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POVZETEK 

 

Mobilno bančništvo se je v Sloveniji pojavilo že pred nekaj let nazaj, vendar pa so ljudje o 

načinu poslovanja in delovanja zelo slabo obveščeni. Skozi nalogo smo ugotovili, da 

uporabljajo mobilno bančništvo predvsem mlajše generacije ljudi, ki imajo sodobnejše 

mobilne telefone, ki podpirajo aplikacijo, s katero se vstopa v mobilno banko. Starejša 

generacija ljudi, pa še vedno raje uporablja stari način za poslovanje z banko, obiščejo 

poslovalnice, kjer le podpišejo za opravljeno storitev, saj bančna uslužbenka opravi njihovo 

zahtevo. 

Ključne besede: mobilna telefonija, GSM, bančništvo, bančno poslovanje, internet. 

 

SUMMARY 

Modern mobile phones are increasingly user-friendly and capable, while better interfaces 

enable faster data transmission and safer use. As a result, they are useful multifunctional 

devices for message transmission and for acquiring information. Mobile data transmission 

allows rapid data transmission and creates new possibilities for existing concepts, such as 

electronic business. Moreover, the size and immobility of personal computers has rendered 

them impractical for the needs of modern people, which gave rise to mobile banking. Mobile 

banking is the right solution for accessing information anywhere and anytime. 

Keywords: mobile telephony, GSM, banking, banking transactions, Internet. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavane teme 

Gospodarski razvoj je prisilil banke, da se prilagajajo informacijski tehnologiji na področjih 

spletnega in mobilnega bančništva, saj se je le-to v zadnjih letih pričelo zelo hitro razvijati. 

Prav tako je znano dejstvo, da je danes vedno večji porast uporabe mobilnih telefonov in tako 

imenovanih pametnih mobilnih aparatov ter tabličnih računalnikov, ki s pomočjo različnih 

aplikacij omogočajo dostope in delovanje na različnih področjih. To daje vedeti, da se morajo 

banke usmerjati v razvoj in posodobitev tržnih poti tudi na področju uporabe mobilnih 

tehnologij. Stremeti morajo k udobnemu poslovanju za svoje komitente, in sicer tako, da 

nadgrajujejo svoj informacijski sistem skladno z razvojem sodobnih mobilnih tehnologij in 

svojim uporabnikom zagotovijo popolno uporabo svojih storitev preko sodobnih tržnih poti. 

Pri tem pa morajo zadovoljiti dva kriterija na področju brezgotovinskega poslovanja: 

zadovoljstvo svojih komitentov in obojestransko zmanjševanje stroškov. Da bi podjetje na 

prodajnem trgu bilo uspešno, se od bank zahteva opredeljen trženjski program, s pomočjo 

katerega banka doseže svoje cilje. Problem se kaže v primerih, ko se na tržišču pojavi 

sodoben mobilni aparat, preko katerega uporabnik želi dostopati do bančne aplikacije za 

poslovanje z banko, vendar zaradi zastarele programske nadgradnje dostop ni možen. 

Posledica temu je nezadovoljstvo komitenta, kar pa predstavlja slab zgled banke – te si 

namreč prizadevajo, da bi jim njihovi komitenti ostali zvesti. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve zaključne projektne naloge 

Namen naloge je raziskati ponudbo mobilnega bančništva v Sloveniji, in sicer na področju 

mobilnega nakupovanja, po sistemu spletnega bančništva, s pomočjo mobilnih naprav ter 

predpostaviti problematiko bank na področju trženja storitev, med katere uvrščamo mobilno 

banko.  

Cilji:  

- razpoznati in zapisati vrste storitev iz področja mobilnega bančništva, 

- predstaviti vsebino mobilnega bančništva in  

- predlagati rešitve, ki bodo pripomogle k zvestobi komitentov bančnih storitev na področju 

spletnega bančništva. 

1.3 Metode raziskovanja zaključne projektne naloge 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem uporabila: 

- metodo klasifikacije (za definiranje temeljnih pojmov), 
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- metodo deskripcije (opisovanje), 

- metodo kompilacije (povzemanje različnih domačih in tujih medijev). 

V empiričnem delu pa so bile uporabljene naslednje metode: 

- metoda anketiranja (spletna anketa), 

- statistična metoda (analiza statističnih podatkov iz ankete).  

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Naloga je omejena na: 

- raziskovalno področje bank, ki na slovenskem tržišču omogočajo mobilno bančništvo.  
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2 MOBILNO BANČNIŠTVO 

2.1 Pojem mobilnega bančništva ter njegove značilnosti 

Mobilno bančništvo pomeni opravljanje bančnih storitev preko SMS sporočil in WAP-a. 

Uporabnikom omogoča, da s svojim denarjem upravljajo kadarkoli in kjerkoli, torej vse dni v 

letu, 24 ur na dan, ne glede na čas in kraj, s pomočjo mobilnega terminala. Mobilno 

bančništvo ima velik potencial predvsem zaradi velike razširjenosti mobilnih aparatov. Edini 

pogoj za uporabo mobilnega bančništva je ustrezen mobilni aparat in identifikacijsko sredstvo 

(geslo, koda). 

Uradna definicija o mobilnega bančništva mobilnega poslovanja pravzaprav ne obstaja. 

Hribar in Kokalj (2000a, 281–285) navaja, da lahko mobilno poslovanje definiramo kot 

poslovanje, ki se opira na uporabo mobilnih terminalov, delujočem v zasebnem in javnem 

omrežju. Ker uporabnik ni vezan na določen kraj, je pri svojem delu bolj učinkovit. 

Sistem mobilnega bančništva omogoča opravljanje skoraj vseh bančnih storitev, kot so 

(Hribar in Kokalj 2000b, 56): 

- dostop do bančnih informacij,  

- dostop do tečajnih list, informativnih izračunov ter 

- pregledovanje prometa na plačilnih karticah in transakcijskih računih, plačevanje računov. 

Mobilno bančništvo se deli (Mishra in Gustafson 2004, 78): 

- na javno mobilno tehnologijo, ki omogoča pregledovanje enostavnih informacij o banki, 

pregled tečajnih list in obrestnih mer, 

-  privatno mobilno tehnologijo, ker je privatna ponudba bolj kompleksna, namenjena le 

komitentom banke) in 

-  transakcijsko mobilno tehnologijo, ki omogoča pregled stanja in prometa na računih in 

kreditnih karticah, prošnje za limit, vezave depozita in različna naročila. 

Razširjenost mobilne telefonije omogoča povezavo banke in uporabnika, tudi ko je stranka na 

poti in nima dostopa do interneta. Za doseganje predvidenega nivoja razširjenosti mobilnega 

bančništva pa bodo banke svojo pozornost morale usmeriti v tri primarne kanale: SMS 

sporočila, mobilne brskalnike in mobilne aplikacije (RIS 2010). 

Lastnosti, ki jih mora banka upoštevati pri razvoju mobilnega tržnega kanala, so: 

- veliko število uporabnikov, 

- velika razširjenost mobilnih terminalov, podpiranje poslovanja na mobilnih telefonih, 

dlančnikih in osebnih računalnikih, 

- enostavna in uporabna storitev, nezahtevna za ne-tehnične uporabnike, 

- velik obseg transakcij z majhno vrednostjo posamezne transakcije ter 
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- povezovanje mobilnih operaterjev in bank, s čimer bančne storitve pri uporabniku 

postanejo bolj prepoznavne. 

Storitve, ki jih mobilna banka omogoča ali jih bo omogočala uporabnikom: 

- mobilno elektronsko informiranje, 

- mobilni elektronski računi (prejemanje in plačevanje računov), 

- mobilno plačevanje (nakupovanje), 

- mobilni denar (polaganje denarja na račune) in 

- borzno posredništvo (spremljanje cen vrednostnih papirjev, pregledovanje naročil, 

obveščanje o prekoračitvi limita, opravljanje nujnih naročil, upravljanje s portfeljem). 

2.2 Razvoj mobilnega bančništva 

Razvoj mobilnega bančništva lahko razdelimo na pet faz (Skinner 2010):  

- prva faza mobilnega razvoja bančništva so storitve osnovnih plačil in transakcij preko 

SMS sporočil;  

- druga faza obsega bančne storitve, ki temeljijo na WAP protokolu; 

- tretja faza mobilnega bančništva obsega mobilne bančne storitve (interaktivne, 

večpredstavnostne), ki temeljijo na uporabi pametnega telefona. V tej fazi mobilno 

bančništvo omogočajo aplikacije, ki jih določajo znamke telefonov. Prav odvisnost od 

posamezne znamke pa za uporabnike predstavlja omejitev dostopa do storitev;  

- četrta faza razvoja je v razvitih državah v polnem razcvetu, ponuja mobilne bančne storitve 

z naprednejšimi aplikacijami za mobilne telefone (iPhone, Android, Blackberry). Mobilni 

telefoni so tako enostavnejši za uporabo in omogočajo uporabo internetnega bančništva 

preko telefona. Aplikacije so neodvisne od modela telefona, omogočajo enostaven dostop 

do večpredstavnostnih mobilnih storitev;  

- peta faza v razvoju mobilnega bančništva omogoča mobilno poslovanje preko mobilnih 

naprav.  

Razvoj tehnologije bo omogočil hitrejši prenos podatkov, dostop do popolnejših, hitrejših in 

varnejših storitev. Z izbiranjem najbolj uporabnih aplikacij uporabnik vpliva na smernice 

razvoja in uveljavljanje specifičnih mobilnih bančnih storitev. Tržne raziskave bankam 

pomagajo pri prepoznavanju uporabnikovih potreb in želja s področja uporabnosti mobilnih 

bančnih storitev. Če bodo mobilne storitve boljše od standardnih, se bodo med uporabniki 

hitro uveljavile (Dowling in McKitterick 2003, 6‒8). 

Cilj tehnologije v mobilnem bančništvu je skrajšanje čakanja na obdelavo podatkov v 

celotnem mobilnem poslovanju ter znižanje transakcijskih stroškov. Glede na posameznikove 

potrebe in želje, njegovo dostopnost do tehnologije in stopnjo izobrazbe, je pomembno, da 

banke in mobilni operaterji razvijejo več ustreznih mobilnih bančnih produktov (Mallat, Rossi 

in Tuunainen 2004, 42‒46). 
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eMarketer (2013) navaja, da v ZDA mobilno bančništvo hitro narašča, s tem pa predvideva, 

da bo v letu 2015 že 53,6 % uporabnikov mobilnih telefonov uporabljalo transakcijo 

mobilnega bančništva. 

6,7 %
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27,3 %

36,2 %
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50,3 %
53,6 %
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Napovedana penetracija mobilnega bančništva med polnoletnimi

uporabniki mobilnih telefonov (ZDA, 2008–2015)

 

Slika 1: Napoved razvoja mobilnega bančništva v ZDA 

Vir: eMarketer 2013. 

2.3 Mobilno bančništvo v Sloveniji 

Razvoj mobilne telefonije se je v Sloveniji začel leta 1991 s pojavom NMT omrežja. Ta 

možnost je skupaj z mobilnimi terminali omogočila uporabo mobilnih telefonov tudi za 

prenos podatkov. S prenosom podatkov in slike je mobilno bančništvo postalo tako, kot ga 

poznamo danes. 

Glavne storitve, ki jih banke v Sloveniji omogočajo preko mobilne tržne poti, so: mobilno 

elektronsko informiranje, mobilni elektronski računi, mobilno plačevanje – kupovanje, 

mobilni denar, borzno posredništvo, prejemanje alarmov o prekoračitvi limita, nujna naročila, 

spreminjanje cen vrednostnih papirjev, pregledovanje sporočil, preverjanje kvot, upravljanje 

portfelja, nakup in prodaja vrednostnih papirjev. 

S sodobno mobilno telefonijo imamo možnost dostopa do interneta in do banke kar preko 

mobilnega telefona. Storitve mobilnega bančništva sodijo med najbolj razširjene in najhitreje 

razvijajoče se storitve. Mobilno bančništvo omogoča uporabnikom opravljanje bančnih 

storitev kadarkoli in kjerkoli z uporabo mobilnega terminala.  
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Mobilni terminal lahko predstavlja prenosni ali žepni računalnik ali mobilni telefon. Sistem 

mobilnega bančništva omogoča opravljanje skoraj vseh bančnih storitev (ponujanje bančnih 

informacij, tečajnih list, informativnih izračunov, pregledovanje stanja in prometa na bančnih 

računih, plačevanje računov, sklepanje vezav itd.) ter tudi plačila vstopnic, vozovnic, 

parkirnine, vremenskih podatkov in še razne druge razvedrilne storitve (Hribar in Kokalj 

2000b, 56). 

Storitve mobilnega bančništva so zasnovane na osnovi: 

- SMS (ang. Short Message Service), 

- WAP (ang. Wireless Application Protocol) ali 

- SimToolkit tehnologije. 

Pomembno je, da banke povečajo prepoznavnost in priljubljenost mobilnih bančnih storitev. 

Banke lahko že ob prvem stiku s potencialnim novim komitentom ali najkasneje ob odprtju 

računa pridobijo mobilno številko novega komitenta za obveščanje o novostih in možnostih 

mobilnega bančništva (Wheeler 2010). 

Naprednejša mobilna storitev Bluepoint uporabnikom nekaterih slovenskih bank omogoča 

depozit na daljavo. Storitev zmanjša strošek poslovanja, je inovativna in pomeni novo smer v 

razvoju samopostrežnega bančništva v Sloveniji. Uporabnik ob vstopu v bančno storitev 

vnese višino zneska ter fotografira izdan račun s fotoaparatom pametnega telefona. Aplikacija 

storitve obdela in popravi fotografijo računa, ki ga želi uporabnik plačati, izpolni račun in 

izvede plačilo (Hernandez 2010). 

2.4 Storitve mobilnega bančništva 

Mobilne storitve se s hitrim uvajanjem novih generacij mobilnih omrežij in telefonov v 

Evropi kontinuirano uveljavljajo in razvijajo. Potreba po mobilnosti je pripomogla k razvoju 

treh storitev mobilnega bančništva: SMS bančništvo, mobilno plačevanje in storitev mobilni 

internet.  

SMS bančništvo uporabnikom omogoča opravljanje večine bančnih transakcij, kar zmanjšuje 

strošek poslovanja in prihrani čas. Dostopnost mobilnega omrežja je edini pogoj za uporabo 

SMS bančništva, ki omogoča dostop do bančnih podatkov. Storitev je dostopna s kateregakoli 

GSM aparata, ki podpira SMS protokol (Awodele 2007). 

Pomanjkljivost SMS bančništva je tehnološka omejenost SMS sporočil. Sporočilo lahko 

obsega do 160 znakov, kar omejuje količino prejetih informacij. SMS tehnologija ni najbolj 

zanesljiva, sporočila se lahko izgubijo, so blokirana ali odložena, operater ne jamči rokov za 

dostavo sporočil. Slaba pokritost mobilnega omrežja velikokrat privede do zamude (Awodele 

2007). 
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Moboutilno plačevanje je storitev mobilnega bančništva, ki predstavlja transakcijo preko 

mobilnega telekomunikacijskega omrežja, ko ob uporabnik ob uporabi mobilnega telefona, 

plača določeno storitev ali izdelek (Kreyer, Pousttchi in Turowski 2002; Pousttchi 2004; 

Mallat 2007). 

Daljinska mobilna mikroplačila omogočajo plačilo vsebin in storitev z uporabo mobilnega 

telefona: igrice, vstopnice, novice, majhna plačila v kioskih in prodajalnah hitre prehrane 

(POS s posrednikom – trgovcem), nakup na prodajnih avtomatih (POS brez posrednika) 

(Mallat, Rossi in Tuunainen 2004). 

Mobilno mikro in makro plačilo, kater način plačevanja bomo izbrali je odvisno od zneska in 

sicer ali je znesek večji ali manjši od 10 EUR in kakšna je oddaljenost od terminala, kje je 

nakup poteka preko POS ali po elektronskem omrežju (Mallat, Rossi in Tuunainen 2004). 

Uporabnik, ki opravi nakup, plača blago ali storitev trgovcu preko svojega mobilnega telefona 

ter nato poravna mesečni račun s telekomunikacijsko družbo. Strošek plačila se doda 

mesečnemu računu, ki ga izda mobilni operater. Prednost takega načina omogoča uporabniku 

stalen nadzor in nezahtevnost uporabe (Carr 2007). 

Eden od načinov opravljanja mobilnih plačil je plačilo direktne bremenitve uporabnikovega 

bančnega računa, ki je obenem tudi najbolj priročen za uporabnike in ne predstavlja dodatnih 

obveznosti (Mallat, Rossi in Tuunainen 2004). 

Storitev mobilnega interneta je novejša, hitro rastoča tehnologija, ki omogoča celostno 

mobilno poslovanje. Mobilni internet je kot medij dostopen kjerkoli in kadarkoli, pripomogel 

je k hitremu širjenju mobilnih telefonov in prodoru na svetovni trg. Študij, namenjenih 

uporabnikovemu razumevanju in uporabi internetnih bančnih tehnologij, je bilo malo. Velik 

del teh se je osredotočal na dejavnike, ki so pozitivno povezani z uporabo bančnega interneta. 

Raziskave so pokazale, da ljudje z višjo izobrazbo in višjimi dohodki pogosteje uporabljajo 

računalniške tehnologije (Okazaki 2005, 3). 

Različni avtorji opredeljujejo ključne dejavnike, ki določajo uporabnikovo odločitev o 

uporabi mobilnega bančništva. Odločitev za ta način poslovanja je odvisna od interakcij med 

ključnimi dejavniki: varnost, stroški tehnologije in tveganje, ki je prisotno ob uporabnikovi 

začetni uporabi.  

Pomemben element širjenja internetnega in mobilnega bančništva je starost uporabnikov 

(Bauer in Hein 2006, 20). Večja je namreč verjetnost, da bodo mlajši uporabniki hitreje 

osvojili nove tehnologije (VanHoose 2009).  
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2.5 Prednosti in slabosti mobilnega bančništva 

Glavna prednost mobilnega bančništva je prav njegova mobilnost, dinamičnost, storitev ni 

vezana na čas in kraj opravljanja storitve. Storitev uporabnikom omogoča preverjanje stanja 

preko mobilnega telefona, odobritev zneskov, potrebnih za plačilo. Prav tako uporabnik preko 

mobilnega telefona dostopa do drugih potrebnih informacij (Infogile Technologies 2007). 

Mobilna banka predstavlja prihranek časa in denarja tako za uporabnika, kot za bančne 

uslužbence. Opravljanje bančnih storitev iz naslonjača je udobno, diskretno in časovno 

ugodno. Bančni uslužbenci pa imajo na ta način na voljo več časa, v katerem se lahko 

posvetijo uporabnikom, ki osebno pridejo v banko. Banka z vlaganjem v razvoj novih 

kompleksnih bančnih produktov in nadgrajevanjem mobilnega bančništva le-tega uvršča med 

ključne dele svojih storitev. Banka uporabnike preko mobilnih omrežij obvešča o stanju na 

računu, kar je ceneje od drugih oblik obveščanja (tiskana obvestila) (Infogile Technologies 

2007). 

Nadgradnja in širjenje možnosti mobilnih bančnih storitev je privlačna širšemu krogu 

uporabnikov. Popolna elektronizacija omogoča beleženje uporabnikovega poslovanja in 

njegovega obnašanja v sistemu. Analize zbranih podatkov kažejo učinkovitost in prijaznost 

storitve do uporabnika, omogočajo izboljšave in dopolnitve. Zbrani vzorci so vodilo banki, 

katere ustrezne storitve, prilagojene uporabniku, naj ponudijo svojim komitentom. 

Krog potencialnih uporabnikov mobilnega bančništva je omejen na tiste, ki imajo odprt 

bančni račun. Uporabnik je s tem omejen na svojo banko in na ponudbo določenega 

mobilnega operaterja telekomunikacijskega omrežja, po katerem storitev poteka. Storitev je s 

tega vidika pri uporabnikih slabše sprejeta (Ugovšek 2009). 

Razširitev storitev je mogoča s prepričevanjem uporabnikov, da je sistem varen ter zagotavlja 

zasebnost. Slednje onemogočajo različni telefoni, ki različno delujejo glede na področje. Ta 

problem se kaže v ne poenotenem standardu aplikacij za mobilne bančne storitve. Posledično 

banke uporabljajo različne aplikacije, kar pa zmede uporabnike. Največje težave predstavljajo 

zagotavljanje varne komunikacije, enoten standard registracije ter povezovanje različnih 

operaterjev in bank s celotnega sveta v sistem mobilnih storitev (Large in Large 2010). 

Uporabnikovo nepoznavanje tehnologije in nezaupanje v njeno delovanje pa je glavna ovira 

mobilnega bančništva v Sloveniji (Lee et al. 2003). 

2.6 Varnost na področju mobilnega bančništva 

Uspeh mobilnega poslovanja ni odvisen le od hitrosti prenosa podatkov in zasebnosti, temveč 

predvsem od varnosti, ki predstavlja ključni element zaupanja uporabnikov v mobilne 

storitve. 
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Uporabniku mora biti zagotovljena zasebnost in varnost podatkov. Varnost se izvaja s 

pomočjo selektivnega dostopa do storitev, zahtevo po avtentikaciji uporabnika ob dostopu ter 

celovitost, zaupnost in zanesljivost storitev (Varshney 2002; Csik et al. 2004; Hribar 2007). 

Brezžičnih omrežij ni mogoče fizično zaščititi, varnost tako zagotavlja identifikacija 

uporabnika z geslom ali z uporabo digitalnega potrdila. Prav tako je dobra možnost šifriranje 

podatkov ob prenosu. V Sloveniji je veliko brezžičnih omrežij, tako lahko do virov v 

nezaščitenem omrežju nepooblaščeno dostopa vsak uporabnik, kadar omrežje ni zavarovano 

(Varshney 2002; Csik 2004; Hribar 2007). 

Pomembno je, da uporabnik mobilnemu operaterju zaupa, saj mu nudi informacije o kreditnih 

in debetnih karticah, ki pa ne smejo postati javne. Sistem mora ščititi pred vdorom 

nepooblaščenih oseb. Varnost mobilne plačilne rešitve se zagotavlja z uporabo PKI in gesel 

(Carr 2007). 

PKI sestavlja kombinacija strojne in programske opreme, ki temelji na digitalni identifikaciji, 

imenovani digitalno potrdilo (PKI ključ), deluje kot elektronski potni list. Vsak dostop do 

storitve je varovan s PKI ključem, kar zagotavlja varnost in zanesljivost storitve. PKI ključ je 

shranjen na SIM kartici. Upravni sistem za izdajo in upravljanje z javnimi ključi te izdaja 

samo državljanom tiste države, kjer poteka storitev (Carr 2007). 
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3 TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE 

3.1 Značilnosti elektronskega bančništva 

Elektronsko poslovanje predstavlja prehod iz klasičnega načina poslovanja, z informacijami 

na papirju, v elektronsko obliko poslovanja in komuniciranja. Celoten proces elektronskega 

poslovanja podpira trgovsko, poslovno dejavnost, kjer so vključeni potrošnik, proizvajalec, 

prodajalec, ponudnik storitve in posrednik (Pavliha 2002, 222). 

Na intenzivnost uvajanja elektronskega poslovanja vplivajo: konkurenca, vrsta dejavnosti, 

stopnja razvitosti organizacije, stopnja razvitosti okolja, država potrošnikov ter znanje in 

osveščenost o elektronskem poslovanju (Pucihar in Gričar 2000, 207‒212). 

E-bančništvo 

Gotovinsko poslovanje izgublja na pomenu, saj se z razvojem tehnologije iz dneva v dan 

povečuje poslovanje preko e-bančništva. Elektronsko bančništvo pomeni sklepati bančne 

posle na elektronski način. Banke pri poslovanju uporabljajo različne medije (na primer 

internet, telefaks itd.), da bi tako svoje storitve čim bolj približali stranki in s tem znižale 

stroške poslovanja z obstoječimi komitenti. 

Elektronsko bančništvo omogoča optimizacijo distribucije bančnih storitev prek elektronskih 

medijev. Zaradi vse večje konkurence na trgu bančnih storitev morajo banke vedno znova 

iskati nove poti za ponudbo storitev, ki pomenijo napredek v bančni ponudbi. Banke so v 

hudem konkurenčnem boju primorane uvajati nove storitve, ki temeljijo na sodobnih 

tehnologijah (Groznik in Lindič 2004, 7). 

Pri razvoju elektronskega bančništva mora banka upoštevati predvsem želje in zahteve strank 

ter tehnološke zmožnosti. Dejstva, ki jih je potrebno upoštevati in predvidevati pri tem 

razvoju, pa so sledeča (Bračun 1997, 150): 

- uporabniki želijo opravljati storitve kjerkoli, kadarkoli in na kakršenkoli način, 

- kakšno tehnologijo imajo na razpolago uporabniki (stranki naj ne bi vsiljevali določene 

tehnologije, ampak bi upoštevali tisto, kar že ima doma ali v podjetju), 

- kakšna je komunikacijska infrastruktura v Sloveniji, 

- kakšno povezavo želi banka vzpostaviti s strankami, 

- kakšni so dolgoročni in kakšni kratkoročni učinki elektronskega bančništva, 

- uporabniki morajo imeti zaupanje v storitve, 

- banka mora poskrbeti za najvišjo možno stopnjo varnosti, 

- kakšna je ciljna skupina uporabnikov. 
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Delovanje e-bančništva 

E-bančništvo deluje predvsem na dva načina: 

- Standardni način, pri katerem je videti vrsto pomanjkljivosti, saj ni na voljo ves čas in na 

vsakem kraju, zahteva operaterje, pri nekaterih načinih opravljanja storitev pa je vprašljiva 

tudi njihova varnost (Kovačič 1997, 132). 

 

- Internetno bančništvo deluje na principu delovanja elektronskega bančništva preko 

interneta in ima drugačne značilnosti kot standardni način delovanja (Kovačič 1997, 132):  

- temelji na javnem standardiziranem načinu prenosa po komunikacijskem omrežju, 

- vmesniki so standardizirani, 

- za uporabo komitenti potrebujejo le osebni računalnik z modemom, telefon in 

standardni vmesnik, 

- vmesniki nekaterih najbolj uveljavljenih proizvajalcev so brezplačni, 

- vmesniki podpirajo varen prenos podatkov preko javnih telefonskih omrežij, 

- komitent in banka se lahko prepričata o medsebojni identiteti na standardiziran način. 

Storitve e-bančništva med bankami in strankami 

Banka svojim odjemalcem nudi različne spletne storitve, in sicer: 

- bančništvo od doma, ki poteka po telefonu, GSM-u, virtualne televizije in bančništvo 

preko interneta (WEB), 

- samopostrežne aparate (bankomati), 

- plačilne kartice, kamor sodijo POS terminali, debetne kartice, kreditne kartice in 

pametne kartice. 

Dejavnost bančništva ima dobre možnosti za uvedbo elektronskega poslovanja iz sledečih 

razlogov (Cetinski 1999, 149): 

- bančne storitve temeljijo na informacijah, 

- večina občanov uporablja bančne storitve, 

- banke ponujajo široko ponudbo storitev, ki jih uporabniki dnevno koristijo. 

3.2 Raziskava ponudnikov bančne aplikacije za mobilno bančništvo 

V raziskovalnem delu smo analizirali in opravili primerjavo med nekaterimi največjimi 

slovenskimi bankami in storitvami mobilnega bančništva, ki jih ponujajo.  

Nova Ljubljanska banka d. d. (v nadaljevanju NLB d. d.) storitev mobilne banke NLB Moba 

uporabnikom ponuja od leta 2002. Abanka Vipa d. d. (v nadaljevanju Abanka d. d.) 

uporabnikom ponuja storitev Abasms, ki deluje na dva načina: »ključna beseda« in »SMS 

obveščanje«. Prva je na voljo od leta 2003, druga pa je novejša in uporabnikom dostopna od 
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leta 2008 (Abanka 2013). Nova Kreditna banka Maribor d. d. (v nadaljevanju Nova KBM d. 

d.) je storitev mBank@net uporabnikom ponudila leta 2009. Banka Koper d. d. svojim 

uporabnikom storitev i-Net ponuja od leta 1998 (Nova KBM 2013). V okviru internetnega 

bančništva pa je Banka Koper razvila storitev Banka IN, ki je prva spletna banka na 

slovenskem trgu in v celoti nadomešča fizično poslovanje z obiskom enote banke ter 

uporabniku omogoča opravljanje vseh bančnih poslov preko interneta (Banka Koper 2013). 

Iz podatkov, ki smo jih dobili na spletnih straneh banke, smo oblikovali lastno preglednico in 

v njej povzeli tiste storitve oziroma ponudbe, ki jih lahko na določeni banki opravimo s 

ponudbo mobilne banke, kot je prikazano v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Ponudba storitev mobilne banke 

Banka Ponudba storitve 

NLB - Vpogled v stanje tekočega računa ali računa, na katerega so imetniki 

pooblaščeni;  

- vpogled v promet na računu;  

- vpogled v promet na računu, ki je bil izveden preko mobilnega 

telefona;  

- plačilo računov in položnic;  

- prenos sredstev med računi znotraj bank bančne skupine NLB; 

- nastavitev alarmov ob prekoračitvi osebnega limita;  

- naročilo povišanja limita na računu;  

- vezava sredstev;  

- prijava novega delovnega računa oziroma odjava delovnega računa 

in sprememba nastavitev (sprememba bančnega PIN-a ali 

sprememba naziva računa). 

Abanka - SMS obveščanje – pregled nad transakcijami, izvedenimi s 

plačilnimi karticami; 

- na voljo so trije Varnostni paketi, s katerimi je določen obseg 

obveščanja; 

- Info paketi – pregled nad poslovanjem, SMS obveščanje o prilivih, 

izteku depozitov, izteku izrednih limitov, zavrnjenih nalogih v spletni 

banki Abanet; 

- mobilna storitev Abasms – ključna beseda nudi uporabnikom osebnih 

računov nenehen pregled nad svojimi sredstvi v obliki SMS obvestil 

o stanju in prometu na osebnem računu; 

- (ključne besede ABANKA, ABANKA OR, ABANKA PR, 

ABANKA POMOC, ABANKA INFO, ABANKA BLOKADA 

STORITEV). 
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Banka Ponudba storitve 

Nova KBM - Storitev Skeniraj in plačaj – plačevanje položnic; 

- preverjanje prometa na računih za zadnjih 30 dni, karticah in Moneti, 

spremljanje stanja na varčevanjih, kreditih, spremljanje kreditov in 

varčevanj, menjalniški tečaji; 

- pregled sporočil v nabiralniku, opravljanje drugih bančnih storitev 

(prenos med računi, izvajanje poenostavljenih plačil, posebnih 

položnic). 

Banka Koper - Izvrševanje plačilnih transakcij, pregled finančnega stanja, naročanje 

novih storitev, prejemanje in plačevanje e-računov, poslovanje z 

vzajemnimi skladi, najemanje kreditov, nakup in prodaja vrednostnih 

papirjev; 

- popolna komunikacija z bančnim uslužbencem in osebnim bančnim 

svetovalcem; 

- enostavna prijava z osebnim geslom, ki si ga uporabnik sam določi; 

- naročanje obvestil na mobilni telefon (potek kartic, prekoračitev na 

računu, spremembe stanja na računu, potek depozita); 

- komitent lahko aplikacijo uporablja na največ dveh napravah hkrati; 

- storitev i-Net uporabniku omogoča storitev preko drugih internetnih 

portalov (eDavki) in na servisnih portalih mobilnih operaterjev; 

- uporabnikom i-Neta je omogočeno internetno bančništvo in 

internetno nakupovanje preko mobilnega telefona (paket Maestral); 

- deluje na operacijskih sistemih: Apple iOS, Android, Windows 

Phone in J2ME; 

- v slovenskem in angleškem jeziku. 

Viri: Banka Koper 2013; Nova KBM 2013; Abanka 2013; NLB 2013. 

3.3 Varnostne storitve in tehnološke rešitve (šifriranje, digitalni podpis, digitalni 

certifikat, požarni zid) 

Zahvala za uspeh mobilnega poslovanja ne gre samo hitrosti prenosa podatkov, ampak tudi 

varnosti in zasebnosti, ki predstavljata ključni temelj zaupanja uporabnikov mobilnih storitev. 

Varnost vključuje selektiven dostop do storitve, geslo, zaupnost in zanesljivost same storitve 

(Varshney 2002; Csik et al. 2004; Hribar 2007). Banke imajo za mobilno bančništvo izdelane 

svoje varnostne zaščite. V nadaljevanju bom predstavila, kako to poteka pri NLB, Novie 

KBM in Banki Koper.  

Poslovanje preko Mobe NLB poteka na podlagi izmenjave šifriranih kratkih SMS sporočil 

med banko in uporabnikom. Za varnost poslovanja sta NLB in Mobitel poskrbela z 
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najnovejšimi tehnologijami, a hkrati omogočila dovolj preprosto vsakodnevno uporabo. Vsa 

sporočila, ki se z uporabo Mobe NLB izmenjujejo med banko in uporabnikom, so šifrirana. 

Pri prijavi uporabe storitev na mobilnem telefonu se uporabnik identificira z uporabniško 

številko in bančnim PIN-om. Bančni PIN služi tudi za identifikacijo uporabnika pri 

opravljanju transakcij preko Mobe NLB. 

Storitve Mobe NLB so zaenkrat na voljo le uporabnikom omrežja Mobitel GSM. Za 

opravljanje storitev uporabnik potrebuje ustrezno SIM kartico oziroma pametno SIM kartico 

mobilnega operaterja Mobitel, ki jo lahko kupi v kateremkoli Mobitelovem centru. Ob 

zamenjavi stare SIM kartice za novo, telefonska številka uporabnika ostane nespremenjena, 

na novo SIM kartico pa se avtomatsko prenesejo tudi drugi podatki (NLB 2013). 

Mobilna banka mBank@Net zagotavlja najvišji nivo varnosti. Dostop do finančnih podatkov 

je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, enakim kot za spletno banko Bank@Net ter 

možnostjo nastavitve mGesla za hiter dostop. Dodatno varnost zagotavlja samodejni izklop po 

določenem času neuporabe ter možnost uporabe mGesla pri vstopu v aplikacijo. V primeru 

izgube ali odtujitve mobilnega telefona lahko uporabnik dostop do finančnih podatkov 

onemogoči kar na daljavo, preko spletne banke Bank@Net (Nova KBM 2013). 

Banka Koper uporabniku omogoča uporabo čitalca pametnih kartic, ki je namenjen 

prepoznavanju bančnih kartic pri poslovanju s certifikatom. Z njegovo pomočjo uporabnik 

generira enkratno geslo in osebno digitalno potrdilo na pametni kartici. Digitalno potrdilo je 

namenjeno identifikaciji uporabnika. Pametna kartica shranjuje digitalna potrdila in hrani ter 

procesira podatke (Banka Koper 2013). 

Preglednica 2: Pregled varnosti po posameznih bankah 

Banka Varnost 

NLB - Šifriranje vseh SMS sporočil; 

- za vsak vstop v mobilno banko se oblikuje nov, neponovljiv ključ; 

- vsaka transakcija zahteva od uporabnika ponovni vnos bančnega PIN 

(dodatna identifikacija poleg mobilne številke). 

Abanka - Šifriranje vseh SMS sporočil; 

- identifikacija uporabnika pri pošiljanju in prejemanju SMS sporočil z 

mobilno telefonsko številko. 

Nova KBM - Zaščita s požarnim zidom; 

- identifikacija v mobilni banki preko mobilne telefonske številke ter 

uporabniškega imena in gesla; 

- identifikacija z enkratnim geslom, generiranim z identifikacijsko 

kartico Secure ID (enkratno geslo za potrditev transakcije). 
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Banka Koper - Petstopenjska zaščita Banke IN in i-Net: požarni zid, šifriran prenos 

podatkov, identifikacija s tajno številko PIN (identifikacija z 

enkratnim varnim geslom), sistem proti ugibanju številke PIN, 

samodejna odjava iz sistema; 

- identiteto in verodostojnost potrjuje digitalno potrdilo.  

Viri: Banka Koper 2013; Nova KBM 2013; Abanka 2013; NLB 2013. 
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4 RAZISKAVA O POJAVNOSTI IN UPORABI MOBILNEGA BANČNIŠTVA 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Z razvojem mobilnega bančništva in večjo dostopnostjo do internetnih storitev bodo razlike 

med elektronskim in mobilnim bančništvom začele bledeti. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo 

poslovna uporaba sledila rešitvam na področju spletnega bančništva, medtem ko se bo osebna 

uporaba usmerila v mobilno bančništvo.  

Mobilno bančništvo je v primerjavi z elektronskim priročnejše, v prihodnosti ima večji 

potencial, saj mobilni telefon postaja človekov spremljevalec številka ena. Osebne finance in 

nadzor nad njimi so vse bolj pomembne, mobilnik v tem kontekstu omogoča več nadzora, kot 

ga lahko zagotovita prenosni ali pa osebni računalnik. V mobilnem bančništvu je malo 

prostora za zlorabe, storitev je relativno varna in predvsem enostavna. 

Da bi lahko določili, kako uporabniki ocenjujejo storitve mobilne banke, smo med naključno 

izbranimi polnoletnimi posamezniki izvedli anketo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo 

želeli pridobiti podatke o informiranosti posameznikov s storitvami mobilne banke, njihovimi 

potrebami in željami. Vsa vprašanja prikazuje priloga 1. 

4.2 Metodologija raziskave 

V raziskavi smo uporabili metodo spraševanja, in sicer anketiranje naključno izbranih 

polnoletnih posameznikov. Vprašalnik je bil anonimen. Uporabljena metoda ne povzroča 

stroškov in je hitro izvedena. Pred izvedbo raziskave smo določili velikost vzorca. Vzorec je 

določal 100 anketirancev. Odzivnost anketirancev je bila dobra, vendar nekateri anketni 

vprašalniki zaradi njihove nepopolnosti niso bili uporabni. V celoti ustreznih je bilo 98 

vprašalnikov.  

Vprašalnik je bil preizkušen na majhnem vzorcu ljudi (pet), pri čemer ni bilo opaziti 

pomanjkljivosti (nerazumevanje vprašanj). Pri izvedbi anketnega vprašalnika je bilo 

nekaterim anketirancem, predvsem starejšim, potrebno obrazložiti pomen besede trženje. Po 

razlagi besede z izpolnjevanjem vprašalnika ni bilo težav. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz demografskega dela in devetih vprašanj, ki so nam bila v 

pomoč pri analizi podatkov. Vprašanja so bila zaprtega tipa, anketirancem je bilo na voljo več 

odgovorov. Poleg zaprtega tipa vprašanj smo v anketo vključili ocenjevalno lestvico, s katero 

smo želeli preveriti pomembnost navedenih dejavnikov.  
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4.3 Analiza in rezultati raziskave 

V raziskovalnem delu naloge smo se ukvarjali s problemom mobilnega bančništva v 

Sloveniji, z vprašanjem, ali nam banka nudi dovolj informacij na to temo, kakšne storitve 

ljudje opravijo ob obisku banke itd.  

4.3.1 Analiza podatkov 

Osebe, sodelujoče v anketi, so se opredelile glede spola, starosti, izobrazbe in statusa 

zaposlitve. Zbrani podatki nam bodo v pomoč za prikaz analize strukture podatkov. 

Anketa je bila izvedena na območju Obalno-kraške regije v času od 22. 4. 2013 do 30. 5. 

2013. Med naključno izbrane polnoletne anketirance sem razdelila 100 anket, nazaj sem jih 

prejela 98, dve anketi sta bili nepopolni in s tem neveljavni. Njihovo sodelovanje je bilo 

prostovoljno, podatki pa so bili namenjeni izključno diplomski nalogi.  

Demografski podatki o anketiranih osebah 

Preglednica 3: Demografski podatki o anketiranih osebah 

Spol Število Odstotek 

Ženske  70 71  

Moški 28 29  

 

 

Slika 2: Podatki po spolu anketiranih oseb 

Iz slike 4 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 71 % žensk in 29 % moških, kar ni posebnost, 

saj je splošno znano, da si ženske večkrat vzamemo čas in rešimo anketo, ki je nekomu 

potrebna za izdelavo naloge ali raziskave. 
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Starostna struktura anketiranih oseb 

Starostno skupino anketiranih oseb smo v nalogo vzeli zato, saj vemo, da je mlajša skupina 

ljudi bolj tehnološko razvita, veliko več mladih ima novejše telefone, ki podpirajo določene 

aplikacije, bolj uporabljajo internetne strani, saj so dovzetni za novejšo tehnologijo in seveda 

nove internetne zmožnosti.  Anketirane smo razdelili na pet starostnih skupin, kot je 

prikazano v preglednici 4.  

Preglednica 4: Starost anketirancev 

Starost Odstotek 

Do 20 let 2  

Od 20 do 35 let 67  

Od 35 do 50 let 20  

Od 50 do 65 let 9  

Nad 65 let 2  

 

 

Slika 3: Podatki o starosti anketiranih oseb 

Vzorec anketirancev je sestavljen iz več starostnih skupin, kot prikazuje slika 5. Največji del 

vzorca predstavljajo anketiranci med 20. in 35. letom starosti, teh je 67 %. Ti anketirani so 

večinski uporabniki interneta in mobilnih telefonov z novimi aplikacijami, bolj dovzetni za 

novejše podatke, novejše aplikacije kot starejše osebe. Za njimi so z 20 % anketiranci v 

starostnem razredu od 35 do 50 let. Sledijo anketiranci, stari od 50 do 65 let, in sicer 9 %. Prvi 

in peti starostni razred pa skupno predstavljata 4 % anketirancev.  
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Status zaposlitve 

V raziskavi nas je zaradi nadaljnje obdelave in analize zanimal tudi status zaposlitve, zato 

smo anketirane povprašali glede same zaposlitve in jih razvrstili v štiri skupine, kot je 

prikazano v preglednici 5. 

 

Preglednica 5: Status zaposlitve 

Status zaposlitve Odstotek 

Brezposeln 8  

Samozaposlen 6  

Samostojni podjetnik 14  

Zaposlen 72  

 

Slika 4: Zaposlitveni status anketirancev 

Glede na status zaposlitve je iz slike 6 mogoče razbrati, da je največji del anketirancev 

zaposlenih, teh je več kot polovica (72 %). Sledijo jim samostojni podjetniki (14 %). V 

celotnem vzorcu je še 6 % samozaposlenih in 8 % brezposelnih.  

Stopnja šolske izobrazbe 

Pri stopnji izobrazbe smo anketirane prav tako razdelili v 5 skupin, kjer so v prvo skupino 

spadale osebe, ki imajo dokončano srednješolsko izobrazbo, v zadnjo skupino pa tisti, ki so 

pridobili akademski naziv, kar je razvidno iz preglednice 6. 

Preglednica 6: Stopnja dokončane izobrazbe 

Stopnja dokončane izobrazbe Odstotek 

Srednješolska izobrazba 31  

Višješolska izobrazba 0  

Visokošolska izobrazba 12  

Univerzitetna izobrazba 51  

Akademska izobrazba 6  
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Slika 5: Stopnja dokončane izobrazbe 

Slika 7 prikazuje sestavo vzorca anketirancev glede na njihovo izobrazbo. Največji delež 

vzorca anketirancev predstavljajo anketiranci z univerzitetno izobrazbo (51 %), kar nas je 

precej presenetilo, sledijo jim anketiranci s srednješolsko izobrazbo, teh je 31 %. Nekaj manj 

je takšnih, ki imajo končano visokošolsko izobrazbo (12 %). Najmanjši delež vzorca pa 

predstavljajo anketiranci z akademsko izobrazbo (6 %).  

4.3.2 Analiza ankete – empirični del raziskave 

1. Vam vaša banka ponuja možnost mobilnega bančništva? 

Pri prvem vprašanju  smo anketirance spraševali, ali jim njihova banka ponuja možnost 

mobilnega bančništva. Iz slike 8 je razvidno, da je prikazan odstotek anketirancev, katerim 

njihova banka ponuja možnost mobilnega bančništva, kar 86 %. Pri tem moramo upoštevati, 

da je v tem odstotku zajetih dobrih ( 60%) mladih, starih od 20-35, ki so bolj dovzetni za 

novejšo tehnologijo ( internet, mobilni telefoni). 12 % anketirancev o tej možnosti kot delu 

ponudbe njihove banke ni prepričana, 2 % je takšnih, ki niso seznanjeni, ali banka ponuja 

takšno rešitev oziroma takšno ponudbo, v to skupino sodijo ljudje nad 50 let, ki se nočejo 

učiti novejših znanj in je obisk poslovalnice edini način poslovanja z banko. 
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Slika 6: Mobilno bančništvo s strani vaše banke 

 

2. Na kakšen način najpogosteje dostopate do bančnih storitev? Pri tem vam je v pomoč 

lestvica, pri kateri pomeni 1 – nikoli, 5 – vedno. 

Preglednica 7: Način dostopanja do bančnih storitev 

Dostop do bančnih 

storitev 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

Osebni obisk 

poslovalnice 

10  11  33  40  6  

Elektronsko 

bančništvo 

53  20  9  5  13  

Mobilno bančništvo 7  5  10  17  61  

Telefonska banka 0  0  3  10  87  

Osebni bančnik 6  11  8  21  54  

Bankomat 57  26  10  3  4  
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Slika 7: Način dostopanja do bančnih storitev 

Pri naslednjem vprašanju smo anketirance spraševali o načinih dostopa do bančnih storitev ter 

pogostosti njihove uporabe. Vsak možen način dostopa so anketiranci ocenili z ocenami od 1 

do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da tega načina ne uporabljajo nikoli, 5 pa, da je to njihov edini 

način dostopa do bančnih storitev. Možnosti, ki so bile anketirancem na voljo, so osebni obisk 

poslovalnice, uporaba elektronske banke, uporaba mobilne banke, osebni bančnik in 

bankomati.  

Glede na rezultate je uporaba bankomata najpogostejši način dostopanja do bančnih storitev 

(57 %), sledi mu elektronsko bančništvo s 53 %. Osebnega obiska bančne poslovalnice se 

občasno poslužuje 33 % anketirancev, 40 % anketirancev pa osebno v banko odhaja redko, 

sem sodijo predvsem osebe starejše od 50 let, ki ne uporabljajo interneta in svoje storitve raje 
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opravijo kora v poslovalnici banke, kjer je potrebno za storitev samo podpisati, vse ostao 

namesto njih naredi bančna uslužbenka. 

Telefonske banke še nikoli ni uporabljajo 87 % anketirancev, le 10 % jo uporablja redko in 

3 % občasno. Podobno je z uporabo mobilnega in osebnega bančnika. Mobilnega bančništva 

še nikoli ni uporabljalo 61 % anketirancev,saj gre pri nekaterih bankah komaj uveden način 

poslovnanja,  5 % jih mobilno banko uporablja pogosto, 7 % pa vedno.  

3. Ocenjujete sistem mobilnega bančništva kot varen sistem poslovanja z vašo banko? 

Preglednica 8: Ocena varnosti mobilnega bančništva 

Odgovor Odstotek 

Da 33  

Ne  14  

Ne vem  53  

 

 

Slika 8: Varnost mobilnega bančništva 

V zgornji sliki 10 je prikazana ocena varnosti mobilnega bančništva z vidika anketirancev. 

Kot je razvidno iz grafa, se večina (53 %) anketirancev pri tem vprašanju ne opredeljuje. 

Njihovo poznavanje varnosti mobilnega bančništva je pomanjkljivo. Rezultati ankete so 

sestavljeni iz odgovorov 33 % anketirancev, ki ocenjujejo mobilno bančništvo kot varen način 

poslovanja z banko, in 14 % anketirancev, ki sistem ocenjujejo kot nevaren.  
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4. Izrazite svoje strinjanje z navedenimi trditvami o trženju bančne storitve in cenah 

mobilne banke.  

Preglednica 9: Trženje bančnih storitev in cene mobilne banke 

Odgovor Popolnoma se 

strinjam 

Se strinjam Delno se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Oblikovane cene 

storitev mobilne 

banke so primerne 

20  10  36  20  14  

Osebna 

predstavitev banke 

je najučinkovitejši 

način trženja 

33  20  29  10  8  

Sistem in delovanje 

mobilne banke sta 

na slovenskem trgu 

dobro poznana 

52  31  11  6  0  

Zaznavanje potreb 

in želja 

potencialnih strank 

52  31  11  6  0  

Način trženja bank 

mora biti prilagojen 

trgu in 

uporabnikom 

63  25  6  4  2  
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10 %
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6 %

11 %
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29 %

36 %

25 %

31 %

15 %

20 %

10 %

63 %

52 %

15 %

33 %

20 %

Način trženja bank mora biti 
prilagojen trgu in uporabnikom

Zaznavanje potreb in želja  
potencialnih strank sta pomembna 

za razvoj poslovanja banke in 

njenih storitev

Sistem in delovanje mobilne banke 

sta na slovenskem trgu dobro 

poznana

Osebna predstavitev storitev banke 

je naučinkovitejši način trženja

Oblikovane cene storitev mobilne 

banke so primerne

Popolnoma se strinjam Se strinjam Delno se strinjam

 

Slika 9: Trženje in cene bančnih storitev 

Rezultati so pokazali, da se večina anketirancev (63 %) strinja s trditvijo, da morajo banke pri 

trženju storitev upoštevati trg in potrebe uporabnikov. Kar 52 % anketirancev meni, da je zelo 

pomembno, da banka zaznava potrebe in želje uporabnikov, saj to prispeva k njenemu razvoju 

in oblikovanju produktov, ki jih ponudijo trgu. Anketiranci prepoznavnost mobilnih bančnih 

storitev na slovenskem trgu v 30 % ocenjujejo kot dobro prepoznavne, ostali anketiranci se s 

trditvijo ne strinjajo. Tako je kar 15 % anketirancev izrazilo popolno nestrinjanje s trditvijo.  

S primernostjo oblikovanih cen storitev mobilne banke se delno strinja 36 % anketirancev, 

20 % pa se jih strinja popolnoma.  
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Osebna predstavitev storitev banke se zdi najučinkovitejši način trženja 33 % anketirancev. Z 

navedeno trditvijo se delno strinja 29 % anketirancev, le 8 % pa jih meni, da je ta način 

trženja neučinkovit.  

5. Kakšen način komunikacije banke z vami bi izbrali za obveščanje o storitvah in 

prednostih mobilne banke? 

Preglednica 10: Obveščanje strank 

Odgovor Odstotek 

Preko SMS sporočil                        30  

Po pošti                          8  

Preko spletne strani                        42  

Osebni kontakt                        20  

 

 

Slika 10: Način komunikacije z banko o storitvah 

Slika 12 prikazuje, da 42 % anketirancem ustreza komunikacija banke z uporabnikom preko 

njihove spletne strani, 30 % bi izbralo obveščanje preko SMS sporočil, prejetih na mobilni 

telefon, 20 % anketirancev bi o novostih in storitvah mobilne banke želelo biti obveščenih v 

poslovalnici ali preko telefona (osebni kontakt). Le 8 % anketirancev bi izbralo obveščanje po 

pošti, preko reklamnih obvestil in letakov.  
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6. Vam vaša banka nudi ustrezne informacije in podporo o uporabi mobilne banke? 

Preglednica 11: Nudenje informacij o mobilni banki 

Odgovor Odstotek 

Da                                 64  

Ne                                 36  

 

 

Slika 11: Podajanje informacij o uporabi mobilne banke 

Kot prikazuje slika 13, 64 % anketirancev meni, da banka ustrezno podpira uporabnike 

mobilne banke in jih tudi zadostno informira, na drugi strani se 36 % anketirancev s tem ne 

strinja. Slednji menijo, da je podpora banke uporabnikom in informiranje ljudi o storitvah 

mobilnega bančništva nezadostna. 

7. Katere informacije in storitve bi želeli prejemati in opravljati preko mobilnega 

bančništva? 

Naslednje vprašanje nam je dalo pomembne podatke o tem, katere storitve in informacije bi 

uporabniki želeli prejemati in opravljati preko mobilne banke, vezane na njihov osebni račun. 

Anketirancem je bilo na voljo več možnosti, ki so jih ovrednotili s pomočjo petstopenjske 

lestvice, pri čemer je 1 pomenilo, da uporabnik te storitve ali informacije nikoli ne bi želel 

prejemati, 5 pa, da bi to storitev ali informacijo želel prejemati vedno.  

Rezultati raziskave so pokazali, da bi večina (60 %) anketirancev vedno želela prejemati 

informacije o stanju na računu in o prometu na računu (47 %). Med obvestila in informacije, 

ki bi jih uporabniki želeli prejemati pogosto, so anketiranci uvrstili informacije o trajnikih in 

direktnih bremenitvah (36 %) in informacije o izrednem limitu na računu (29 %). 
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Najmanj pomembna storitev, ki bi jo anketiranci želeli prejemati, je obveščanje o obrestnih 

merah banke. Tukaj je kar 59 % anketirancev odgovorilo, da je na mobilni telefon ne bi želelo 

prejemati nikoli.  
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Slika 12: Prejemanje informacij 

V zadnjem vprašanju anketnega vprašalnika smo med anketiranci preverjali, katere 

informacije bi želeli prejemati ali posredovati banki ter katere storitve, vezane na plačila in 

druge bančne storitve, bi želeli opravljati preko mobilnega bančništva. 

Zaradi obsega smo analizo razdelili na dva dela, kar omogoča boljšo preglednost in lažjo 

predstavitev rezultatov.  
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Anketiranci so ocenili, da bi med bančnimi storitvami, vezanimi na plačevanje in druge 

bančne storitve, najrajši izbrali Pregled, prejem in izvedbo e-računov (47 %), brezplačni 

prenos sredstev med računi iste banke (40 %) in plačevanje s plačilnimi nalogi (41 %). 

Storitev, ki bi jo anketiranci izbrali pogosto ali vedno, je pregled plačil in prenosov v čakanju 

(52 %). Storitve, ki bi jih anketiranci v okviru mobilne banke izbrali občasno, so prenos 

deviznih sredstev (26 %) in odpiranje, pregled ter zapiranje trajnih nalogov (28 %). 
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Slika 13: Opravljanje bančnih storitev preko mobilnega bančništva za osebni račun 

V drugem delu smo, kot prikazuje slika 15, preverjali, katere informacije bi anketiranci želeli 

prejemati preko mobilne banke in katere storitve komunikacije med banko in uporabnikom bi 

bile zanje zanimive.  
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Anketiranci glede na rezultate ankete posebej izpostavljajo storitve, ki bi jih želeli uporabljati 

preko spletne banke, in sicer urejanja blokad (56 %), pregled arhiva plačil (42 %) in 

nastavitve mobilne banke (42 %). Storitve, ki so jih anketiranci označili kot tiste, ki bi jih 

želeli uporabljati pogosteje, so izmenjava varnih sporočil z banko (26 %) in različna naročila 

banki (26 %). Storitve, ki bi se jih anketiranci posluževali občasno, so obvestila o prilivih iz 

tujine (24 %), pooblaščanje drugih oseb (18 %). Med storitvami, ki anketirance najmanj 

zanimajo in bi jih uporabljali le redko ali nikoli, so dostop do arhiva naročil in pregled stanja 

vzajemnih skladov in vrednostnih papirjev.  
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Slika 14: Prejemanje sporočil in komuniciranje z banko preko mobilnega bančništva 

4.4 Analiza ugotovitev 

Anketa je pokazala, da bi se banke morale na področju mobilnega bančništva malo bolj 

potruditi in svojo storitev boljše reklamirati, uporabnikom ponuditi določene ugodnosti, saj je 

po drugih državah dosti več uporabnikov mobilnega bančništva. Če za primer vzamemo ZDA 

ugotovimo, da znaša tam uporaba mobilnega bančništva 53,6 %, medtem, ko je ta odstotek v 
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Sloveniji precej manjši, tudi sama sem v nalogi dobila odgovor, da uporablja mobilno 

bančništvo v obalni regiji le 7 % anketiranih. 

Ugotovili smo, da imajo mlajši uporabniki v starostni skupini od 20-35 let modernejše 

telefonske aparate, pa čeprav jih ima večina le srednješolsko izobrazbo, a mobilnega 

bančništva ne uporabljajo, saj se bojijo za varnost transakcijskega računa. Pri mobilnih 

telefonih z modernejšo tehnologijo, pa v tej skupini izstopajo moški, 46 % in ženske 21 %. 

Glede izobrazbe sem analizirala  podatek, da je v anketi sodelovalo 22 % žensk in 9 odstotkov 

moških s srednjo izobrazbo, z višješolsko nismo pridobili nobenega, z visokošolsko izobrazbo 

je bilo 8 % moških in 5% žensk, z univerzitetno izobrazbo ta odstotek predstavlja 37 % žensk 

in 14 % moških.  

Skozi nalogo smo ugotovili tudi, da: 

- obisk poslovalnice predstavlja 10 % ljudi, ki redno opravljajo storitve tam in sicer zajema 

starostno skupino nad 50 let, in sicer 35 % moških in 22 % žensk, ki ne uporabljajo 

interneta in s tem ne morejo poslovati preko elektronskega bančništva; 

- pri obisku bankomata nisem zaznala velikega odstopanja med spoloma, saj enakomerno 

tako ženske in moški dvigujejo denar na bankomatih, saj gre za hitrejši način poslovanja 

- ugotovljen je velik odstotek mobilne neuporabe mobilnega bančništva - v nalogi 

predstavlja 61 %, od tega je ta odgovor podalo 44 % žensk in 17 % moških; 

- o oceni tveganja: odstotkovno so bolj v strahu ženske in sicer 25 % žensk in  8 % moških, 

se pa moški ne bojijo hekerjev; 

- trženje bančnih storitev in cen mobilne banka me je kar presenetilo saj 55 % žensk meni, 

da mora biti način trženja prilagojen uporabniku in trgu, le 8 % moških se s tem ne strinja 

popolnoma, glede oblikovane cene se s tem strinja 15 % žensk in 5 % moških, saj imajo 

nekatere banke predrage storitve za ta čas. 

S promocijo mobilne banke, z omogočanjem cenejšega nakupa aparata pri določenih mobilnih 

operaterjih, bi se razbremenili uslužbenci na bankah, zmanjšale bi se čakalne vrste in storitve 

bi bile enako kakovostno in kvalitetno opravljene, z manj časa in denarja.    

Ugotovili smo, da slovenske banke ponujajo možnost mobilnega bančništva, ki pa je na 

Obalno-kraški regiji zelo malo uporaben. Ljudje že vedo, da ta storitve obstaja, imajo pa kar 

precej strahu pred to uporabo, saj se v okolju in nasploh pojavljajo dvomi o varnosti teh 

aplikacij. Vsakdo se boji za svoj denar in imetje. Prav tako lahko poudarimo, da si banke med 

seboj konkurirajo, ponujajo iste storitve po različnih cenah. Se pa ljudje strinjajo s tem, da bi 

bilo potrebno predvsem za mlajše generacije uvesti več promocijskih dejavnikov, ki bi 

spodbudili delovanje mobilnega bančništva.  
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4.5 Zaključni predlogi 

Kot smo v nalogi navedli, je mobilni telefon nepogrešljiv pri vsakem človeku, nekateri bi celo 

rekli, da brez njega sploh ni mogoče živeti. Živimo v dobi, ko se informacijska tehnologija 

spreminja iz dneva v dan in se že skoraj vse storitve lahko opravijo kar doma iz naslonjača. 

Za mobilno bančništvo bi predlagali naslednje: 

- banke bi morale o mobilnem bančništvu narediti več reklam preko občil javnega in 

lokalnega obveščanja (tv, radio, časopisi); 

- narediti več reklame med uporabniki, starimi od 18–35 let, saj gre za mlado populacijo 

oseb, ki poznajo vse načine modernega poslovanja; 

- banka bi morala skleniti z določenim operaterjem ali več operaterji ponudbo o ugodnejšem 

nakupu mobilnega aparata za tiste uporabnike, ki so z banko sklenili dogovor o uporabi 

mobilnega bančništva; 

- z znižanjem stroškov poslovanja uporabnikom mobilnega bančništva bi banka pridobila 

stranke te storitve; 

- ponudnikom mobilnega bančništva bi v prvih mesecih sklenitve pogodbe ponudili 

brezplačno poslovanje za dobo treh mesecev. 
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5 SKLEP 

Mobilno bančništvo v Sloveniji še ni dodobra razvito, saj ga uporablja komaj dober odstotek 

ljudi, ki imajo narejeno aplikacijo spletnega bančništva. V Sloveniji sta bili med prvimi 

bankami, ki sta razvili aplikacijo mobilnega bančništva, Nova ljubljanska banka in Nova 

Kreditna Banka Maribor. 

Ljudje so že seznanjeni, da spletna aplikacija obstaja in jo banke ponujajo, malo pa je takšnih, 

ki si to aplikacijo naložijo. Pri tem je namreč potrebna novejša oblika mobilnega telefona, ki 

aplikacijo tudi ponuja. Banke bi morale razmišljati v tej smeri, da bi svojim uporabnikom 

ponudile možnost sklenitve nakupa takšnega telefona, ki bi ljudem omogočal uporabo 

mobilnega bančništva, obenem pa ne bi mobilnim operaterjem plačevali ogromnih zneskov za 

telefon, saj bi banka z njimi imela določen sporazum in s tem plačevala določen pavšal. 

S pomočjo mobilnega bančništva bi posamezniki ali podjetja od doma uredili vseh pet faz, ki 

ponujajo storitve osnovnih plačil in transakcij preko SMS sporočil, uporabo mobilnega 

telefona ter celotno poslovanje preko mobilne naprave. 

Veliko ljudi uporablja spletno bančništvo, kjer lahko vse dni v letu brez omejitve opravljajo 

določene storitve (plačevanje položnic, odobritev limita itd.) dobesedno iz naslonjača. Vendar 

pa smo ljudje nezaupljivi, saj se bojimo računalniških vdirateljev, ki bi naše račune izpraznili 

oziroma zablokirali. Pri tem ne pomislimo, da ima banka narejen strog varnostni sistem, z 

določenimi kodami, s katerimi vstopamo v bančništvo. Tudi sama lahko iz lastnih izkušenj 

povem, da mobilnega bančništva ne uporabljam, saj nimam dovolj zaupanja, ker se bojim, da 

bi telefon izgubila in s tem nepridipravu omogočila dostop do vseh bančnih podatkov. 

Z inovacijami, torej z novimi tehnologijami, z uvedbo novega načina poslovanja, mobilnim 

bančništvom, se približujemo bolj razvitim državam, ki so v tej smeri že močno razvite. V 

ZDA je mobilno bančništvo nekaj običajnega, ljudje ga uporabljajo z enako preprostostjo, kot 

opravljajo vsakodnevne nakupe. Pri ljudeh obstaja logično prepričanje, da je stvar dobra 

zaradi lažjega opravljanja storitev, pri tem pa ne razmišljajo toliko o vdirateljih, ki krožijo in 

dobesedno čarajo po računalnikih. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

Sem Orjana Vatovec, študentka na Visoki šoli za management v Kopru. Za potrebe raziskave 

diplomske naloge z naslovom Trženje mobilnega bančništva vas prosim, če lahko kratko 

odgovorite na vprašanja, zastavljena v nadaljevanju tega vprašalnika.  

Vaši odgovori bodo ostali anonimni.  

1. Vam vaša banka ponuja možnost mobilnega bančništva? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

2. Na kakšen način najpogosteje dostopate do bančnih storitev? Pri tem vam je v pomoč 

lestvica, pri kateri pomeni 1 – nikoli, 5 – vedno. 

 

Osebni obisk poslovalnice 1 2 3 4 5 

Elektronsko bančništvo 1 2 3 4 5 

Mobilno bančništvo 1 2 3 4 5 

Telefonska banka 1 2 3 4 5 

Osebni bančnik (preko telefona, maila, 

faxa) 
1 2 3 4 5 

Bankomat 1 2 3 4 5 

3. Ocenjujete sistem mobilnega bančništva kot varen sistem poslovanja z vašo banko? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 
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4. Izrazite svoje strinjanje z navedenimi trditvami o trženju bančne storitve in cenah 

mobilne banke.  

Pri tem vam je v pomoč lestvica, pri kateri pomeni 1 ‒ sploh se ne strinjam, 5 ‒ 

popolnoma se strinjam. 

 

Način trženja bank mora biti prilagojen trgu 

in uporabnikom. 
1 2 3 4 5 

Zaznavanje potreb in želja potencialnih 

strank je pomembno za razvoj poslovanja 

banke in njenih storitev. 

1 2 3 4 5 

Sistem in delovanje mobilne banke sta na 

slovenskem trgu dobro poznana. 
1 2 3 4 5 

Osebna predstavitev storitev banke (preko 

bančnih uslužbencev) je najučinkovitejši 

način trženja. 

1 2 3 4 5 

Oblikovane cene storitev mobilne banke so 

primerne.  
1 2 3 4 5 

5. Kakšen način komunikacije banke z vami bi izbrali za obveščanje o storitvah in 

prednostih mobilne banke? 

a) preko SMS sporočila 

b) po pošti (letak) 

c) preko spletne banke 

d) osebni kontakt (po telefonu, v poslovalnici) 

6. Vam vaša banka nudi ustrezne informacije in podporo o uporabi mobilne banke? 

a) DA 

b) NE 
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7. Katere informacije in storitve bi želeli prejemati in opravljati preko mobilnega 

bančništva? 

Pri tem vam je v pomoč lestvica, pri kateri pomeni 1 – nikoli, 5 – vedno. 

Osebni račun 

Informacija o stanju na računu 1 2 3 4 5 

Informacija o prometu na računu 1 2 3 4 5 

Informacije o izrednem limitu na računu 1 2 3 4 5 

Informacija o zavrnjenih transakcijah ter o 

blokadah na računu 
1 2 3 4 5 

Informacija o trajnikih in direktnih 

obremenitvah na računu 
1 2 3 4 5 

Informacija o limitu za dvig na bančnem 

avtomatu 
1 2 3 4 5 

Pregled obrestnih mer 1 2 3 4 5 

Plačila in druge storitve 

Plačila s plačilnimi nalogi 1 2 3 4 5 

Brezplačni prenosi sredstev med osebnimi 

računi, odprtimi v isti banki 
1 2 3 4 5 

Čezmejna plačila in plačila v tujino 1 2 3 4 5 

Prenosi deviznih sredstev 1 2 3 4 5 

Obvestila o prilivu iz tujine 1 2 3 4 5 

Pregled plačil in prenosov v čakanju 1 2 3 4 5 

Odpiranje, pregled in zapiranje trajnih 

nalogov 
1 2 3 4 5 

Arhiv plačil 1 2 3 4 5 

Pooblaščanje drugih oseb 1 2 3 4 5 

Različna naročila banki (povečanje in 

podaljšanje limita, dvig večjega zneska 

gotovine, izdaja plačilne kartice) 

1 2 3 4 5 

Prejem, pregled izvedba plačil e-računov 1 2 3 4 5 

Vzajemni skladi in vrednosti papirji 

(pregled, stanje) 
1 2 3 4 5 

Dostop do arhiva naročil 1 2 3 4 5 

Urejanje blokad (plačilnih kartic, prijava 

izgubljene kartice) 
1 2 3 4 5 

Izmenjava varnih sporočil z banko 1 2 3 4 5 

Nastavitve mobilne banke 1 2 3 4 5 
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8. Katera od oblik visoke zaščite je za vas najbolj sprejemljiva in bi se je želeli posluževati 

ob dostopanju do mobilne banke? 

a) statično geslo ali PIN 

b) enkratno geslo (one time password, token) 

c) digitalno potrdilo (certifikat) 

Spol anketiranca: 

M  Ž 

Starostna skupina: 

b) do 19 let 

c) od 20 do 34 let 

d) od 35 do 49 let 

e) od 50 do 65 let 

f) več kot 65 let  

Stopnja izobrazbe: 

a) srednješolska izobrazba 

b) višješolska izobrazba 

c) visokošolska izobrazba 

d) univerzitetna 

e) akademska (mag./doktorat) 

Zaposlitev: 

a) brezposeln 

b) samozaposlen 

c) samostojni podjetnik 

d) zaposlen v podjetju 

 

 

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.  

 


