirjevih počitnic in božično-novoletnih praznikov, zato je potrebno še več 

pozornosti posvetiti varni uporabi spletnih bank. Banke in hranilnice priporočajo (Združenje 

bank Slovenije 2012): 

- redno spremljanje transakcij na računih, vključenih v poslovanje preko elektronske 

banke; 

- če uporabnik spletne banke uporablja identifikacijo preko pametne kartice ali USB 

ključa, jih ne sme puščati v računalniku; 



 

9 

 

- nujna je odjava iz spletne banke; 

- računalnik, na katerem uporabnik uporablja spletno banko, je potrebno ugasniti, če ga ne 

potrebuje za nadaljnjo uporabo; 

- nikoli in nikomur uporabnik ne sme občutljivih podatkov (gesla, digitalna potrdila …) 

pošiljati preko elektronske pošte; 

- če banka zahteva občutljive podatke, je to potrebno preveriti preko telefona ali osebno; 

- ni priporočljivo nameščati programske opreme iz nepreverjenih virov; 

- pametno kartico ali USB ključ in geslo je priporočljivo hraniti ločeno; 

- pametno kartico ali USB ključ in geslo je potrebno skrbno hraniti; 

- vsak sum zlorabe spletne banke je potrebno takoj sporočiti banki in policiji; 

- vsakomur, ki ima digitalno potrdilo shranjeno na disku, banke priporočajo, naj začnejo 

uporabljati pametne kartice oziroma USB ključe. 

Ena izmed najpogostejših spletnih prevar je phishing, s katero goljuf pridobi osebna 

uporabniška imena in gesla za dostop do elektronske pošte, Facebooka ali storitve PayPal. Če 

mu uspe pridobiti podatke za vstop v spletno banko, nas lahko oškoduje tudi finančno. 

Phishing prevara se začne z elektronskim sporočilom, ki naj bi ga prejeli od banke. Slika 2 

ponazarja primer elektronskega sporočila, ki vsebuje tudi povezavo, s katero pridemo do 

lažne spletne strani. Če na tej strani uporabnik vtipka uporabniško ime in geslo, ju avtomatsko 

posreduje goljufu. Pomembno je, da se vsakdo zaveda, da nam banka nikoli ne bi poslala 

takšne elektronske pošte. 

 

Slika 2: Primer lažnega elektronskega sporočila. 

Vir: Varni na internetu 2011.  
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3 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO ZA FIZIČNE OSEBE V ABANKI VIPA D. D. 

3.1  Predstavitev banke Abanka Vipa d. d. 

Abanka Vipa d. d. je začela s svojim delovanjem že v letu 1955 kot podružnica Jugoslovanske 

banke za zunanjo trgovino. Dvaindvajset let kasneje, leta 1977, se je preimenovala v 

Jugobanko. Podružnica Jugobanka je bila prva banka v Sloveniji za mednarodne odnose. 

Decembra 1989 so jo preimenovali v Abanko, kasneje, po združitvi z Banko Vipa d. d. leta 

2002 pa je dobila novo ime, po katerem jo danes vsi poznamo, in sicer Abanka Vipa d. d. 

(Abanka Vipa d. d. 2012g). 

Danes je Abanka tretja po velikosti med slovenskimi bankami in prepoznavna bančna 

partnerica v jugovzhodni Evropi. Ker se kot tretja največja banka v Sloveniji zaveda 

odgovornega vključevanja v okolje, je njena vizija biti usmerjena k stranki, varna in stabilna 

banka s ciljem dolgoročne neto donosnosti kapitala, prepoznavna po fleksibilnosti in 

raznovrstnosti. Kot dokaz nenehnega truda k izpolnjevanju ciljev je Abanka v letih 2009 in 

2010 prejela mednarodno nagrado za najboljšo banko v Sloveniji. 

Ključne strateške usmeritve za obdobje do leta 2014 so: povečanje kapitalske moči za razvoj 

in stabilno poslovanje banke, vključno z možnostjo povezovanja z drugimi bankami, 

okrepitev poslovanja s prebivalstvom ter z malimi in velikimi podjetji ter stroškovna in 

procesna učinkovitost (Abanka Vipa d. d. 2012c). 

Tabela 1: Lastniška struktura na dan 4. 11. 2012 

Naziv delničarja Število delnic Delež v % 

Zavarovalnica Triglav d. d. 1.843.377 25,60 

Sava d. d. 1.715.841 23,83 

Gorenjska banka d. d. Kranj 1.061.220 14,74 

Triglav vzajemni skladi 527.258 7,32 

HIT d. d. Nova Gorica 442.705 6,15 

Vipa Holding d. d. 266.896 3,71 

Daimond d. d. 255.907 3,55 

Zvon Ena Holding d. d. (v stečaju) 174.331 2,42 

Slovenska odškodninska družba d. d. 161.119 2,24 

NFD 1, Delniški podsklad 106.000 1,47 

Skupaj 6.554.654 91,04 

Vir: Abanka Vipa d.d. 2012b. 

Osnovni kapital Abanke na dan 4. 11. 2012 znaša 30.045.067,60 EUR in je sestavljen iz 

7.200.000 rednih delnic. 
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3.2  E-poti v Abanki za fizične osebe 

3.2.1 Bančni avtomati 

Naš nenehni spremljevalec, na katerega se lahko zanesemo vsak dan v letu in 24 ur na dan, je 

bančni avtomat ali na kratko bankomat. Marsikdo si dviga gotovine ne predstavlja na kakšen 

drug način kot preko bankomata. 

Bančni avtomati banke Abanka Vipa d. d. svojim komitentom ponujajo (Abanka Vipa d.d. 

2012a): 

- prenos med računi; 

- dvig gotovine; 

- informacijo o stanju in izpis prometa; 

- polog preko depozitne enote: gotovine domače in tuje valute; 

- plačilo položnic preko depozitne enote; 

- nakup GSM vrednostnic omrežnih operaterjev Simobil, Mobitel, Izimobil in Tušmobil; 

- zamenjavo osebne številke PIN; 

- dvig gotovine z drugimi karticami, kot so Mastercard, Visa, Visa Electron, Cirrus itd. 

Prenosi med računi 

Abanka je kot prva banka v Sloveniji aprila 2012 omogočila novost na svojih bankomatih – 

prenose med računi (Bankart 2012a). Zato zaenkrat lahko prenose med računi na bankomatu 

opravijo le komitenti Abanke, ki so uporabniki klasične bančne kartice BA Maestro na 

bankomatih Abanke. Sredstva lahko nakazujejo na vse transakcijske račune, ki so odprti v 

bankah na področju Slovenije. Postopek prenosa med računi je enostaven. Uporabnik izbere 

storitev »Prenos med računi«, kjer se prikaže okno za vpis osebnega računa prejemnika 

nakazila. Če pride do napačnega vnosa računa, bankomat uporabnika na to opozori in pozove 

k ponovnemu vnosu številke. Nato sledi vnos zneska, ki je omejen na 1.000,00 EUR (Abanka 

Vipa d.d. 2012d).   

 

Slika 3: Dvig gotovine na bančnem avtomatu. 

Vir: Dolinšek 2012. 
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Dvig gotovine 

Ločimo hitri dvig (ko iz menija izberemo ponujeni znesek) in znesek po izbiri (ko višino 

dviga določimo sami). Dvig je zaokrožen na 10 EUR in je omejen z dnevnim limitom, ki ga 

ima komitent določenega na svojem računu. Za dvig gotovine je potrebno imeti bančno 

kartico in osebno PIN številko. Po dvigu se na ekranu izpiše stanje na osebnem računu. 

Informacija o stanju in izpis prometa 

Informacija o stanju na računu se vedno izpiše po opravljeni storitvi, uporabnik se sam odloči, 

ali želi tudi natiskano potrdilo. K inovaciji na bankomatih – izpis prometa je zopet prva v 

Sloveniji leta 2010 pristopila prav Abanka. Ta storitev uporabnikom omogoča, da lahko vse 

dni v letu 24 ur na dan natisnejo potrdilo, kjer so navedene zadnje transakcije in stanje na 

osebnem računu. Izpišejo se transakcije v vseh valutah, ki so bile izvedene zadnjih 100 dni. 

Ko uporabnik izbere novo transakcijo na bančnem avtomatu, se mu natisne potrdilo o zadnjih 

sedmih transakcijah in stanju na računu ter o prostem stanju. Nato bankomat ponudi izpis 

naslednjih 10 transakcij. Uporabnik lahko nadaljuje z izpisom dokler ne izpiše vseh transakcij 

za zadnjih 100 dni, odvisno od tega, koliko jih želi oziroma potrebuje. Izpis prometa poleg 

Abanke svojim komitentom ponujajo tudi Banka Celje, NKBM, NLB in Gorenjska banka. 

Komitenti Abanke in NKBM lahko storitev opravijo na vseh bankomatih, ki to storitev 

ponujajo, NLB, Banka Celje in Gorenjska banka pa le na svojih bančnih avtomatih. Komitenti 

Abanke lahko izpišejo promet za zadnjih 100 dni, komitenti ostalih pa za tri mesece. Kot 

zanimivost naj omenim, da so na spletni strani www.bankart.si zapisali, da je bilo ob uvedbi 

izpisa prometa na bankomatih mesečno opravljenih nekaj več kot 2.000 transakcij. Odkar to 

storitev ponuja vse več bank, se je številka povzpela na 31.000 izpisov prometa mesečno 

(Bankart 2012b). 

 

Graf 1: Število izpisov prometa preko bankomatov na mesec. 

Vir: Bankart 2012b. 
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Polog gotovine 

Storitev uporabnikom omogoča polog gotovine na bančnem avtomatu s takojšnjim knjiženjem 

na transakcijski račun. To pomeni, da je uporabniku omogočena takojšnja uporaba sredstev. 

Uporabnik lahko položi bankovce v apoenih 10, 20, 50 in 100 EUR. Ob pologu se tudi izpiše 

potrdilo o izvedeni storitvi. To je velika prednost za komitente, saj lahko kadarkoli položijo 

sredstva na svoj račun, ne glede na to, ali je banka odprta. Z vidika banke pa polog pomeni 

racionalizacijo poslovanja, višjo stroškovno učinkovitost, zmanjševanje možnosti napak 

zaradi avtomatizacije postopka in funkcije izločanja ponaredkov ter nekakovostnih 

bankovcev. Ponovno je k novosti prva pristopila Abanka, nato so se ji pridružile še druge; 

NLB, SKB in Unicredit Banka Slovenije. Avtomatski polog gotovine na bančnem avtomatu je 

v aprilu 2012 opravilo že več kot 11.000 uporabnikov (Bankart 2012c). 

 

Graf 2: Število pologov gotovine preko bankomata. 

Vir: Bankart 2012c. 

Plačilo položnic 

Plačilo univerzalnih plačilnih nalogov (UPN) na bančnih avtomatih je cenejše, omogoča 

takojšnji prejem potrdila o izvedenem plačilu in je na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan. Vsako 

plačilo UPN takoj obremeni transakcijski račun imetnika kartice, znesek obračunane provizije 

pa se zaračuna naslednji dan. Storitev omogočajo bankomati Abanke, NKBM, NLB, 

Raiffeisen bank, Gorenjska banka, SKB in Unicredit banka. Število plačanih univerzalnih 

plačilnih nalogov je aprila 2012 doseglo število 107.000 plačil mesečno (Graf 3). 

Nakup GSM kartic 

Storitev je namenjena nakupu GSM kartic oziroma vrednostnih listkov, na katerih je izpisana 

koda za polnjenje računa mobilnega telefona. Uporabnik izbere med vnaprej določenimi 

zneski, ki so odvisni od mobilnega operaterja.  
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Graf 3: Število plačil UPN nalogov preko bankomatov. 

Vir: Bankart 2012d. 

Zamenjava osebne številke PIN 

Storitev uporabnikom omogoča, da spremenijo osebno številko PIN, ki so jo prejeli, v kodo, 

ki jim je bližja oziroma si jo bodo lažje zapomnili. Na bančnem avtomatu uporabnik izbere 

opcijo »Zamenjava osebne številke«, nato vnese novo in izbiro potrdi. Opcija je priporočljiva 

tudi v primeru, ko uporabnik pozabi PIN številko, ki jo je prejel. V tem primeru uporabnik v 

poslovalnici naroči izdelavo nove številke PIN, ki jo je priporočljivo takoj zamenjati (Bankart 

2012e). 

Značilnosti bančnih avtomatov so (Bankart 2012e): 

- bančni avtomati mreže BA so na voljo po vsej Sloveniji 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in 

praznikih; 

- nameščeni so na lahko dostopnih in dobro vidnih lokacijah (na ulicah, železniških 

postajah, v večjih nakupovalnih središčih in v bližini banke); 

- uporaba je preprosta, saj nas skozi postopke vodijo navodila, izpisana na bančnem 

avtomatu; 

- za uporabo bančnega avtomata potrebujemo plačilno kartico (BA Maestro, Visa ali 

Mastercard); 

- komitenti Abanke plačajo na bančnih avtomatih drugih bank nadomestilo za posamezni 

dvig (za dvige v Sloveniji je provizija 0,45 EUR). 

Prednosti in ugodnosti, ki jih lahko izpostavimo pri uporabi bančnega avtomata, so (Bankart 

2012e): 

- vedno so na voljo; 

- uporaba je preprosta; 

- omogočajo uporabo več storitev zaporedoma; nakup GSM kartic, zamenjava osebne 

številke PIN (uporaba storitev je odvisna od vrste plačilne kartice). 



 

15 

 

Čeprav so bančni avtomati vedno na voljo, vse dni v letu in 24 ur na dan, se transakcije, kot 

sta polog gotovine in plačilni nalogi ne izvršita v istem trenutku, ko podamo ukaz. Pologi in 

plačilni nalogi, oddani v bančni avtomat v poslovnem času poslovalnice, izvedejo isti delovni 

dan; tisti, ki so oddani po končanem poslovnem času poslovalnice, pa prvi naslednji delovni 

dan. Naročila, oddana ob sobotah, nedeljah in praznikih, so izvedena prvi naslednji delovni 

dan. 

Uporaba bankomatov nam prinese tudi marsikatero slabost. Ena ključnih pomanjkljivosti je 

možnost zlorabe, ki je iz dneva v dan večja.  

Na spletni strani časopisa Dnevnik www.dnevnik.si so zapisali, da je največ zlorab, povezanih 

z bankomati, v Sloveniji na območju okoli avtocestnega križa in v Ljubljani, kjer je bančnih 

avtomatov največ. Eden izmed načinov, kako zlorabijo bankomate, je nastavljanje skimming 

naprav, za kar potrebujejo od 20 do 40 minut časa. S temi napravi posnamejo podatke, na 

osnovi katerih nato izdelajo kopijo bančne kartice, s katero lahko opravijo dvig. 

Najpogostejše tarče napadov so nakupovalna središča, ker nimajo ustreznega tehničnega 

varovanja blagajn, omogočajo skritje kriminalca v njihovih prostorih in imajo visoko 

frekvenco prodajnega mesta. Skupina kriminalcev najprej podrobno pregleda in določi 

frekvenco delovanja določene blagajne ter najde možne ranljivosti varnostnega sistema. 

Vsaka tovrstna zloraba je vnaprej zelo dobro in profesionalno načrtovana (Dnevnik 2012). 

Novejša oblika zlorabe na bankomatih, ki se je v Sloveniji pojavila februarja letos, je past za 

gotovino. Storilec na režo bankomata, skozi katero se izdaja gotovina, s pomočjo lepila ali 

obojestranskega lepilnega traku namesti letev, ki ovira izdajo in povzroči zagozditev gotovine 

v reži. Postopek dviga na bankomatu poteka nemoteno dokler bankomat ne pozove 

uporabnika, da naj vzame gotovino. Ko uporabnik to želi storiti, gotovine ni. Večinoma ljudje 

posumijo na tehnično napako in kraj zapustijo. Storilci nato pristopijo, odstranijo past in 

vzamejo denar. Pomembno je, da vsak, ki se mu pripeti takšna nezgoda, nemudoma preveri 

stanje na računu. Najboljše je, da se oglasi v poslovalnici svoje banke, kjer mu bodo bančni 

delavci preverili, ali je transakcija stornirana ali ne (Delo 2012). 

3.2.2 Spletna banka Abanet
1
 

Prva različica Abaneta je bila ponujena marca 2001, iz leta v leto pa so sledili popravki. Leta 

2006 so spletno banko prilagodili s prehodom na evro, vzpostavili so povezavo za pripravo 

plačilnega naloga za nakup točk vzajemnih skladov Abančne DZU in za vplačilo nakupa 

vrednostnih papirjev na domačem ter tujem trgu. Vzpostavili so tudi Dnevnik prijav, kjer 

uporabnik lahko spremlja prijave v spletno banko z datumom in uro; prav tako sta bili dodani 

čakalnici za Mastercard in Karanta plačilne kartice.  

                                                           
1
 Poglavje je pripravljeno na osnovi internega gradiva Abanke. (Vir: Abanka Vipa d.d. b.l.) 
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Novembra 2007 je bil uveden prikaz storitve Abacent, Regulirano čezmejno plačilo, obvezno 

spreminjanje gesla ob vstopu v Abanet po 90-ih dneh, omejitev posebne položnice na največ 

1.000 EUR, omejitev spreminjanja o nalogodajalcu na plačilnih nalogih ter omogočena je bila 

uporaba spletne banke tudi nerezidentom.  

Naslednja novost, vpeljana aprila 2009, je bilo naročilo e-računa. V oktobru pa so oblikovno 

prenovili naslovno stran Abaneta, uvedli možnost naročila pristopa h krovnemu skladu 

Abančne DZU, prikaz mesečnih izpiskov osebnega računa, pretvorbo dnevnih izpiskov 

zasebnikov iz HTML v PDF obliko in prilagoditev oddaje plačilnih nalogov po Zakonu o 

plačilnih storitvah in sistemih.  

Pol leta kasneje, aprila 2010, so uvedli možnost izklopa dnevne porabe in uporabe 

pooblaščenih računov ter uvedli možnost naročila kratkoročnih depozitov z obnavljanjem in 

naročilom dolgoročnega depozita. Septembra je bilo preko spletne banke mogoče naročiti 

oblikovanje kartice, mobilno storitev Abasms, potrdilo o izvršenem plačilnem nalogu in 

uvedena je bila vmesna stran za potrjevanje splošnih pogojev ter drugih pomembnih 

sprememb.   

Marca 2011 so postavili UPN nalog in prikaz deviznih depozitov. Dva meseca kasneje so 

uvedli čakalnico nalogov varčevalnega računa in vključili UPN nalog v storitev Spletni 

plačilni servis. Junija so uvedli možnost naročila plačila v tujino. Nekaj mesecev kasneje je 

bil uveden nov sklop Izpiski (mesečni izpiski osebnega in dnevni izpiski poslovnega računa), 

prikaz hrbtne strani mesečnih izpiskov osebnega računa in uvedli so prikaz mesečnih izpiskov 

za plačilne kartice, decembra so dodali še urnik plačilnih nalogov Posebna položnica in 

BN02.  

V letu 2012 so aprila uvedli prikaz mesečnih izpiskov dodatnih plačilnih kartic, julija pa 

prikaz, ugovor in zahtevo povračila direktnih obremenitev SEPA ter prikaz obvestila o 

spremembi obroka kredita. 

Preko spletne banke Abanet lahko poslujemo od doma, z delovnega mesta ali iz tujine, 24 ur 

na dan in vse dni v letu. Namenjena je tako fizičnim osebam kot tudi zasebnikom (za 

zasebnike je bolj priporočljiva elektronska banka Abacom). Abanet nam ponuja celovit 

pregled osebnih financ, kjer so dostopni podatki o lastnih in pooblaščenih osebnih računih, 

limitu (izrednem ali rednem), prenosih, porabi s plačilnimi karticami, kreditih, varčevanjih, 

naložbah v vrednostne papirje, podsklade Abanka Skladi in vzajemni pokojninski sklad 

Abanke. V spletni banki imamo možnost prijaviti tudi novo storitev, le odprtja osebnega ali 

poslovnega računa ne. 

Najbolj priljubljena storitev, ki jo lahko opravljamo od doma, je plačevanje položnic. Domače 

plačilne naloge lahko vnesemo za 360 dni vnaprej; omogočen nam je pa tudi vnos čezmejnih 

SEPA plačil z UPN nalogom do zneska 50.000 EUR. Z vnosom plačila v tujino nam je 
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olajšano nakazilo v tujino, čezmejna plačila in čezmejna SEPA2
 plačila nad zneskom 50.000 

EUR. 

Za uporabo spletne banke Abanet potrebujemo osebni računalnik, dostop do interneta, 

kvalificirano digitalno potrdilo in ustrezno programsko opremo. Kvalificirano digitalno 

potrdilo je lahko digitalno potrdilo overiteljev SIGEN CA, HALCOM CA, POŠTARCA ali 

AC NLB. V katerikoli poslovalnici Abanke komitent lahko pridobi digitalno potrdilo 

POŠTARCA s podpisom pristopne izjave, da želi uporabljati spletno banko. POŠTARCA 

deluje v okviru Pošte Slovenije in izdaja različne vrste digitalnih potrdil, tako fizičnim kot 

tudi pravnim osebam. Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je 

enakovreden lastnoročnemu, kar je tudi določeno v 15. členu Zakona o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP 2000). Standardno kvalificirano digitalno 

potrdilo, ki ga potrebujemo za dostop do spletne banke Abanet, nas stane 20 EUR za 

naročnino 5 let. 

Spletno banko lahko uporabniki za preglede uporabljajo tudi brez digitalnega potrdila. 

Prijavijo se le z uporabniškim imenom in geslom. Tovrstno prijavo si lahko nastavijo z 

izborom uporabniškega imena in gesla ter vnosom datuma začetka in konca tovrstne uporabe. 

Če ne določijo datuma konca, lahko spletno banko uporabljajo na takšen način časovno 

neomejeno. Pomanjkljivost takšne uporabe je ta, da so uporabnikom na voljo le informacije o 

stanju in prometu s storitvami Abanke ter Abanka skladi, plačilnih transakcij, sklepanja 

bančnih storitev in sprememb v nastavitvah pa ni možno izvajati. 

Vstop v spletno banko je omogočen tudi s pomočjo virtualne tipkovnice. Njena prednost je ta, 

da dodatno ščiti uporabnika pri uporabi spletne banke, pomaga pri preprečevanju različnih 

tehnik zlorabe s sledenjem uporabe fizične tipkovnice ali s sledenjem položaja klika miške na 

zaslonu, s premikanjem virtualne tipkovnice na zaslonu pa preprečuje določene tehnike 

zlorabe ter znižuje možnost zlorabe tudi v primeru, ko je uporabnik že tarča vdora. 

S spletno banko lahko uporabniki poleg ostalega finančnega poslovanja tudi plačujejo v 

izbranih spletnih trgovinah 24 ur na dan in vse dni v letu. To storitev so v Abanki 

poimenovali Anakupi. Ob nakupu izbrane izdelke plačajo neposredno v varnem okolju 

spletne banke Abanet. To storitev omogoča storitev Spletni plačilni servis, ki ponuja varen 

način plačevanja v spletni trgovini. Ko uporabnik opravi plačilo v spletni banki, je spletna 

trgovina takoj obveščena o izvedbi plačila. Mesečno uporabniki prejmejo specifikacijo 

transakcij, ki so bile izvedene na takšen način.  

Pomembno je, da pred vsakim nakupom posvetimo pozornost varnosti spletnega nakupa. 

Osnovno pravilo je, da se uporabniki izogibajo neverjetno ugodnim cenam ali pa so ob takih 

vsaj bolj previdni. Vedno je potrebno preveriti navedeno podjetje, ki ponuja določeno storitev 
                                                           
2
SEPA ali Single Euro Payments Area predstavlja enotno območje plačil v evrih.  

(Vir: Uprava RS za javna plačila 2012.) 
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oziroma izdelek ali celo poklicati kontaktno številko in govoriti s predstavnikom podjetja. 

Preveriti je treba tudi pogoje poslovanja, način plačila in dostave blaga ter katere podatke od 

nas zahtevajo.  

Prednosti spletnega nakupovanja preko Abaneta so: 

- spletni nakup je enako varen kot uporaba spletne banke Abanet; 

- kupcem ob plačilu ni potrebno plačati stroškov nadomestila plačilnega naloga; 

- spletna trgovina je takoj obveščena o uspešnosti izvedene transakcije. 

25. 10. 2012 so v spletni banki Abanet uvedli novosti na pobudo uporabnikov, ki so te storitve 

pogrešali. Med njimi je nadgradnja funkcionalnosti »Predloge plačil«, v kateri opcija v 

meniju pod pripomočki ne bo vodila k izvršenim nalogom, temveč bo uporabnik preusmerjen 

na stran, kjer si bo lahko ogledal naloge, ki jih najbolj pogosto uporablja, in si iz njih ustvaril 

seznam predlogov. Uporabnik bo lahko dodajal nove predloge, predloge iz izvršenih, 

zavrnjenih in čakajočih nalogov, spreminjal in brisal bo obstoječe predloge ter jih uporabil za 

kreiranje plačilnega naloga.  

Kot druga novost so humanitarna nakazila. Ko bo uporabnik pod zavihkom Pripomočki izbral 

»Humanitarna nakazila« in uporabil predlogo, bo preusmerjen na že izpolnjen plačilni nalog, 

s katerim bo lahko brezplačno daroval svoja finančna sredstva. 

Naslednja nadgradnja je koda namena v internem nalogu. Ker so se plačilni nalogi poenotili, 

bo koda namena obvezna tudi pri vnosu internega naloga. Vnos bo identičen vnosu UPN 

naloga. 

Pod četrto novost naj omenim trajno veljavnost osebnega dokumenta. Ker imajo osebe, 

starejše od 65 let, osebne dokumente trajno veljavne (nimajo končnega datuma veljavnosti), 

so prilagodili postopke oddaje naročil. Podatek o veljavnosti dokumenta je obvezen podatek 

pri oddaji naročil; osebam s trajnim veljavnim dokumentom pa tega podatka ne bo potrebno 

več vnašati. 

Naslednja novost je ta, da bo na spletni banki Abanet na voljo tudi informativni izračun za 

Abakredit. Izračun bo deloval po pogojih 7 % obrestne mere. Ker je to le informativni 

izračun, določena merila, kot so kreditna sposobnost, osebni stečaj komitenta, presežek limita 

po Abakreditu in lista izključenosti na zavarovalnici, ne bodo upoštevana. Zato bodo 

uporabniki morali izračun jemati zgolj informativno, za nadaljnje informacije pa se bodo 

morali oglasiti v najbližji poslovalnici. 



 

19 

 

 

Slika 4: Informativni izračun za Abakredit preko spletne banke. 

Vir: Abanka Vipa d.d. 2012f. 

Šesta nadgradnja je novost pri informativnemu izračunu potrošniškega kredita (Slika 4), pri 

katerem so omogočili izbiro zavarovanja s hipoteko tudi za vse kredite z ročnostjo od 3 do 96 

mesecev. 

Spremenjeno je tudi delovanje izračuna stanovanjskih kreditov, saj so se obrestne mere 

spremenile in so izračun morali nekoliko prilagoditi. 

Kot zadnja novost je dopolnitev mreže podatkov s podatkom o dnevno-nočnih trezorjih. V 

seznamu bankomatov bodo odslej označeni tudi bankomati z dnevno-nočnim trezorjem. 

Poleg teh uvedenih novosti za letošnje leto 2012 v spletni banki Abanet pripravljajo tudi 

možnost naročila namenskega varčevanja, prikaz dokumenta obvestilo za dohodnino v pdf 

obliki (z namenom ukinitve pošiljanja v papirnati obliki) za fizične osebe, prikaz dokumenta 

obrestni list v pdf obliki (z namenom ukinitve v papirnati obliki) namenjeno zasebnikom, in 

prikaz dokumenta s prikazom skupnega letnega prometa v pdf obliki (z namenom ukinitve v 

papirnati obliki) za zasebnike.  
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Slika 5: Seznam bankomatov v spletni banki. 

Vir: Abanka Vipa d.d. 2012f. 

3.2.3 Mobilna storitev Abasms 

Abasms ali sms obveščanje je namenjeno vsakomur, ki ima sklenjeno naročniško razmerje za 

uporabo mobilnega telefona ali pa uporablja predplačniški paket kateregakoli slovenskega 

mobilnega operaterja (Mobitel, Simobil, Tušmobil, Izimobil, Debitel, M mobil, Bob, T-2). 

Abanka ponuja dve obliki sms obveščanja, in sicer varnostni ter info paket. 

Varnostni paket nam omogoča prejem sms sporočil o transakcijah, ki so bile izvedene s 

plačilnimi karticami (BA Maestro, Klasična kartica Mastercard, Karanta, Debetna kartica 

Visa Electron, Kreditna Visa Electron, Klasična Visa in Zlata Visa) ter o plačilnih nalogih, 

vnesenih preko spletne banke Abanet. 

Prednosti tega paketa so:  

- pregled nad transakcijami; 

- višja varnost zaradi nadzora; 

- brezplačna SMS sporočila; 

- prejemanje SMS sporočil od doma in v tujini. 
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Abanka ponuja tri različne varnostne pakete, s katerimi si določamo obseg obveščanja. Za 

varnostni paket mora uporabnik odšteti mesečno 1,5 EUR. Vsi ti varnostni paketi vključujejo 

obveščanje o plačilnih nalogih, vnesenih preko spletne banke Abanet, ter o naslednjih 

dogodkih: 

- nakupu s plačilno kartico na prodajnem mestu doma in v tujini; 

- dvigu gotovine na bančnem avtomatu doma in v tujini; 

- vsakemu nakupu s plačilno kartico preko telefona ali spleta; 

- o vseh zavrnjenih transakcijah s plačilno kartico, opravljenih preko spleta, na bančnem 

avtomatu, prodajnem mestu doma in v tujini; 

- stornacijah, doma in v tujini. 

Tabela 2: Abasms varnostni paketi 

Opis Varnostni paket 

1 

Varnostni paket 2 Varnostni paket 3 

Obveščanje o nakupu s plačilno 

kartico na prodajnem mestu, doma in 

v tujini 

Vsak nakup Nad 50 EUR Nad 100 EUR 

Obveščanje o dvigu na bankomatu, 

doma in v tujini 

Vsak dvig Nad 50 EUR Nad 100 EUR 

Obveščanje o zavrnjenih transakcijah 

s plačilno kartico, opravljenih preko 

spleta, na bančnih avtomatih in 

prodajnem mestu, doma in v tujini 

Vsak zavrnjen 

dvig ali nakup 

Vsak zavrnjen dvig ali 

nakup 

Vsak zavrnjen dvig ali 

nakup 

Obveščanje o nakupu s plačilno 

kartico prek telefona ali spleta ter o 

stornaciji doma in v tujini 

Vsak nakup Vsak nakup Vsak nakup 

Obveščanje o vnesenih nalogih preko 

spletne banke Abanet 

Vsaka 

transakcija  

Nad 50 EUR Nad 300 EUR 

Obveščanje o vnesenem naročilu 

plačila v tujino prek spletne banke 

Abanet 

Vsaka 

transakcija 

Nad 50 EUR oz. njene 

protivrednosti v drugi 

valuti 

Nad 300 EUR oz. njene 

protivrednosti v drugi 

valuti 

Vir: Abanka Vipa d. d. 2012e. 

Varnostno SMS sporočilo, ki ga prejme uporabnik, vsebuje naslednje podatke: 

1.) Za plačilne kartice: 

- znesek nakupa ali dviga gotovine; 

- datum in čas opravljene transakcije; 

- zadnje štiri številke kartice, s katero je bila izvedena transakcija; 

- obvestilo o transakciji: dvig, POS nakup, spletni ali telefonski nakup, storno dviga, POS 

storno nakupa, spletni ali telefonski storno nakupa, zavrnjen dvig, zavrnjen POS nakup; 

- naziv trgovine, kjer je bila opravljena transakcija; 

- naziv in naslov dviga gotovine. 
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2.) Za vnesene naloge preko spletne banke Abanet: 

- znesek vnesenega naloga; 

- datum in čas vnesenega naloga; 

- zadnje štiri številke računa, s katerega je bil nalog vnesen; 

- obvestilo o transakciji: Plačilo v Abanetu; 

- naziv prejemnika. 

Druga oblika SMS obveščanja, ki ji pravimo info paket, je namenjena vsem, ki imajo že 

sklenjeno naročniško razmerje za uporabo mobilnega telefona ali pa uporabljajo 

predplačniške pakete kateregakoli mobilnega operaterja v Sloveniji in imajo odprt osebni 

račun pri Abanki (Aračun, Aračun elektronski, Aračun gotovinski, Akeš, Akešjunior in 

imetniki osebnega računa Premium). Omogoča nam sprejem sporočil o prilivih na osebnih 

računih, izteku in o obresti depozitov, izteku izrednega limita in zavrnjenih nalogih, naročenih 

preko spletne banke Abanet. Poleg navedenih obvestil je v vsakem SMS sporočilu vključena 

tudi informacija o stanju na računu. Cena info paketa je 1 EUR mesečno. Na voljo so trije 

info paketi, s katerimi si stranke lahko določajo obseg obveščanja. 

Tabela 3: Abasms info paketi 

Opis Info paket 1 Info paket 2 Info paket 3 

Obveščanje o prilivih na vseh osebnih računih Vsi zneski Nad 50 EUR Nad 100 EUR 

Obveščanje o izteku depozita in obresti Vsi zneski Nad 50 EUR  

Obveščanje o izteku izrednega limita Vsi zneski Nad 50 EUR Nad 100 EUR 

Obveščanje o zavrnjenih nalogih naročenih v spletni 

banki Abanet 

Vsi zneski Nad 50 EUR Nad 100 EUR 

Vir: Abanka Vipa d. d. 2012e. 

Poleg opisanih paketov je v ponudbi sms obveščanja zajeta tudi »Ključna beseda«, ki 

omogoča, da uporabnik pošlje sms sporočilo na številko 2929 in dobi sporočilo, v katerem je 

informacija o stanju in prometu na osebnem računu. Storitev je namenjena uporabnikom 

mobilnih operaterjev Mobitel, Simobil, Izimobil in Debitel. Trenutno ključna beseda ni 

omogočena uporabnikom Tušmobila, vendar v Abanki načrtujejo razširitev le-te tudi v to 

slovensko omrežje. Uporabljajo jo lahko uporabniki Aračuna, Aračuna elektronskega, 

Aračuna gotovinskega, Akeša in Akešajuniorja. Za uporabo se komitent dogovori v 

poslovalnici banke. Nadomestilo za storitev je brezplačno, plača se le dohodno sms sporočilo, 

ki ga zaračuna mobilni operater (0,09 EUR). Če se komitent odloči za Abasms, ki vključuje 

info in varnostni paket, je cena storitve 2 EUR na mesec. 
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Tabela 4: Abasms ključna beseda 

Ključna beseda Odgovor 

ABANKA Stanje in promet na prijavljenem osebnem računu 

ABANKA OR Stanje in promet na prijavljenem osebnem računu 

ABANKA PR 
Stanje in promet na prijavljenem poslovnem 

računu 

ABANKA ? ali ABANKA POMOC Dodatne informacije 

ABANKA INFO Splošna informacija o storitvi 

ABANKA BLOKADA STORITVE 
Onemogoči storitev Abasms, deblokada pa je 

možna v najbližji poslovalnici Abanke 

Vir: Abanka Vipa d. d. 2012e. 

3.2.4 E-račun 

E-račun, izdan v elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi, je enakovreden računu v 

papirnati obliki. Lahko ga uporabljamo za plačevanje porabe električne energije, 

telekomunikacijskih storitev, naročnin na časopise ali revije, komunalne storitve in drugo. 

Prednosti uporabe e-računa so: prihranek v času in denarju, enostavno plačevanje kjerkoli in 

kadarkoli, plačilni nalog se enostavno oblikuje samodejno z e-računa, kar zmanjša napake 

ročnega vnosa in pregled prejetih računov ter njihovih statusov so na enem mestu. Velika 

prednost je tudi varno in dolgoročno hranjenje računov ter s tem ekološka prijaznost, saj nam 

jih ni treba hraniti v papirni obliki. 

Značilnosti: 

- sistem izmenjave e-računov deluje 24 ur na dan in 365 dni v letu; 

- e-račune lahko shranimo na lokalni disk osebnega računalnika; 

- je okolju prijazno, saj je z uporabo e-računov manjša poraba papirja in tiskalnikov; 

- za uporabo ne potrebujemo dodatne programske opreme, zadošča le dostop do spletne 

banke Abanet. 

E-račune lahko prejemajo komitenti bank, ki omogočajo prejemanje e-računov in hkrati 

uporabljajo spletno banko pri svoji banki. Postopek za ureditev prejemanja e-računov je 

preprost in zahteva le štiri korake (Mihajlović 2011a):  

1. imeti moramo odprt transakcijski račun pri banki, ki je vključena v sistem za izmenjavo e-

računov; 

2. pri tej banki moramo biti uporabniki spletne oziroma elektronske banke; 

3. sklenitev pogodbe o prejemanju e-računov; 

4. na prejem e-računov se prijavimo pri izdajatelju računov (za telefon, elektriko …) s 

soglasjem. 
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Na spletni banki Abanke je objavljen seznam nekaterih izdajateljev e-računov, ki jih najbolj 

množično izdajajo in pri katerih uporabnik lahko sam naroči e-račun. Med njimi so: Telekom 

Slovenije d. d., Mobitel d. d., Simobil d. d., Elektro nabava d. o. o., Mikrocop d. o. o. in 

Halcom d. d. 

3.3  Varna uporaba elektronskih bančnih storitev v Abanki 

Z vedno bolj razvitim internetnim poslovanjem se veča tudi možnost kriminalnih zlorab 

elektronskega bančnega sistema. Storilci takšnih dejanj so profesionalni in uporabljajo 

različne tehnike za doseganje cilja. V Abanki so varnosti pri poslovanju s spletno banko 

posvetili veliko pozornosti. Da so podatki varni, so poskrbeli z najsodobnejšo tehniko za 

zaščito podatkov na spletu, s kriptografijo, z usmerjevalnikom, s požarnimi zidovi, z internimi 

preverjanji in s postopki identifikacije.  

Komunikacija med uporabnikovim spletnim odjemalcem in strežnikom poteka preko 

protokola SSL (Secure Sockets Layer). SSL protokol uporabljajo največje mreže po vsem 

svetu in je znan kot varnostni protokol za varen prenos občutljivih podatkov. Glavni cilj tega 

protokola je, da onemogoči prisluškovanje, spreminjanje in ponarejanje sporočil. 

Vsak uporabnik spletne banke lahko tudi sam pripomore k večji varnosti. Po uporabi spletne 

banke se mora uporabnik vedno odjaviti. Naslednje elemente je priporočeno poznati in so 

ključni za uporabo spletne banke. 

Referenčna številka in avtorizacijska koda 

Od overitelja digitalnih potrdil uporabnik ločeno prejme referenčno številko in avtorizacijsko 

kodo, ki sta ključni za prevzem digitalnega potrdila. Prevzem se mora opraviti čim prej, 

najkasneje v šestdesetih dneh od izdaje referenčne številke in avtorizacijske kode. Številko in  

kodo je potrebno skrbno hraniti in daleč od oči tretjih oseb, da bi preprečili morebitno 

zlorabo. Po prevzemu pa oboje lahko uničimo oziroma zavržemo. 

Zasebni ključ na pametni kartici 

Zasebni ključ je zaščiten z geslom. Ker mora uporabnik oboje skrbno varovati, je 

priporočljivo, da ju hrani na pametni kartici, ki je v primerjavi z uporabo diskov varnejša in 

zmanjšuje možnosti zlorabe. Zasebni ključ na pametni kartici zagotavlja, da se zasebni ključ 

ne prenese v spomin računalnika ali na disk. Torej, če bi nezaželena oseba želela uporabiti 

digitalno potrdilo in zasebni ključ, bi morala najprej imeti dostop do pametne kartice, kar ji je 

onemogočeno. V čipu pametne kartice so zapisani podatki o lastniku v obliki digitalnega 

potrdila in zasebni ključ. V primeru, da bi uporabnik izgubil pametno kartico in bi najditelj 

večkrat poskusil vstopiti z napačno osebno številko, se pametna kartica samodejno zaklene. 

Na pametno kartico je mogoče shraniti več digitalnih potrdil različnih izdajateljev. Poleg 

pametne kartice uporabnik prejme ustrezno programsko opremo, ki omogoča preprosto 

poslovanje. Digitalno potrdilo, ki je shranjeno na kartici, ni mogoče prekopirati in ga je zato 
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težje zlorabiti. Za uporabo je potreben še čitalnik s priključkom USB. V nekaterih prenosnih 

računalnikih lahko čitalnik potisnemo direktno v režo in nam ni potrebno skrbeti, da ga bomo 

pozabili vzeti s seboj (Crea Plus 2012). 

Zasebni ključ na disku 

Takšna hramba zasebnega ključa predstavlja večjo izpostavljenost zlorabam. Digitalno 

potrdilo in zasebni ključ sta zapisana v obliki datoteke. Način varovanja na disku je odvisen 

od spletnega brskalnika, ki ga ima uporabnik spletne banke nastavljenega.  

Microsoft Internet Explorer – za zaščito je potrebno nastaviti visok nivo varnosti, ki digitalno 

potrdilo zaščiti z geslom, medtem ko ga prevzamemo na računalnik. 

Firefox – digitalno potrdilo se zaščiti z glavnim geslom. 

Uporaba pametnega ključa USB 

Da bi preprečili kakršnokoli tehniko zlorabe digitalnega potrdila, je najbolj priporočljivo 

hraniti digitalno potrdilo na ločeni napravi, kot je pametni ključ USB. Le-ta omogoča varno 

hranjenje in uporabo digitalnih potrdil. Z USB ključa ni mogoče prekopirati digitalnega 

potrdila in ga je zato težje zlorabiti. Za uporabo le-tega ni potreben poseben čitalnik, saj ga le 

vstavimo v prost USB priključek na računalniku. 

Varnostna kopija 

Hranjenje digitalnega potrdila in zasebnega ključa na disku ni priporočljivo, saj tako omogoča 

kopijo digitalnega potrdila. Priporočljivo je izdelati kopijo in jo naložiti na zgoščenko. Če 

zgoščenke nimate, lahko uporabite tudi disketo, vendar je le-ta manj zanesljiva in tudi manj 

trajni medij za hranjenje podatkov. 

Varnostno kopijo na zgoščenki ali disketi je potrebno skrbno pospraviti in hraniti daleč od oči 

morebitnih kriminalcev, ki bi to lahko zlorabili. 

Gesla 

Pri prevzemu digitalnega potrdila mora uporabnik izbrati geslo, ki omogoča zaščito pred 

morebitnimi napadi. Geslo lahko še bolj zaščitimo, če uporabimo mešano velike in male črke, 

dolžine vsaj 8 znakov, in izogibanje besed, ki so v slovarju.  

Geslo si je potrebno zapomniti ali zapisati s tem, da zapis hranimo na varnem mestu. V 

primeru, da uporabnik pozabi geslo, ne bo mogel uporabljati digitalnega potrdila. 

Delovna postaja 

Priporočljivo je spremljati varnostna obvestila programske opreme, ki je nameščena na 

delovnih postajah, ter nameščati ustrezne varnostne popravke. Potrebno je uporabljati 

protivirusne programe in jih posodabljati. Na delovni postaji je priporočljivo namestiti tudi 

požarne zidove (ang. firewall). 
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Prijava suma zlorabe 

V primeru zlorabe ali možnosti zlorabe, povezane z digitalnim potrdilom, je to potrebno 

nujno sporočiti overitelju. Overitelji so dosegljivi na dežurno telefonsko številko, kamor jih 

uporabnik pokliče in razloži do kakšne zlorabe ali kakršne koli spremembe digitalnega 

potrdila je prišlo. V primeru suma zlorabe mora uporabnik takoj narediti trajno ali začasno 

blokado uporabe spletne banke, ki jo lahko izvede znotraj spletne banke Abanet. Po 

opravljeni blokadi se za dodatne informacije oglasi v svoji poslovalnici. 

Za preprečevanje zlorab pri elektronskem bančništvu je torej najbolj pomembno, da je 

digitalno potrdilo shranjeno na zaščiteni napravi, ki ima lastni kriptografski procesor za 

šifriranje in varovanje občutljivih podatkov.  
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4 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO V SLOVENIJI 

4.1  Začetki elektronskega bančništva v Sloveniji 

Pomembno vlogo pri širitvi elektronskega bančništva pri nas ima Banka Slovenije, ki je 

uvedla reformo bančnega sistema s prenosom domačega plačilnega prometa za pravne osebe 

v bančno okolje. Do reforme je prišlo zaradi tega, ker so bile banke prisiljene ustvariti 

konkurenčen in učinkovit plačilni sistem, v katerem bi imele vpogled v plačilni promet svojih 

komitentov. Vzroke pa najdemo tudi v razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

sprememb v okolju, razširjenosti dostopa do interneta in vplivu drugih institucij. 

Prva plačilna kartica, ki se je pojavila v Sloveniji leta 1968, je bila kartica American Express. 

Kasneje sta se ji pridružili še Dinersclub in Eurocard. Vse te kartice so bile že uveljavljene 

povsod po svetu, a slovenske smo dobili šele v zadnjem desetletju. Poleg tujih, torej Visa, 

American Express, Eurocard, Mastercard in Dinersclub, so se pojavile že prve domače 

kartice, in sicer Activa ter Karanta. Na spletni strani www.mojdenar.com so zapisali, da je 

bilo v Sloveniji leta 2000 izdanih 326 kreditnih in 810 debetnih kartic na 1000 prebivalcev. S 

karticami z odloženim plačilom pa je bilo v istem letu ustvarjeno 88 % vsega kartičnega 

prometa (Mojdenar IT, d. o. o. b. l.). 

Leta 1988 je bil v Sloveniji postavljen prvi bankomat (takrat le v testnem okolju), leto kasneje 

pa je začel tudi s svojim delovanjem. Danes je ta bančni avtomat tako zasidran v naše 

vsakdanje življenje, da si brez njega poslovanja z banko ne predstavljamo (Dnevnik 2002). V 

letu 2011 je bilo v Sloveniji znotraj mreže Bankart postavljenih 1.927 bankomatov (Tabela 5). 

Tabela 5: Število bankomatov po letih 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Št. 865 1.027 1.095 1.240 1.389 1.456 1.522 1.643 1.727 1.818 1.872 1.927 

Vir: Bankart 2011. 

Junija 1997 so samostojni podjetniki pri Novi ljubljanski banki kot prvi uporabniki pričeli z 

elektronskim bančništvom. Podjetje Halcom je takrat ponudilo prvo rešitev elektronskega 

bančništva v Sloveniji in eno med prvimi v svetu, ki deluje z uporabo pametnih kartic na 

osnovi PKI tehnologije (Public Key Infrastructure). Ta rešitev se je imenovala Hal E-bank. 

Ker je poleg varnosti za banko in njene komitente zelo pomembna fleksibilnost, Hal E-bank 

omogoča banki, da z elektronskimi obrazci (Hal E-forms) podpre katerokoli bančno storitev 

(depoziti, posojila, investiranje v vrednostne papirje). Izrazita prednost te rešitve je, da 

omogoča poslovanje z več bankami v različnih državah preko iste programske in varnostne 

opreme. Trenutno Hal E-bank uporablja preko šestdeset bank na devetih trgih-v Albaniji, 

Nemčiji, BIH, Iranu, na Kosovem, v Srbiji, na Kataru, v Črni gori in Sloveniji (Halcom b.l.).  
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4.2  Razširjenost elektronskega bančništva v Sloveniji 

Za revijo Manager je Jaka Lindič (Lindič 2005) zapisal, da so v Sloveniji leta 2004 fizične 

osebe opravile skoraj 13 milijonov spletnih transakcij. Storitev, ki je slovenskim uporabnikom 

spletne banke ključna, je plačevanje položnic oziroma računov. Provizije so veliko nižje kot v 

sami poslovalnici banke ali pošte in vnos UPN nalogov je poenostavljen, kar prepreči 

morebitne napake. Banke uvajajo novosti v spletnih bankah in ponujajo tudi opravljanje 

drugih storitev preko spletne banke.  

V Sloveniji je leta 2011 elektronsko bančništvo uporabljalo 28,9 % prebivalstva, starega od 

10 do 74 let (RIS 2012).  

 

Graf 4: Delež uporabnikov e-bančništva. 

Vir: RIS 2012. 

Kot je razvidno iz grafa, uporaba elektronskega bančništva v Sloveniji iz leta v leto narašča. 

Čeprav so z RIS-ovo raziskavo ugotovili, da je bilo v letu 2004 teh uporabnikov le 21 %, kar 

predstavlja okoli 158.000 Slovencev, bo ta trend vsakič bolj rasel. Banke se trudijo način 

takšnega poslovanja čim bolj približati komitentom in tudi ljudje bodo s časom postali bolj 

zaupljivi do napredujoče se tehnologije.  

V primerjavi s slovenskimi uporabniki so bili uporabniki iz drugih članic Evropske unije, na 

primer Norveška, Švedska, Nemčija in tudi soseda Avstrija, v letu 2011 na področju 

elektronskega bančništva precej pred nami (Žižek 2012). V omenjenih državah je 

gospodarstvo bolj razvito, stabilnejše, ljudje so bolj v koraku s časom in tudi tehnologija je 

bolj napredna ter posledično bolj približana ljudem kot pri nas. V zadnjih letih nas je 

prizadela močna gospodarska kriza, ki se v bankah najbolj odraža v letu 2012. Zato tudi 

uporabniki težko zaupajo bankam, še težje pa elektronskemu poslovanju.  

Nova kreditna banka Maribor (NKBM) je pred kratkim predstavila napredno mobilno banko, 

ki deluje na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android. Mobilno aplikacijo so 

poimenovali mBank@Net in lahko jo uporabljajo komitenti NKBM, ki uporabljajo spletno 

22,90 % 

26,80 % 

28,90 % 

2009 2010 2011
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banko (celotni nabor funkcionalnosti), in komitenti, ki spletne banke ne uporabljajo (delni 

nabor funkcionalnosti), ter nekomitenti (delni nabor funkcionalnosti).  

 

Slika 6: Delež uporabe e-bančništva v članicah EU leta 2011. 

Vir: RIS 2012. 

Aplikacija omogoča enostavno plačevanje položnic s funkcijo »Skeniraj in plačaj«, 

preverjanje prometa in stanja na računih, karticah ter Moneti, spremljanje kreditov, depozitov 

in drugih varčevanj, iskanje najbližjih bankomatov in poslovalnic, preverjanje aktualnih 

menjalnih tečajev, pregled prejetih e-računov in drugih sporočil ter opravljanje ostalih 

bančnih storitev. Za varnost so poskrbeli tako, da uporabnik dostopa do finančnih podatkov z 

uporabniškim imenom in geslom ter možnostjo nastavitve mobilnega gesla. Dodatno varnost 

omogoča samodejna odjava iz mobilne banke po petih minutah, čas do odjave pa si vsak 

lahko sam prilagodi. V primeru izgube mobilnega telefona lahko uporabnik onemogoči 

dostop preko spletne banke (Google Play 2012). 
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Slika 7: Aplikacija mBank. 

Vir: Google Play 2012. 

 

Slika 8: Skenirana položnica. 

Vir: Google Play 2012. 

Poleg NKBM že nekaj časa mobilno banko ponujajo tudi NLB, Unicredit, Banka Koper in 

SKB. Abanka stremi k temu, da v kratkem tudi ona ponudi to storitev. 

V časopisu Moje finance (Mihajlović 2011b) so septembra 2011 objavili tabelo primerjav 

med bankami v Sloveniji (Tabela 6) in tako ugotovili, katera izmed njih ima cenovno 

najugodnejše bančne storitve.  

V tabeli primerjav opazimo, da ima najugodnejše vodenje računa Deželna banka Slovenije 

(DBS) v znesku 0,99 EUR, med najdražjimi je Unicredit banka, ki za vodenje računa 

mesečno zaračunava 2,10 EUR. Pri storitvah z naslova elektronskega bančništva so si cene 

dokaj različne od banke do banke. Mesečnega nadomestila za uporabo spletne banke nekatere 

banke sploh ne zaračunavajo (BKS Banka, Sparkasse, Hypo banka, Volksbank in Unicredit 

banka), ostale pa cenovno različno. Najnižje mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke 

ima Probanka (0,35 EUR), najvišje pa Banka Koper in KD Banka (1,00 EUR). Hranilnica 

Vipava storitev elektronskega bančništva za enkrat še ne ponuja (Mihajlović 2011b). 
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Tabela 6: Primerjava cen v slovenskih bankah za določene storitve 

BANKA 

Mesečno 
vodenje 

navadneg

a 

osebnega 

računa 

Provizija 

za dvig 

gotovine z 

navadno 

plačilno 
kartico na 

bankomati

h druge 

banke v 

Sloveniji 

Mesečno 
nadomestil

o z 

uporabo 

spletne 

banke 

Provizija 

za 

eksterno 

plačilo 
100 

EUR s 

posebno 

položnic
o preko 

spletne 

banke 

Provizij

a za 

eksterno 

plačilo 
100 

EUR z 

UPN 

nalogo

m preko 

spletne 

banke 

Provizija 

za 

eksterno 

plačilo 
100 

EUR s 

posebno 

položnic
o na 

bančnem 
okencu 

Provizija za 

eksterno 

plačilo z 
direktno 

obremenitvij

o 

Provizij

a za 

nakazilo 

500 

EUR v 

Nemčij
o preko 

spletne 

banke 

BKS 

Banka 1,90 0 0 0,25 0,25 1,10 0,15 0,25 

Hranilnic

a LON 1,75 0 0,46 0,23 0,23 0,79 0 0,23 

Delavska 

hranilnica 1,25 0 0,42 0,20 0,20 0,39 0,12 0,20 

Sparkasse 1,99 0 0 0,17 0,20 2,08 0 0,20 

KD 

Banka 1,90 0 1,00 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 

DBS 0,99 0 0,45 0,29 0,29 0,95 0,19 0,29 

Probanka 1,98 0 (1) 0,35 0,30 0,30 0,80 0,20 0,30 

Raiffeise

n 1,99 0 1,25 0,21 0,21 1,49 0,19 0,21 

Hypo 

banka 1,95 0 0 0,34 0,34 1,80 0,19 0,34 

Hranilnic

a Vipava 1,46 0 

Ni v 

ponudbi 

Ni v 

ponudbi 

Ni v 

ponudbi 0,80 0 

Ni v 

ponudbi 

SKB 1,96 0 (2) 0,44 0,33 0,33 1,75 0,20 0,33 

Gorenjsk

a banka 1,99 0 (3) 0,86 0,31 0,30 1,68 0,27 0,31 

Abanka 1,95 0,46 0,42 0,35 0,35 0,85 0,20 0,35 

Banka 

Celje 1,99 0 (4) 0,50 0,31 0,31 1,59 0,20 0,31 

Volksban

k 2,04 0 0 0,33 0,33 1,75 0,23 0,33 

Unicredit 2,10 0 (5) 0 0,40 0,40 2,10 0,30 0,40 

PBS 1,85 0,33 0,42 0,32 0,32 1,00 0,19 5,00 

NKBM 1,90 0,45 0,40 0,32 0,50 1,75 0,19 0,50 

NLB 2,02 0,47 0,65 0,33 0,33 1,80 0,20 0,33 

Banka 

Koper 2,00 0,50 1,00 0,40 0,40 2,30 0,30 0,40 

Vir: Mihajlović 2011b. 

Opombe: (1) prvih pet dvigov v mesecu je brezplačnih, vsak naslednji stane 0,38 EUR; (2) prvi dvig je 
brezplačen, vsak naslednji 0,52 EUR; (3) razen v bližini bankomatov Gorenjske banke, kjer je vsak dvig 0,42 

EUR; (4) brezplačno na bankomatih Banke Celje in NLB, drugje 0,50 EUR; (5) prvi trije dvigi v mesecu so 
brezplačni, vsak naslednji stane 0,33 EUR. 
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5 RAZISKAVA IN REZULTATI ANKETIRANJA 

5.1 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je na splošno predstaviti elektronsko bančništvo in podrobneje 

njegove produkte v banki Abanka Vipa d. d.  

Cilj anketiranja je ugotoviti, koliko ljudi pozna pojem elektronskega bančništva, kako pogosto 

uporabljajo te storitve in koliko je tistih anketiranih, ki tega pojma ne poznajo, a so 

pripravljeni prisluhniti novi tehnologiji in poskusiti nekaj novega. 

5.2 Metodologija 

Za zbiranje primarnih podatkov sem izbrala metodo anketiranja. Anketirala sem državljane 

Slovenije, stare od 18 do 65 let, ki imajo odprt katerikoli transakcijski račun pri katerikoli 

banki v Sloveniji. Ankete sem v času od julija do septembra pošiljala preko elektronske pošte, 

del sem jih osebno vročila anketirancem, del pa preko tretjih oseb. Dobila sem 50 vrnjenih 

izpolnjenih anket. Zbrane podatke sem analizirala in jih tudi prikazala z grafi. 

5.3 Predpostavke in omejitve 

Raziskava temelji na predpostavki, da večina ljudi še vedno ne pozna pojma elektronskega 

bančništva in teh storitev ne zna uporabljati. Predpostavila sem tudi to, da je razlog neuporabe 

strah pred zlorabo oziroma varnostjo podatkov. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

- anketirani so bili ljudje v bližnji okolici, zaradi česar mi ne bo uspelo ugotoviti, kakšen je 

odziv na elektronsko bančništvo med celotnim prebivalstvom Slovenije; 

- raziskava je potekala le med polnoletnimi osebami, kar pomeni, da mladoletni, ki 

uporabljajo storitve elektronskega bančništva, niso imeli priložnosti izraziti mnenja. 

 

5.4 Rezultati anketiranja 

Ankete je rešilo 50 oseb, 25 pripadnic ženskega in 25 pripadnikov moškega spola.  

Drugo vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev. Ugotovila sem, da je bilo 21 

anketirancev starih od 18 do 35 let, 15 od 35 do 50 let in preostalih 14 anketirancev starejših 

od 50 let. Torej so anketo reševale pretežno osebe, ki pripadajo starostni skupini od 18 do 35 

let.  
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Graf 5: Starost anketirancev. 

Pri tretjem vprašanju lahko ugotovimo, da le eden izmed anketirancev ni poznal pojma 

elektronskega bančništva, ostalih 39 jih pojem pozna, 10 pa jih je le slišalo zanj, a točno ne 

vedo, kaj to je. Odstotek tistih, ki pojem poznajo, je 78 %, kar je lepa številka in kaže, da so 

ljudje vse bolj ozaveščeni o novostih. 

 

Graf 6: Poznavanje pojma e-bančništvo. 

Pri četrtem vprašanju sem ugotovila, da 86 % anketirancev uporablja za dvig gotovine bančni 

avtomat, kar je bilo pričakovati. Ljudje se izogibamo gnečam in obisku banke, kar pripelje do 

velike uporabe bančnih avtomatov. 
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Graf 7: Struktura dviga na bankomatu in bančnem okencu. 

Plačevanje položnic je še vedno pri večini anketirancev najbolje opraviti na pošti. To je 

dokaz, da se ljudje še vedno radi poslužujejo načina, kot so ga navajeni že od nekdaj in ne 

sledijo trendom. 36 % anketirancev je odgovorilo, da položnice še vedno plačuje na pošti. Je 

pa tukaj rezultat skoraj izenačen, saj jih 32 % uporablja e-račun ali pa plačuje preko spletne 

banke. Odstotek tistih, ki plačujejo na bančnem okencu, je zelo majhen. Le 22 % se jih 

poslužuje takšnega načina plačevanja položnic, saj so provizije na bankah visoke. Najmanjši 

odstotek, 10 %, pa je tistih, ki so na vprašanje odgovorili z možnostjo pod ''drugo'' in navedli 

trajnik. 

 

Graf 8: Struktura plačevanja položnic z različnimi načini. 
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Vprašanje o načinu plačevanja položnic sem analizirala tudi po starosti, kar prikazuje Graf 9. 

Rezultati so dokaj zanimivi, saj prikazujejo, da je najmanjši del anketirancev, ki uporabljajo 

za plačevanje položnic trajnik, starih od 18 do 35 let, večji del predstavljajo pripadniki 

starostni skupini od 35 do 50 let in nad 50 let. Plačevanja položnic preko spletne banke 

oziroma e-računa se v največjem številu poslužujejo anketiranci, stari med 18 in 35 let, 

najmanj pa starejši od 50 let. 

 

Graf 9: Struktura plačevanja položnic z različnimi načini po starosti. 

Šesto vprašanje je govorilo o uporabi spletne banke. Ugotovila sem, da je med anketiranci 

višje število tistih, ki ne uporabljajo spletne banke, kot pa tistih, ki jo. 21 anketirancev že 

uporablja spletno banko, 29 anketirancev pa še vedno ne. Odstotek enih in drugih je skoraj 

izenačen, kar pomeni, da je veliko tistih, ki zaupajo takšnemu načinu poslovanja z banko. V 

prihodnosti bo ta številka zagotovo narasla, saj kmalu tudi ne bo izbire. Svet postaja virtualen 

in človek se mu bo moral prilagajati. Sedmo vprašanje se je nanašalo na prejšnjega. Zanimalo 

me je, kaj je tisto, zaradi česar ljudje ne uporabljajo spletne banke. 43 % anketirancev je 

odgovorilo, da storitve ne pozna, 0 % da nimajo dostopa do interneta, največji odstotek, 49 %, 

pa se boji za varnost podatkov. Dodaten možni odgovor je bil drugo in obkrožilo ga je 8 % 

anketirancev ter navedlo, da trenutno ne potrebujejo omenjene storitve, nekateri se pa niso 

opredelili iz katerega razloga se niso odločili za uporabo. Prav to vprašanje sem analizirala po 

starostni strukturi, kar prikazuje Graf 11. Najvišji odstotek tistih, ki se bojijo za varnost 

podatkov, so anketiranci, stari nad 50 let, najmanjši odstotek pa predstavlja starostna skupina 

med 18 in 35 let. Zanimivo je, da so tisti, ki ne uporabljajo spletne banke zaradi nepoznavanja 

te storitve, stari med 18 in 35 let, med ostalima dvema skupinama se za ta odgovor niso 

odločili.  
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Graf 10: Deleži razlogov za neuporabo spletne banke. 

 

Graf 11: Deleži razlogov za neuporabo spletne banke po starosti. 

Osmo vprašanje se je nanašalo na tiste anketirance, ki so odgovorili, da uporabljajo spletno 

banko. Zanimalo me je, za kaj jo uporabljajo in ponudila sem jim več možnih odgovorov. 18 

uporabnikov je obkrožilo odgovor, da spletno banko uporabljajo za plačevanje položnic, 17 za 

pregled prometa, 9 za prenose med računi in le eden je odgovoril z drugo ter navedel, da 

preko spletne banke podaljšuje vezana sredstva (depozite). Glede uporabe spletne banke me je 

v devetem vprašanju zanimalo še, kako pogosto jo uporabniki uporabljajo. Le eden izmed 

anketirancev je odgovoril, da spletno banko uporablja vsak dan, 8 % jo uporablja nekajkrat na 

teden, 30 % nekajkrat na mesec, največji odstotek pa predstavljajo tisti, ki je sploh ne 

uporabljajo – 60 %. 
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Graf 12: Struktura pogostosti uporabe spletne banke. 

Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, koliko je tistih, ki bi se odločili za uporabo bančnega 

avtomata ali spletne banke, če bi jim kdo predstavil storitev in jih naučil, kako jo uporabljati. 

51 % anketirancev je bilo za, 13 % proti in 36 % jih je odgovorilo, da bi se za to mogoče 

odločili. Analiza zadnjega vprašanja po starostni strukturi (Graf 14) je bila naslednja: največji 

odstotek tistih, ki bi se odločili za uporabo storitev e-bančništva, je starih od 18 do 35 let, 

najmanjši pa predstavljajo pripadniki starostni skupini nad 50 let. Največ nezainteresiranih za 

tovrstno poslovanje je med anketiranci, ki so stari od 35 do 50 let. Za odgovor ''mogoče'' so se 

v vseh starostnih skupinah odločili približno enako, stari med 18 in 35 let ter starejši od 50 let 

so številčno enakovredni, stari od 35 do 50 let pa nekoliko manj. 

 

Graf 13: Delež tistih, ki bi se odločili za uporabo storitev e-bančništva, in delež tistih, ki 
se ne bi oziroma se bi mogoče. 
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Graf 14: Delež tistih, ki bi se odločili za uporabo storitev e-bančništva, in delež tistih, ki  
se ne bi oziroma bi se mogoče po starostni strukturi. 
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6 SKLEP 

Marsikdo bi se strinjal s trditvijo, da si poslovanja z banko ne predstavlja drugače kakor preko 

interneta ali pa bančnega avtomata, vendar je na drugi strani še vedno veliko tistih, ki se 

takega načina poslovanja raje ne poslužujejo. Ker je vedno več tehnoloških novosti, bo le-tem 

tudi potrebno slediti in se učiti, kako jih uporabljati. Še vedno je velik delež tistih, ki ne 

uporabljajo storitev elektronskega bančništva prav zaradi tega, ker teh storitev ne znajo 

uporabljati. Bank je veliko in lahko pričakujemo, da bodo vedno korak naprej, saj bodo 

svojim komitentom želele ponuditi vedno boljše in novejše storitve, da bi ostale konkurenčne. 

Bančni uslužbenci se trudijo ponuditi in predstaviti storitve elektronskega bančništva 

komitentom. Pomanjkljivost uporabe elektronskega bančništva je v tem, da veliko 

komitentov, ki uporablja e-poti, ne zahaja v poslovalnico in jim zato bančni uslužbenci ne 

morejo ponuditi česa novega. Problem je na primer tudi pri vezavi depozita, saj pri vezavi 

preko spletne banke ne morejo dobiti pribitka na obrestno mero, za to bi se morali oglasiti v 

poslovalnici. A poleg naštetih pomanjkljivosti je še vedno več prednosti, zaradi katerih bi se 

večina ljudi morala odločiti za uporabo elektronskega bančništva. V Sloveniji v primerjavi z 

ostalimi evropskimi državami še vedno zaostajamo v številu uporabnikov modernega 

bančništva. Število bi se praviloma v prihodnosti moralo povečati, saj bodo ljudje opazili, da 

ni časa za obisk poslovalnic in čakanja v dolgih vrstah le za en dvig ali mogoče prenos med 

računi. Vse to lahko opravimo tudi brez bank, a je na drugi strani to slabost za banke. Ker bo 

kmalu vedno več komitentov poslovalo z banko na daljavo, bo v banki potrebno manj 

zaposlenih. To je slabost, ki jo prinese moderen način poslovanja, saj bodo potrebna 

odpuščanja bančnih delavcev.   

Na podlagi anketiranja je bilo ugotovljeno, da je najpogostejši razlog neuporabe 

elektronskega bančništva strah pred zlorabo. Ljudi je treba seznaniti z vsemi metodami, ki so 

nam na voljo, da se zaščitijo pred nepridipravi. Banke svetujejo, kako varno uporabljati 

njihove storitve, in koristno si je takšne nasvete prebrati oziroma jih upoštevati; razloga za 

strah ne bo več. Je pa res, da bodo pravi profesionalci vedno našli način, kako škoditi 

uporabniku, a v tem primeru je potrebno čim prej narediti blokado in sporočiti banki. 

Z diplomsko nalogo smo želeli približati elektronsko bančništvo ljudem in predstaviti njegove 

prednosti, zaradi katerih bi se zanj morali odločiti. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da bi se 51 

% anketirancev (večinski del) odločil za takšno poslovanje z banko, če bi mu bila storitev 

predstavljena. To dokazuje, da so ljudje pripravljeni na novosti, le predstaviti jih je potrebno 

in jih naučiti, kako jih uporabljati.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketa o uporabi elektronskega bančništva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Priloga 1 
 

 

ANKETA O UPORABI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 

Sem absolventka Fakultete za management Koper in v okviru diplomske naloge z naslovom 

Elektronsko bančništvo sem pripravila anketo o uporabi le tega. Želim si ugotoviti, kolikšen 
del anketirancev dejansko pozna pojem elektronskega bančništva, kolikšen del še vedno 
opravlja dvig na bančnih okencih in koliko je tistih, ki se poslužujejo modernejšega načina 
bančnega poslovanja (e-računi, bankomati, spletna banka). 

 

1. Spol 

a.) moški 
b.) ženska 

 

2. Starost 

a.) 18–35 let 

b.) 35–50 let 

c.) nad 50 let 

 

3. Ali poznate pojem elektronskega bančništva? 

a.) Da. 

b.) Ne. 

c.) Sem že slišal-a, a ne vem točno, kaj je to. 

 

4. Kje najpogosteje opravite dvig gotovine? 

a.) Na bankomatu. 

b.) Na bančnem okencu. 

 

5. Kje plačujete položnice? 

a.) Na pošti. 
b.) Na bančnem okencu. 

c.) Preko spletne banke, uporabljam e-račun. 

d.) Drugo: ___________ 

 

6. Ali uporabljate spletno banko? 

a.) Da. 

b.) Ne. 

 

7. Če je vaš odgovor NE, zakaj? (možnih je več odgovorov) 
a.) Ne poznam storitve. 

b.) Se bojim za varnost podatkov. 

c.) Nimam dostopa do interneta. 

d.) Drugo: __________ 

 

8. Če je vaš odgovor DA, za kaj uporabljate spletno banko? (možnih je več odgovorov) 
a.) Za plačevanje položnic.

Priloga 1 
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b.) Pregled prometa. 

c.) Prenose med računi. 
d.) Drugo: ___________ 

 

9. Kako pogosto uporabljate spletno banko? 

a.) Vsak dan. 

b.) Nekajkrat na teden. 

c.) Nekajkrat na mesec. 

d.) Ne uporabljam. 

 

10. Bi se odločili za uporabo spletne banke ali bančnega avtomata, če bi vam kdo 
predstavil storitev in bi vas naučil, kako jo uporabljati? 

a.) Da. 

b.) Ne, me ne zanima. 

c.) Mogoče. 

 

Hvala za sodelovanje!  
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