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1 UVOD  
 
V današnjem času se banke in druge finančne institucije soočajo z velikimi razvojnimi izzivi. 
Konkurenca na področju bančništva je iz dneva v dan močnejša in vse bolj razširjena in prav ta 
sili banke v iskanje novih rešitev in možnosti za pridobitev dodatnih konkurenčnih prednosti in s 
tem razširitev svojega obstoječega trga.  
 
Uspešnost  bank je v veliki meri odvisna od ustrezne informacijske tehnologije in njene 
učinkovitosti. Informacijska tehnologija ima v bančništvu večjo vlogo kot v drugih gospodarskih 
dejavnosti, zato ker je  bančništvo storitvena dejavnost, ki temelji na natančnih, celovitih in 
predvsem ažurnih informacijah. 
 
Prav zato se je bančništvo, kakor tudi veliko ostalih dejavnosti, preselilo v internetno poslovanje. 
Doba elektronskega poslovanja odpira nove načine in poti komuniciranja s strankami ter ponuja 
možnost uvajanja novih storitev.  
 
Elektronsko bančništvo pa ni nastalo z razvojem interneta, saj smo že pred njim poslovali z 
bankomati, plačilnimi karticami in preko telefona. Internet nam je le omogočil nadaljnjo širitev 
elektronskega bančništva.  
 
Nov način poslovanja pomeni prihranek dragocenega časa, je enostavne uporabe in hkrati 
prinaša posodobitev bančnega poslovanja. Na ta način se z uvajanjem novih tehnologij odpirajo 
nove tržne poti, preko katerih se lahko stranka poveže z banko. V današnjem času banka brez 
ustrezne podpore elektronskega bančništva ne bi mogla več preživeti. V nekaj letih  bi izgubila 
komitente, poleg tega pa ne bi zmogla minimizirati stroškov klasičnega načina poslovanja in 
zagotavljati konkurenčnosti. 
 
Uspešno bodo poslovale in obdržale oziroma povečale svoje tržne deleže le tiste banke, ki se 
bodo pripravljene hitro in neprestano prilagajati spremembam na trgu, izkoriščati nove 
priložnosti in slediti željam komitentov. 
 
V prihodnje bo tradicionalni način poslovanja preko bančnih okenc uporaben le v primeru, ko bo 
bančna storitev  izrecno zahtevala  človeško komunikacijo. 
 
V diplomski nalogi želim predstaviti pomen elektronskega bančništva, njegove oblike,  
nevarnosti, temeljne prednosti in slabosti ter trende v prihodnje. Hkrati sem želela spoznati, 
kakšno je trenutno stanje na slovenskem trgu in zakonodaja, ki vpliva na elektronsko poslovanje. 
Namen diplomskega dela je torej orisati načine in vlogo različnih storitev elektronskega 
bančništva v Sloveniji. Pokaže se, da je med ponujenimi bančnimi storitvami različnih bank 
vedno manj razlik in hkrati so si v veliki večini ponujene storitve  podobne. 
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V okviru diplomskega dela bom tudi prikazala, da banke uvajajo nove vrste tehnologij  predvsem 
za ohranitev položaja na trgu ter da so razlike med ponujenimi storitvami vedno manjše. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij.  V prvem delu sem opredelila pomen 
elektronskega poslovanja, ki je osnova razumevanja elektronskega bančništva. V drugem delu 
sem opredelila elektronsko bančništvo in opisala zakonodajo, ki vpliva na elektronsko 
poslovanje. Preučila sem tudi različne težave, ki jih srečujemo pri tovrstnem načinu poslovanja 
in spoznala različne varnostne mehanizme, ki nam omogočajo, da se izognemo različnim 
nevšečnostim. V istem delu sem opredelila storitve elektronskega bančništva in se osredotočila 
na prednosti in slabosti, ki jih elektronsko bančništvo ponuja. Na koncu tega poglavja  sem 
omenila še tveganja, s katerimi se srečujemo pri elektronskem bančništvu, in  varnostne ukrepe 
za posamezne primere. 
  
V tretjem delu sem predstavila položaj na slovenskem trgu. Predstavila sem slovenske banke in 
hranilnice ter njihove osnovne ponudbe na področju poslovanja preko interneta. 
 
V četrtem delu pa sem se poglobila v predstavitev elektronskega bančništva na primeru Banke 
Koper in Nove Ljubljanske banke. Za primerjavo sem izbrala največjo slovensko banko in eno 
izmed predstavnic večjih lokalnih bank. Na ta način sem želela priti do spoznanja, ali so razlike 
med bankami danes sploh še možne. Da bi dobila zanesljiv odgovor na to vprašanje in dodatno 
spoznala razlike med storitvami bank, sem v analizo delno vključila tudi ostalih deset vodilnih 
slovenskih bank.  
 
Tako v diplomskem delu obravnavam v prvem delu teoretične opredelitve, povezane z 
elektronskim bančništvom, v zadnjem delu pa, kako se le ti uveljavljajo v praksi, kjer bom 
posebej medsebojno primerjala različne uveljavljene storitve elektronskega bančništva na 
primeru zgoraj preučevanih bank. 
 
Osnova diplomskega dela so različni viri, domača in tuja literatura ter različni interni podatki 
Banke Koper in Nove Ljubljanske banke. Na nekaterih mestih sem teoretično vsebino  
podkrepila s konkretnimi števili in grafi. 
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2 Elektronsko poslovanje 
 

Elektronsko poslovanje pomeni prehod iz klasičnega načina poslovanja, ki je potekal preko 
telefona in podatkov, informacij na papirju v elektronsko obliko sporazumevanja in poslovanja.  
 
Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega izraza »electronic commerce« in obsega 
celoto  procesov, ki podpirajo trgovsko, poslovno dejavnost in lahko vključujejo potrošnike, 
proizvajalce, prodajalce, ponudnike storitev in posrednike (Pavliha, 2002, str. 24). 
 
Na intenzivnost uvajanja elektronskega poslovanja pa vplivajo konkurence, vrsta dejavnosti, 
stopnja razvitosti organizacije, stopnja razvitosti okolja, države, potrošnikov ter znanje in 
osveščenost o elektronskem poslovanju (Pucihar, Gričar, 2002, str. 209). 
 
Med ključne tehnološke elemente elektronskega poslovanja  štejemo: računalnik, programsko 
rešitev (aplikacija) in komunikacije. Dodati pa je potrebno še organizacijo poslovanja, saj šele 
skupaj z njo osnovne tehnološke sestavine podpirajo cilje poslovnega sistema (Toplišek,  1998, 
str. 5). 
 
Pri elektronskem poslovanju gre za več kot navadno izmenjavanje računalniških podatkov in 
delovanje spletne trgovine. Vse, kar danes delamo v okviru poslovne dejavnosti s pomočjo 
raznih računalniških aplikacij in računalniških omrežij, imenujemo elektronsko poslovanje.  
To obsega: elektronsko bančništvo, elektronsko trženje, elektronsko trgovanje, spletno trgovino, 
elektronsko zavarovalništvo, delo na daljavo, računalniško podprte skupine, elektronske 
avkcije,…  
 
Pomembni elementi teh dejavnosti so naslednji  (Jerman-Blažič, 2001, str. 1289): 

• način dela: kjer gre za računalniško izmenjavo podatkov, ob uporabi odprtih omrežjih, kot 
npr: internet, 

• vsebina poslovanja: gre za prodajo blaga in storitev, plačevanje, prodajo informacij, 
izmenjavo dokumentov in listin, bančne transakcije, storitve trženja in medosebnega 
komuniciranja, podpora porazdeljenemu poslovnemu informacijskemu sistemu, nakupovanje 
v spletnih trgovinah, opravljanje dela na daljavo, nudenje pomoči na daljavo, izvajanje pouka 
na daljavo  in podobno, 

• udeleženci poslovanja: med udeležence elektronskega poslovanja lahko štejemo 
posameznike (podjetnike, menedžerje, raziskovalce, občane, učitelje, študente, dijake, 
upravne delavce), podjetja, bolnišnice, muzeje, galerije, univerze, izobraževalne organizacije 
in državne organe. Pri tem gre za poslovanje znotraj posameznih skupin in za poslovanje 
med skupinami. V zadnjem času prihaja v ospredje predvsem poslovanje med posamezniki 
ter med posamezniki in podjetji. Poslovanje med samimi podjetji pa je na trgu prisotno že 
dlje časa). 
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V primeru poslovanja med stranko oz. posameznikom in podjetjem oz. poslovnim sistemom 
omogoča elektronsko poslovanje strankam večji vpliv pri oblikovanju produktov in na to, kako 
so produkti narejeni ter način dostopa do storitev. V tem primeru govorimo o poslovanju med 
stranko in poslovnih sistemom. V primeru bank imenujemo tovrsten način elektronskega 
poslovanja elektronsko bančništvo (Bračun, Cetinski, 1998, str. 144). 
 
Bančništvo vsebuje nekatere specifične značilnosti, ki omogočajo, da ima ta dejavnost zelo 
dobre možnosti za uvedbo elektronskega poslovanja (Cetinski, 1999, str. 149): 

• bančne storitve temeljijo v veliki meri na informacijah, 

• večina občanov uporablja bančne storitve, tako da imajo večje slovenske banke, ki so sicer 
po mednarodnih merilih razmeroma majhne, po tisoč in več strank, 

• banke nudijo široko ponudbo storitev, od katerih so nekatere take, da jih mnoge stranke 
koristijo skoraj vsak dan ali pa tudi večkrat dnevno. 

3 Opredelitev elektronskega ban čništva 
 
Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot način poslovanja strank z banko, ki je neodvisen 
od poslovalnic banke in temelji na informacijski tehnologiji ter elektronskih medijih. Med 
elektronske medije, ki podpirajo elektronsko bančništvo, uvrščamo: osebni računalnik, telefon (v 
živo in avtomatski odzivnik), internet, bankomati, televizija, in druge informativne informacijske 
naprave, kot so informacijski terminali, pametne kartice, elektronska denarnica, elektronska 
pošta itd. (Bračun, 1997, str. 149). 
 
Elektronsko bančništvo vedno bolj nadomešča tradicionalni način poslovanja z banko in s tem 
gotovinsko poslovanje iz dneva v dan izgublja na pomenu. 
Poslovanje je vedno bolj usmerjeno na uporabo elektronskih terminalov, bankomatov, 
interneta,... 
 
Elektronsko bančništvo lahko obravnavamo s širšega in ožjega vidika. V širši razlagi elektronsko 
bančništvo obsega vse, kar je povezano z elektronskim poslovanjem. Sem uvrščamo bančne 
avtomate, telefonsko bančništvo, avtomatske odzivnike, poslovanje bančnih  terminalov   in 
mobilnih telefonov. 
Ožja razlaga elektronskega bančništva pa se nanaša le na storitve virtualnega bančništva oz. 
bančništva, ki ga uporabljamo prek interneta  oziroma s pomočjo spletnih strani.  
Elektronsko bančništvo lahko torej opredelimo kot kakršenkoli način poslovanja strank z banko, 
ki je neodvisna od poslovalnic in temelji na informacijski tehnologijo (Sjekloča, 1999, str. 31).                                                                                                        
 
Banka mora pri razvoju elektronskega bančništva upoštevati predvsem želje in zahteve strank ter 
tehnološke zmožnosti. Pri razvoju je potrebno upoštevati  in predvidevati predvsem naslednja 
dejstva (Bračun, 1997, str. 150): 
 
• uporabniki želijo opravljati storitve kjerkoli, kadarkoli in na kakršen koli način, 
• kakšno tehnologijo imajo na razpolago uporabniki (stranki naj ne bi vsiljevali določeno 

tehnologijo, ampak bi upoštevali tisto kar že imajo doma ali v podjetju), 
• kakšna je komunikacijska infrastruktura v Sloveniji, 
• kakšno povezavo želi banka vzpostaviti s strankami, 
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• kakšni so dolgoročni in kakšni so kratkoročni učinki elektronskega bančništva,  
• uporabniki morajo imeti zaupanje v storitve, 
• banka pa mora poskrbeti za najvišjo stopnjo možne varnosti, 
• kakšna je  ciljna skupina uporabnikov. 
 
Da bi ločili storitve elektronskega bančništva od zastarelih nestandardnih sistemov, morajo le-te  
storitve  ustrezati naslednjim kriterijem (Kovačič, 1997, str. 133): 
 
• neprekinjena dosegljivost 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 
• dosegljivost kjerkoli, 
• morajo biti varne in 
• popolnoma avtomatizirane. 
 

3.1 Zakonodaja pri elektronskem ban čništvu 
 
Zakonodajo na področju varnosti elektronskega bančništva ureja Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP). Ta zajema poslovanje v 
elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo 
elektronskega podpisa v pravnem prometu. (ZEPEP, 2000). 
 
Pomen nekaterih izrazov iz ZEPEP, ki so uporabljeni tudi v moji diplomski nalogi: 
1. podatki v elektronski obliki  so podatki, ki so oblikovani ali shranjeni na elektronski način; 
2. elektronsko sporočilo je niz podatkov, ki so poslani ali prejeti na elektronski način, kar    
vključuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov in elektronsko pošto; 
3. elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično 
povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji 
podpisnika;  
4. varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
- da je povezan izključno s podpisnikom, 
- da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, 
- da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim                             
nadzorom, 
- da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh 
podatkov ali povezave z njimi, 
5. časovni žig je elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki potrjuje vsebino podatkov, na 
katere se nanaša, v navedenem času; 
6. pošiljatelj elektronskega sporočila je oseba, ki je sama poslala elektronsko sporočilo ali pa 
je bilo sporočilo poslano v njenem imenu in v skladu z njeno voljo; posrednik elektronskega 
sporočila se ne šteje za pošiljatelja tega elektronskega sporočila; 
7. naslovnik elektronskega sporočila je oseba, ki ji je pošiljatelj namenil elektronsko sporočilo; 
8. prejemnik elektronskega sporočila je oseba, ki je prejela elektronsko sporočilo; posrednik 
elektronskega sporočila se ne šteje za prejemnika tega elektronskega sporočila; 
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9. posrednik elektronskega sporočila je oseba, ki za drugo osebo pošlje, prejme, shrani 
elektronsko sporočilo ali nudi druge storitve v zvezi z elektronskim sporočilom; 
10. podpisnik je oseba, ki ustvari ali je v njenem imenu in v skladu z njeno voljo ustvarjen 
elektronski podpis; 
11. informacijski sistem je sistem za oblikovanje, pošiljanje, prejemanje, shranjevanje in druge 
obdelave podatkov v elektronski obliki; 
12. podatki za elektronsko podpisovanje so edinstveni podatki, kot so šifre ali zasebni šifrirni 
ključi, ki jih podpisnik uporablja za oblikovanje elektronskega podpisa; 
13. sredstvo za elektronsko podpisovanje je nastavljena programska ali strojna oprema, ki jo 
podpisnik uporablja za oblikovanje elektronskega podpisa; 
14. sredstvo za varno elektronsko podpisovanje je sredstvo za elektronsko podpisovanje, ki 
izpolnjuje zahteve iz 37. člena tega zakona; 
15. podatki za preverjanje elektronskega podpisa so edinstveni podatki, kot so šifre ali javni 
šifrirni ključi, ki se uporabljajo za preverjanje elektronskega podpisa; 
16. sredstvo za preverjanje elektronskega podpisa je nastavljena programska ali strojna 
oprema, ki se uporablja za preverjanje elektronskega podpisa; 
17. oprema za elektronsko podpisovanje je strojna ali programska oprema ali njune specifične 
sestavine, ki jih overitelj uporablja za storitve v zvezi z elektronskim podpisovanjem ali ki se 
uporabljajo za oblikovanje ali preverjanje elektronskih podpisov; 
18. potrdilo  je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega 
podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto; 
19. kvalificirano potrdilo je potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. člena tega zakona in ki ga izda 
overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena tega zakona; 
20. overitelj  je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z 
overjanjem ali elektronskimi podpisi 
 
Po kazenskih določbah  ZEPEP ob ugotovitvi prekrška se posameznika  kaznuje z denarno 
kaznijo, ki pa so različne, in sicer po 47. členu se kaznuje overitelja z denarno kaznijo od 
500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev. 
V primeru, če je overitelj pravna oseba, se z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 100.000 
tolarjev kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki  je storila prekršek. 
 

Elektronska izmenjava podatkov po Združenju bank Slovenije (ZBS, 2003, str. 7): 

• banka lahko za uporabo elektronskih komunikacijskih poti predpiše svoje splošne poslovne 
pogoje, 

• za varno elektronsko izmenjavo podatkov s stranko banka uporablja take zaščitne 
mehanizme, da lahko zanesljivo preveri identiteto nalogodajalca bodisi z uporabo enolične 
identifikacijske kode, ki jo dodeli imetniku transakcijskega računa, bodisi z uporabo 
podobnega načina preverjanja identitete. Banka in stranka se zavezujeta k doslednemu 
spoštovanju varnostnih ukrepov, ki zagotavlja čim manjše tveganje ne avtoriziranega 
pristopa do podatkov, za spreminjanje podatkov  in izgubo teh, 
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• banka mora seznaniti stranko z načini uporabe posamezne komunikacijske poti ter s 
priporočljivimi varnostnimi ukrepi z navodili za uporabo oziroma prek drugih medijev (npr. 
spletnih strani), 

• vsa elektronska sporočila med banko in stranko, posredovana po dogovoru in varno, veljajo 
za verodostojna in nepreklicna, 

• banka ne prevzema odgovornosti in škode zaradi morebitne izgube ali uničenja katerih 
podatkov in opreme uporabnika zaradi namestitve in uporabe opreme za uporabo elektronske 
komunikacijske poti, 

• banka krije morebitno škodo, ki bi jo stranki povzročile tretje osebe z vdorom v bančni 
informacijski sistem. 

 

3.2 Storitve elektronskega ban čništva 
 
Zgodovinsko gledano smo do sedaj imeli tri poglavitne korake samopostrežnega bančništva. Prvi 
se je pojavil v sedemdesetih s bančnimi avtomati, nato je v osemdesetih sledilo telefonsko 
bančništvo, v devetdesetih pa poslovanje preko Interneta (Banovič, 1998, str. 10). 

3.2.1 Bankomati 

Bančni avtomati so samopostrežni terminali, ki so povezani z nekim glavnim ali matičnim 
računalnikom. Z njihovo pomočjo lahko komitenti opravijo hitro in enostavno različna bančna 
opravila brez prisotnosti bančnega delavca. Prvotno so bili bankomati namenjeni le izdaji 
gotovine, sčasoma pa so prerasli v avtomate za poslovanje s plačilno - kreditnimi karticami, 
plačevanje računov in polaganje gotovine na račun, kar jih označuje za transakcijske avtomate 
oz. za samopostrežne kioske. V prihodnosti bi bankomati lahko predstavljali informacijsko okno, 
kjer bi bil komitent povezan s spletnimi stranmi, preko infoterminalov pa bi potekale 
predstavitve in oglaševanje. Predstavljal bi prodajno okno, kjer bi bil komitent povezan s 
podjetji. Le-to bi bilo mesto za prodajo znamk, kinematografskih, letalskih ali železniških kart in 
avtobusnih vozovnic, mesto za plačilo dohodnine, plačilo raznih obveznosti na račune 
posameznih podjetij itd. (Tomassini, 1999, str. 40-41).   
 
Bančni avtomati avtomatizirajo in s tem  nadomeščajo delo blagajnika. Dela, ki jih je prej 
opravljal človek, ne opravljajo enako, ampak boljše. Delujejo 24 ur na dan. Pri svojem delu so 
hitri, natančni, se ne zmotijo in ne utrudijo (Gradišar, Resinovič, 1996, str. 365). 
 
Uporaba bankomata je razmeroma zelo preprosta, slediti je potrebno le navodilom, ki nas vodijo 
skozi postopek posamezne storitve in pravilno vnesti osebno številko PIN (Personal 
Identification Number). Medtem ko se slovenske banke še vedno trudijo prepričati stranke, naj 
uporabljajo bančne avtomate in s tem skrajšajo vrste pred okenci, v tujini vse več bank uporabo 
bančnih avtomatov tudi zaračuna. Za zaračunavanje se pogosteje odločajo manjše banke. Vzrok 
je seveda v stroških, ki jih imajo banke z bančnimi avtomati (Miš Svoljšak, 1999, str. 37). 
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V Sloveniji smo prvi bankomat dobili leta 1990 in danes se je do njihovo število po podatkih 
Banke Slovenije povzpelo nad 1.000, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. Opravljen promet na 
bankomatih pa je v lanskem letu znašal kar 642,7 milijarde tolarjev gotovine. 
V samem začetku poslovanja z bankomati se je njihovo poslovanje povečevalo po 20 odstotkov 
letno, v zadnjih letih pa je to nekaj manj ko 20 odstotkov letno. 
V Sloveniji  imamo trenutno 600 bankomatov na milijon prebivalcev, povprečje EU pa znaša 
650 bankomatov na milijon prebivalcev. Naj omenim, da je v svetovnem merilu število 
bankomatov dosti višje in sicer znaša 1.300 bankomatov  na milijon prebivalcev v ZDA, 1.000 
na milijon prebivalcev na Japonskem in tudi v Španiji (Žnidaršič, 2004). 
 
Tabela 1: Rast števila bankomatov v Sloveniji v obdobju 1996-2003 
 

Leto Število bankomatov 

1996 401 

1997 501 

1998 812 

1999 757 

2000 863 

2001 1.027 

2002 1.039 

 2003 1.240 

 
Vir: Banka Slovenije, 2004. 
 
Naraščanje števila bankomatov pa je posledica številnih prednosti, ki so jih deležni njihovi 
uporabniki, med katere lahko štejemo: 24-urno dostopnost do bankomatov, izognitev dolgim 
čakalnim vrstam pred bančnimi okenci ter zelo hitra in enostavna uporaba. Kot edino slabo 
lastnost bankomatov lahko omenim le neoseben odnos do komitenta, kar povzroča, da zlasti 
starejši ljudje zelo malo uporabljajo bankomate. 
 

3.2.2 Kartice 

Plačilne kartice so se pojavile že daljnega leta 1950. Zaradi njihovih številnih prednosti se 
njihova uporaba iz leta v leto neprestano povečuje. 
 
Temeljna prednost poslovanja s plačilnimi karticami je poravnavanje obveznosti brez gotovine 
ali zamudnega pisanja čekov. Torej v denarnici nam ni potrebno več prenašati cele šope 
bankovcev, izognemo pa se tudi neprestanemu dvigovanju denarja z računa. 
Plačilne kartice lahko razdelimo v dve veliki skupini, in sicer glede na izdajatelje in glede na 
funkcijo, ki jo ta plačilna kartica izvaja. 
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Glede na izdajatelje  plačilne kartice ločimo na (Pojav kartic, 2004): 

• bančne kartice, 

• podjetniške, 

• partnerske (izdajajo jih podjetja v sodelovanju z bankami-Merkur, Delo,…), 

• licenčne kartice (izdajajo jih banke v sodelovanju s podjetji v tujini, ki so nosilci kartic- 
Eurocard/Mastercard, Visa,…). 

 
Glede na funkcijo, ki jo plačilne kartice opravljajo 

• predplačne kartice (cestnine, telefon,…), 

• debetne kartice (kartice, ki so vezane na transakcijski račun, kjer izdajatelj 
za uporabo take kartice takoj bremeni račun- Ba maestro), 

• kreditne kartice oz. kartice z odloženim plačilom, 

• posojilne kartice (kartice za obročno plačevanje). 
 
Plačilne kartice v današnji družbi so postale skoraj nepogrešljiv sopotnik vsakega posameznika. 
Sodijo med elektronske plačilne instrumente, kjer je mogoče plačilo opraviti le s pomočjo 
elektronskih terminalov, preko katerih se nalog za plačilo v elektronskem omrežju posreduje do 
banke, pri kateri ima imetnik plačilne kartice deponirana denarna sredstva. Tako banka na 
podlagi prejetega naloga izvede plačilo na ciljni račun (Trstenjak, 2003, str. 24). 
 
Na trgu se pojavlja vedno večje število plačilnih kartic, to pa je povezano tudi z dejstvom, da je 
na trgu vedno več različnih izdajateljev. 
 
V Sloveniji je bilo v drugem četrtletju leta 2003 v uporabi že 891.772 kartic (kreditnih kartic in 
kartic z odloženim plačilom). Pri tem je bilo opazno 10-odstotno povečanje vrednosti opravljenih 
plačil v Sloveniji, v tujini pa je bilo to povečanje 14,3-odstotno. 
Število debetnih kartic se ob koncu drugega četrtletja leta 2003 povzpelo na 2.429.163 kartic, kar 
predstavlja 37-odstotno rast v opazovanjem obdobju. To porast lahko deloma pripišemo  procesu 
preoblikovanja tekočih računov za fizične osebe v transakcijske račune. (Banka Slovenije, 2004). 

3.2.3 Mobilno ban čništvo 

Mobilno bančništvo je precej sveža oblika elektronskega distribucijskega kanala bank, ki 
predstavlja preprost, učinkovit in od lokacije neodvisen način komuniciranja komitentov s 
banko. Z novimi tehnologijami se tako banke iz poslovalnic selijo tudi na mobilne terminale. 
S sodobno mobilno telefonijo imamo možnost  dostopa do interneta in tudi do banke kar preko 
mobilnega telefona. Sem pa ne moremo vključevati le mobilne telefonske aparate, temveč tudi 
vse druge majhne prenosne naprave, kot so denimo prenosni in žepni računalnik ter izjemno 
majhni pametni telefoni, ki združujejo žepni računalnik in mobilni telefon (Vagaja, 2000, str. 
10). 
 
Uporabniki lahko uporabljajo bančne storitve ne glede na kraj in čas, v katerem se nahajajo z 
uporabo mobilnega terminala. Sistem mobilnega bančništva lahko omogoča opravljanje skoraj 
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vseh bančnih storitev, od ponujenih bančnih informacij, tečajnih list, informativnih izračunov, 
pregledovanja stanja in prometa na računu, plačevanja računov itd. (Hribar, Kokalj, 2000, str. 
56). 
 
Vendar se storitev mobilnega bančništva  ni vpeljala preveč dobro, ker uporabniki bančnih 
storitev imajo rajši drugačne, preprostejše in bolj pregledne načine dostopa do banke. To je 
razvidno tudi iz opravljenih raziskav Ris-a, kjer so ugotovili, da je med domačimi gospodinjstvi 
19-odstotno takih,  ki dostopijo do intereta preko mobilnega telefona. Delež uporabe mobilnih 
telefonov v Sloveniji za dostop do interneta je srednje visok, kljub temu je še vedno nad 
povprečjem EU, kjer  znaša le 6-odstotno. Wap bančništvo se nahaja v zgodnji fazi razvoja. V 
bodoče  bo  lahko z nadaljnjim tehnološkim razvojem in dodatno izboljšavo pridobilo na pomenu 
in postalo pomemben del elektronskega bančništva. 
 
Wap je skupek protokolov, ki omogočajo celovit proces brezžične komunikacije za dostavo, 
pregled in uporabo spletnih strani na mobilnih telefonih. Wap v večini mobilnih omrežij in je 
skladen z vsakim operacijskim sistemom (Ručigaj, 2000, str. 10). 
 
Vendar imamo danes že  v uporabi mobilne terminale z GPRS storitvami (General Packet Radio 
Service), ki temelji na paketnem dostopu in hkratnem prenosu podatkov po več kanalih 
radijskega vmesnika. V tem primeru gre za hitrejši prenos podatkov in skrajšan odzivni čas, ki 
omogoča pravo mobilno poslovanje in s tem tudi mobilno bančništvo (Grobelšek, 2001, str. 8). 
 
Prav kmalu pa bo v uporabi že  tretja generacije mobilnih omrežij in sicer v UMTS omrežju. 
Omenjeno omrežje pa bo ponujalo še boljše prenose podatkov in vedno večji spekter mobilnih 
terminalov. 

 3.2.4.Telebanking           

Telebanking ali home banking pomeni bančno poslovanje na daljavo. Posameznik potrebuje za 
tako poslovanje osebni računalnik in modem ali pa telefonski aparat z zaslonom.  Tovrstno 
poslovanje omogoča  uporabniku enostaven dostop do raznih bančnih informacij, kot so npr.: 
pregled stanja na računu, pregled prometa, plačevanje položnic, … 
Telebanking je namenjen vsem uporabnikom bančnih storitev, tako pravnim kot fizičnim osebam 
(Trampuž, 1995, str. 47). 
 
Banke se želijo svojim uporabnikom vedno bolj približati, jim olajšati dostop do raznih bančnih 
storitev in tako smo z nadaljnjim razvojem prišli do telefonskega bančništva in do bančništva 
preko interneta. Pri obeh ponujenih storitvah so banke izredno olajšale dostop do bančnih 
storitev, vendar ne le v geografskem smislu, temveč tudi časovno. Uporabnik sam odloči, kdaj in 
kje želi dostopiti do želenih informacij in storitev. 
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3.2.5. Telefonsko ban čništvo             

Med sodobne poti bančnega poslovanja štejemo tudi telefonsko bančništvo ali phone banking, ki 
je ena izmed oblik poslovanja na daljavo. Ta način poslovanja omogoča bankam, da se še 
dodatno približajo svojim komitentom in jim prihranijo dragocen čas, ki bi ga izgubljali pred 
bančnimi okenci (Vesel, 1994, str. 60). 
Telefonsko bančništvo omogoča opravljanje različnih bančnih storitev kar po telefonu in deluje 
na dveh različnih pristopih do komitenta, in sicer prek bančnega operaterja in prek telefonskega 
odzivnika. 
 
Avtomatski telefonski odzivnik je naprava, ki se z vnaprej pripravljenim posnetkom avtomatsko 
odzove na uporabnikov klic. Odzivnik  nam preko menijev omogoča opravljanje različnih 
bančnih storitev, hkrati pa nam omogoča prejemanje različnih informacij. Uporabnik tako lahko 
izvede različne bančne storitve kar od doma, udobno nameščen pri telefonskem aparatu. 
Nekatere izmed storitev , ki jih omogoča avtomatski telefonski odzivnik: 

• pridobitev informacije  o stanju in prometu na bančnem računu, 

• oddajo vloge za otvoritev/spremembo limita, 

• naročilo vseh vrst čekov, 

• naročila, spremembe in ukinitve SMS sporočil, 

• nakup in prodaja vrednostnih papirjev, 

• naročilo dviga gotovine, 

• naročilo čekov, 

• vezava tolarskega depozita, 

• informacije o bančni mreži in storitvah, 

• tečajnice. 
 
Pomanjkljivost omenjene oblike telefonskega bančništva se kaže predvsem v omejenosti števila 
menijev, ki si jih komitent lahko zapomni. Navadno je število omejeno od pet do osem menijev, 
v katerih pa banka ne more ponuditi vseh svojih želenih storitev. Avtomatski odzivniki pa ne 
bodo prepričali  tiste ljudi, ki se ne želijo pogovarjati z aparati, ampak raje slišijo na drugi strani 
telefonske linije glas bančnega uslužbenca in tako neposredno opravijo želeno storitev ali zgolj 
pridobijo določeno informacijo (Levič, 2000, str. 34). 
Komitent brezplačno pokliče izbrano telefonsko številko klicnega centra banke, ki je dosegljiva 
24 ur na dan, vse dni v tednu. Po uspešno opravljenem postopku identifikacije, komitent sporoči 
bančnemu uslužbencu  svoje želje. Uslužbenec lahko izvede v imenu komitenta različne finančne 
in nefinančne transakcije, ki jih prvotno zabeleži, nato pa obdeluje po znanih postopkih. 
 
Mnoge banke krčijo mrežo bančnih poslovalnic, kar zmanjšuje možnosti neposredne 
komunikacije med banko in njenimi komitenti. V takšnih primerih so telefonski centri odlično 
nadomestilo osebnega stika, ki je namenjen razvoju bančne zveze (Meltzer, 1998, str. 12). 
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3.2.6. Internet 

Internet predstavlja največje odprto računalniško omrežje na svetu, sestavljen je iz množice 
različnih med seboj povezanih manjših omrežij. Interent omrežje je dosegljivo iz različnih 
koncev sveta in je popolnoma decentralizirano in odprto omrežje, ki je praktično dostopno 
vsakomur. 
 
Razumevanje interneta le kot omrežja je preozko, saj zanemarja informacijsko funkcijo interneta, 
poudarja pa njegovo tehnološko funkcijo. Internet je globalni informacijski sistem oziroma 
ogromna baza podatkov (Turk, Jaklič, 1998, str. 138). 
 
Banke ponujajo internetno bančništvo predvsem iz dveh razlogov. Najprej zato, ker se pojavlja 
ogromen trg internetnih trgovin in internetnega poslovanja, ki zahteva finančne transakcije preko 
interneta in z internetnim bančništvom dobijo delež tega trga. Drugi razlog pa je v zmanjšanju 
stroškov vnosov in obdelav podatkov (Grošelj, Prešeren, 2000, str. 48). 

 
Večina bank je internet najprej poskusila za postavitev svoje spletne strani, kjer so lahko z 
uporabo različnih večpredstavnih oblik (zvoka, video, grafika, slika) na zanimiv način 
predstavile sicer suhoparne informacije o različnih bančnih storitvah. Na ta način je bil 
obiskovalcem spletnih strani omogočen enostaven dostop do želenih informacij in predvsem do 
primerjave ponudbe različnih bank (Javornik, 2000, str. 295). 
 
Za internetno bančništvo je najpomembnejši svetovni splet, saj lahko pridemo s to storitvijo do 
najrazličnejših informacij in podatkov ali jih pa celo posredujemo naprej v obliki hiperbesedil in 
multimedijskih dokumentov (Jerman-Blažič, Turk, 1996, str. 22). 
 
Elektronsko bančništvo preko interneta, e-bančništvo oz. spletno bančništvo postaja vedno bolj 
razširjenja oblika poslovanja posameznikov z banko. 
Spletno bančništvo je nastalo predvsem iz potrebe po znižanju stroškov poslovanja v bankah in 
hkrati rešitev na množične bančne posle preko okenc. Ta način poslovanja deloma razbremeni 
bančnega uslužbenca, ki  se tako lahko posveti tudi zahtevnejšim strankam.  
Po drugi strani  pa je do tega pripeljala vedno večja zahtevnost strank. Komitenti si želijo vedno 
večje udobnosti, preglednosti, varnosti in hkrati zahtevajo nižje cene. Prav to pa dobijo s 
spletnim bančništvom. Uporabnik ima tako omogočen dostop do različnih informacij in 
ogromnega števila storitev, ki jih  lahko opravi kar sam na svojem osebnem računalniku. Vse 
storitve in informacije so pregledne in dostop je enostaven. Temeljna prednost pa je v tem, da 
uporabnik e-bančništva ni več vezan na urnike poslovanja bank, saj svoje storitve opravi 
kadarkoli, hkrati pa mu uporaba e-bančništva omogoča tudi prihranek glede na klasični način 
poslovanja z banko. 
 
 Če banke ne zagotavljajo svojim strankam internetnega bančništva kot učinkovito povezanega 
servisiranja, tvegajo, da  bodo njihovi komitenti pričeli uporabljati storitve drugih ponudnikov, 
predvsem v zaradi iskanja cenejših prodajnih poti (Arnifield, Arnifield, 2000, str. 17). 
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Bančništvo preko interneta omogoča bankam izvajanje štirih temeljnih funkcij (Seitz, Stickel, 
1998): 

• predstavitev informacij: v tem primeru imamo enosmerno komunikacijo, kjer banka 
uporablja interneta za predstavitev temeljnih informacij o bančnih storitvah, 

• predstavitev informacij z dvosmerno komunikacijo: v tem primeru banka dodatno nadgradi 
predstavitev informacij z vzpostavitvijo dvosmerne komunikacije, 

• možnost dostopa uporabnika do njegovih podatkov, npr. vpogled v stanje na računu, vpogled 
v promet na računu,… 

• izvajanje transakcij: kar predstavlja najzahtevnejšo obliko bančništva preko interneta. Ta 
funkcija omogoča uporabniku prenos sredstev na drugi račun, plačevanje položnic,… 

 
Tabela 2: Prikaz elektronskega bančništva po uporabnikih in  po številu opravljenih transakcij                      

v Sloveniji v obdobju  od leta 2000 do  2003 
 

 Uporabniki Število opravljenih 
transakcij v tisoč(plačilni 

promet doma) 

Število opravljenih 
transakcij v tisoč 

(plačilni promet s tujino)  

Leto Fizične 
osebe in 

S.P. 

Pravne 
osebe 

Fizične osebe 
in S.P. 

Pravne osebe Fizične osebe 
in S.P. 

Pravne 
osebe 

 

2000 15.082 1.206 
 

318 136 0 10 

2001 63.440 14.091 1.366 3.112 0 33 

2002 98.669 34.094 2.173 7.819 2 90 

2003 142.334 
 

41.592 2.687 9.048 4 117 
 

 

Vir: Banka Slovenije, 2004. 
 
V zgornji tabeli prikazujemo storitve elektronskega bančništva v Sloveniji v obdobju od leta 
2000 do 2003. Po podatkih iz Banke Slovenije so bili glavni uporabniki tovrstnih storitev fizične 
osebe in samostojni podjetniki, katerih število je v opazovanem obdobju naraslo na 142.334 
uporabnikov. Tudi pravne osebe so vse bolj uporabljale storitve elektronskega bančništva, kar je 
razvidno iz naraščajočega števila uporabnikov. Iz začetnih 1.206 uporabnikov v letu 2000 je 
število uporabnikov naraslo na 41.592 uporabnikov v letu 2003. 
Kakor je razvidno iz zgornje tabele, se delež uporabnikov elektronskega bančništva iz leta v leto 
počasi dviguje, v prihodnje pa bo verjetno njegov delež še bistveno večji. 
 

3.3 Prednosti in slabosti elektronskega ban čništva 
 
Tudi bančni trg se v skladu s trendi  poslovanja bolj ali manj seli na internet, kar predstavlja za 
banke odlično priložnost za zniževanje različnih stroškov in hkrati za oblikovanje prijaznejših 
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storitev po meri uporabnikov. Vendar tovrstni način poslovanja prinaša s seboj poleg različnih 
prednosti na strani ponudnikov in na strani komitentov tudi različne slabosti. Katere so to bom 
poskušala izpostaviti v tem delu diplomske naloge. 
 
 
 
Prednosti za komitente 

 
• Prihranek časa, 
• izognitev dolgim čakalnim vrstam pred bančnimi okenci, 
• nizka cena storitev, 
• večja preglednost in enostavnost uporabe ter možnost naročanja različnih storitev, 
• večja svoboda uporabnika, ker ni časovnih omejitev, 
• omogočena je večja stopnja zasebnosti, 
• možnost dostopa do banke od kjerkoli. 
 
Prednosti za banke 
 
• Zmanjšanje stroškov bančnega poslovanja: sem lahko uvrstimo predvsem nižje stroške 

bančnih transakcij, znižanje stroškov komunikacij, manjša uporaba papirja,… 
V primerjavi s klasičnim načinom poslovanja je strošek elektronske bančne transakcije do 
15-krat manjši od cene klasične obdelave (Vozel,  1999, str. 47-75), 

• boljši pregled nad poslovanjem in lažja obdelava podatkov, 
• bolj kvalitetne storitve, 
• zmanjšanje čakalnih vrst pred bančnimi okenci, 
• pridobitev novih komitentov, 
• ažurnost in informiranost o poslovanju komitentov, 
• elektronsko zajemanje podatkov, 
• natančno spremljanje dejanske uporabe, 
• dolgoročno predstavlja takšen način poslovanja manj delovnih mest, 
•  manjše število potrebnih poslovalnic,  
• pospešuje kroženje denarja in omogoča bolj redno plačevanje obveznosti (Sjekloča, 1999, 

str. 32), 
• večja kakovost poslovanja, to izhaja iz kakovostnejših podatkov, ki so v računalniški obliki 

in njihova obdelava ne dopušča napak, saj jih sistem obdela avtomatsko. 
 
Slabosti za komitente 
 
• Nezaupanje v tovrstni način poslovanja, to se izkazuje kot nezaupanje do elektronskih 

medijev, kar je značilno predvsem za starejše ljudi, h krati pa komitente še dodatno skrbi 
varnost tovrstnega načina poslovanja z banko, 

• pomanjkanje osebnega stika z banko. 
 
Slabosti za banko 
 
• Visoki stroški uvajanja tovrstnega načina poslovanja (slika št. 1, na naslednji strani),  

Vpeljava e- banke predstavlja zelo visoko finančno naložbo, vendar gre za dejansko                                     
dolgoročno zmanjšanje stroškov, 

• pojavijo se možnosti vdora v sistem in zlorabe podatkov, 



 15 

• ustreznost kadra. 
Banka mora zaposliti nov, izobražen kader, ki je zanjo dražji, in to predstavlja dodatni strošek. 
 
 
Slika 1: Struktura stroškov uvajanja elektronskega bančništva 
 

strojna 
oprema 

30%

programska oprema 
20%

integracija 50%

 
 
Vir: Banovič, 1998, str.10. 
 
Ob vpeljavi elektronskega bančništva  ima banka fiksne stroške izgradnje sistema, kateri so 
neodvisni glede na število uporabnikov. Začetni stroški uvajanja so zelo visoki in izvedena 
investicija se vrača zelo počasi. Na dolgi rok bi sicer izvedena investicija lahko pomenila 
dolgoročno znižanje stroškov za banko, vendar je vse skupaj pogojeno z zadostnim številom 
uporabnikov. Zato v tem primeru banke potrebujejo natančno določeno točko prelomna, za 
ugotovitev smiselnosti izgradnje določenega sistema.  
Med vsemi stroški uvajanja elektronskega bančništva predstavljaj največji strošek integracija v 
sam sistem, in sicer 50 odstotkov celotnih stroškov, sledi ji strošek strojne opreme s 30-odstotki 
in programska oprema z 20-odstotki. 
 

3.4 Elektronsko ban čništvo in z njim povezana  tveganja 
 
V Sloveniji uporablja internet za elektronsko bančništvo le 21 odstotkov vseh uporabnikov 
Interneta, med državami EU je ta delež nekoliko višji, in sicer dosega 33 odstotkov vseh 
uporabnikov interneta. 
Med vsemi zgoraj omenjenimi uporabnicami interneta se Slovenija pojavi skoraj na dnu lestvice. 
Za nami zaostajata le Grčija in Italija, medtem ko ima Španija enak delež uporabnikov kakor 
Slovenija (slika 2, na naslednji strani). 
 
V primerjavi z EU je v Sloveniji e-bančništvo med prebivalstvom slabše razvito, saj gre za večji 
zaostanek, kot je na siceršnjem področju interneta. Omenjeno odstopanje izhaja predvsem iz 
dejstva, da veliko Slovencev ostaja zvestih klasičnemu načinu poslovanja z banko, veliko število 
bančnih komitentov pa tudi ne zaupa v tovrstni sistem poslovanja. 
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Glede na to, da smo v času neprestanega širjenja hitrih internetnih povezav, vedno večjega 
števila uporabnikov interneta  in z njim tudi  večjega števila uporabnikov e- bančništva, postaja 
vprašanje varnosti na področju interneta in predvsem na področju elektronskega poslovanja 
čedalje pomembnejše. 
 
Slika 2 :Uporaba interneta za elektronsko bančništvo: primerjava Slovenija-EU 

 
 
Vir: Ris, Primerjava Slovenija - EU, 2003. 
 
Ob razvoju elektronskega poslovanja predstavlja eno največjih nevarnosti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov v svetovnem spletu. 
Elektronsko poslovanje omogoča zasebnikom, podjetjem in državni upravi, da posamezniku 
ponudijo učinkovite, preproste in hitre storitve, prilagojene željam in potrebam možnih 
uporabnikov. 
 
Glavne nevarnosti elektronskega poslovanja preko interneta so naslednje (Zaslon, 2004): 

• zagotavljanje varnega prenosa podatkov, 

• dokazovanje istovetnosti osebe, 

• nadzor dostopa do informacijskih virov, glede na pravice uporabnika, 

• območno varovanje, 

• fizično varovanje računalnika. 
Posameznik pri uporabi interneta naleti na različne vrste varnostnih problemov. Po opravljenih 
raziskavah Ris-a lahko med najpogostejše tovrstne probleme uvrščamo: računalniške viruse, 
zloraba kreditne kartice, prejemanje nezaželenih elektronskih sporočil, itd. 
 
V Sloveniji je med vsemi uporabniki interneta 63 odstotkov takih, ki so že imeli kakšno izmed 
težav, povezanih z varnostjo na Internetu. Med najbolj razširjenimi problemi so nezaželena 
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elektronska sporočila, katerim  sledijo računalniški virusi. Probleme z virusi navaja kar 39-
odstotkov vseh uporabnikov Interneta, medtem ko  probleme z nezaželeno elektronsko pošto pa 
kar 45-odstotkov vseh uporabnikov (priloga ). 
 
Problem varnosti predstavlja temeljno težavo, ki ovirajo širjenje in uveljavljanje elektronskega 
poslovanja in s tem e-bančništva. Manjša kot je varnost pri e- bančništvu, nižji bo delež 
uporabnikov spletnih poslovalnic. Torej najpomembnejše je nudenje brezhibne varnostne 
podpore uporabnikom e-bančništva in si na ta način zagotoviti vedno večje število uporabnikov.  

3.4.1 Poglavitni varnostni mehanizmi 

 
Med temeljne rešitve za varno elektronsko poslovanje uvrščamo: požarno pregrado, overjanje, 
varnostno kartico, digitalni podpis in šifriranje. 
 

Požarna pregrada ali firewall 
 
Pri požarnem zidu gre za celovit sklop opreme, ki jo tvorijo komunikacijske naprave in 
računalnik. Bistvo požarnega zidu je v tem, da prepreči dostop nepooblaščenim osebam ali 
osebam iz privatnega omrežja. Vsa sporočila, ki pridejo iz privatnega omrežja, gredo skozi 
inštaliran požarni zid, ki ta sporočila pregleda in jih v primeru neizpolnjevanja varnostnih 
pogojev  izloči. Obrambni zid lahko nadzira dostop do določenega omrežja na dva načina: 
 

• dopusten način (Permissive access), ki dovoljuje vse, razen tveganega prometa, 

• restriktiven dostop (Restrictive access), ki pa ne dovoljuje ničesar, razen strogo dovoljenega 
prometa. 

 
Požarne zidove lahko uvrščamo med najbolj razširjene varnostne mehanizme, saj jih zasledimo  
skoraj pri vseh slovenskih bankah. 
 

Overjanje 
Pri dostopu na varovani sistem se mora uporabnik ustrezno overiti, kar pomeni, da mora dokazati 
svojo verodostojnost. Gre za postopek, kjer skušamo ugotoviti, kdo dostopa do določenega 
omrežnega vira. Najbolj pogosta načina identifikacije uporabnikov sta identifikacija z 
uporabniškim imenom in geslo. Tovrstni sistem overjanja pa zasledimo skoraj pri vseh 
slovenskih bankah zaradi njegove praktičnosti, enostavnosti in preglednosti nad trenutnimi 
uporabniki posameznega sistema. 
 

Varnostna kartica 
Za ugotavljanje istovetnosti uporabnikov so potrebna gesla, kakor sem že omenila pri overjanju. 
Gesla pa ljudje zelo pogosto pozabljamo ali pa nam grozi možnost zlorabe gesla s strani druge 
osebe. Zato imamo danes kot rešitev na obe zgoraj omenjeni težavi izdelane posebne kartice, ki 
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vsako minuto tvorijo novo geslo in so sinhronizirane z računalnikom, ki to geslo preverja. Vpis 
tega gesla  omogoči nemoten dostop do strežnika banke (Bradeško, 1998, str. 76).  
Ta sistem velja za enega najboljših, hkrati pa tudi najbolj praktičnih načinov overjanja. Zato je 
uporaba varnostnih kartic zelo razširjena tudi med slovenskimi bankami in sicer lahko njihovo 
uporabo zasledimo pri naslednjih bankah: Novi Kreditni banki Maribor, PBS, Gorenjski banki, 
Banki Koper in Novi Ljubljanski banki. 
 

Digitalni podpis 
Digitalni podpis nam zagotavlja pristnost sporočil. Preprečuje spreminjanje in zlorabljanje 
sporočil, tako da zagotavlja, da podatek med banko in njenim komitentom ostane nespremenjen. 
Digitalni podpis predstavlja elektronsko različico lastnoročnega podpisa, s katerim komitent 
zagotavlja: 

• avtentičnost dokumenta, 

• avtentičnost podpisa, 

• istovetnost imetnika digitalnega podpisa, 

• neizpodbitno lastništvo poslanih podatkov, 

• celovitost sporočila. 
 
Digitalno potrdilo vsebuje zasebni in javni ključ za podpisovanje. Zasebni ključ je znan le 
lastniku potrdila. Zato ker uporabnik podatke podpiše z zasebnim ključem, mora zelo dobro 
poskrbeti za varnost svojega zasebnega ključa, ki ga uporablja za preverjanje digitalnega 
podpisa. 
 

Kiptografija ali šifriranje 
Kiptografija je veda o šifriranju oz. zakrivanju sporočil. Šifriranje nam omogoča zakrivanje 
sporočila, tako da jih morebiti prisluškovalec ne more razbrati. S tem postopkom pretvorimo 
sporočilo v obliko, ki je nemogoča za razumevanje, tajnopis. V tajni obliki potuje sporočilo od 
pošiljatelja pa vse do prejemnika sporočila. Prejemnik pa to sporočilo dešifrira in ga pretvori v 
njegovo prvotno obliko. Pri šifriranju podatkov in sporočil se uporablja ključ. Ta predstavlja 
določene vrednosti algoritma, ki spremeni sporočilo v kodirano sporočilo. Kriptografija je eden 
izmed najbolj razširjenih varnostnih mehanizmov med slovenskimi bankami poleg že zgoraj 
omenjenih požarnih zidov. Ločimo dve temeljni vrsti šifriranja sporočil: 

 
Simetrično šifriranje  
Pri simetričnem načinu šifriranja uporabljamo za šifriranje in dešifriranje sporočil isti ključ. 
Sporočilo, ki je šifrirano z enim simetričnim ključem, je lahko dešifrirano le z enakim 
simetričnim ključem. Tako šifriranje sporočil pa je varno, dokler ključ ne odkrije neka druga 
oseba in v tem primeru lahko nastopi zloraba podatkov (Introduction to Public-Key 
Cryptography, 2002). Problem pri tovrstnem šifriranju podatkov je v veliki verjetnosti zlorabe 
omenjenega sistema. Zato se večinoma uporablja za šifriranje podatkov asimetrično šifriranje. 
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Asimetrično šifriranje 
Pri asimetričnem šifriranju podatkov gre za uporabo sistema dvojnih ključev. Pri tem sistemu 
ključ za šifriranje sporočila in ključ za dešifriranje sporočila nista enaka. Ključi nastopajo v parih 
in najpomembnejša lastnost tovrstnih ključev je v tem, da iz enega ključa, brez poznavanja 
dodatnih informacij, ni mogoče določiti drugega. Zato lahko v tem primeru en ključ javno 
objavimo. Objavljeni ključ imenujemo javni, ostali ključ pa zasebni (Jerman-Blažič, 2001 str. 
103). Omenjen način šifriranja podatkov zasledimo pri Gorenjski banki, Raiffeisen Krekovi 
banki, SKB, PBS in v  Bank Austria. 

 
Banke imajo na razpolago različne varnostne mehanizme za zagotavljanje varnega in 
nemotenega poslovanja preko njihovih sistemov. V večini primerov lahko zasledimo, da 
slovenske banke ne uporabljajo le enega varnostnega mehanizma, temveč poskušajo izkoristiti 
sinergijo različnih mehanizmov in tako zagotoviti višjo varnostni pri ponujenih storitvah. Torej 
varnosti mehanizmi se ne izključujejo med seboj, temveč se odlično dopolnjujejo. 
 
Tabela 4 :  Uporaba varnostne opreme pri uporabi interneta, primerjava Slovenija- EU 
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EU 92% 79% 12% 16% 25% 9% 6% 8% 

SLO 94% 78% 12% 10% 11% 16% 3% 6% 

 
Vir: Ris, primerjava Slovenija- EU, 2003. 
 
Glede na podatke  iz zgornje tabele je razvidno, da večina uporabnikov interneta, in sicer 94-
odstotkov jih uporablja vsaj eno od varnostnih zaščit, kar pomeni, da se uporabniki zavedajo 
nevarnosti, ki so ji izpostavljeni pri uporabi interneta. Med najpogostejšimi varnostnimi 
zaščitami zasledimo, na prvem mestu razne antivirusne programe 78(%), sledijo jim še programi 
za elektronski podpis 16(%), čitalci pametnih kartic 12(%), požarni zidovi 11(%), programi za 
šifriranje 10(%), ter ostala varnostna oprema 3(%). Uporabniki zelo dobro skrbijo za svojo 
varnost pri uporabi interneta, zato je odstotek tistih, ki ne uporabljajo nobene varnostne zaščite, v 
Sloveniji za dve odstotni točki nižji od povprečja EU.  
Glede na to, da je strah pred nevarnostmi na internetu vedno večji, menim, da bo v prihodnje 
naraščal delež tistih uporabnikov, ki bodo za svoje zagotavljanje varnosti uporabljali različne 
kombinacije varnostnih mehanizmov. 
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3.4.2 Tveganja v bankah 

 
Pri storitvah elektronskega bančništva se banke soočajo z različnimi vrstami tveganja. Zato je 
temeljnega pomena za poslovanje banke, da imajo izdelane natančne rešitve za varno 
elektronsko poslovanje. Banke se uspešno nadzorujejo različne vrste tveganj ob uporabi zgoraj 
naštetih varnostnih mehanizmov. 
 
Vrste tveganj, s katerimi se srečujejo banke, in izdelane rešitve: 
Pri tveganju zaradi vdora v sistem banka uporablja požarni zid, ki sproti registrira število 
registriranih pristopov in število (neregistriranih) poskusov udora. Ta podatek nam omogoča 
oceniti tudi  minimalno verjetnost za vdor skozi požarni zid, vendar ta ne more zaustaviti 
poskusa vdora, če ga predhodno ne registrira, in s tem se dejanska verjetnost vdorov avtomatično 
poveča. Za preverjanje stopnje tveganja se predvidijo aktivnosti za verifikacijo dejanske zaščite, 
in hkrati tudi učinkovitost preprečevanja dostopa do posameznih PC-jev. 
 
Tveganje zaradi ne odzivanja na želje komitentov po informacijah ali osebnih stikih: v tem 
primeru banka izdela sistem skrbništva in nadzora nad skrbništvom. Tako omogoča komitentom 
dostop do informacij in želenih osebnih stikov. Statistika odkritih napak da oceno za tovrstno 
tveganje. 
 
Tveganja zaradi namerno ali nenamerno nepravilno usmerjenih transakcij elektronskega 
bančništva: Pri tovrstnem tveganju banka verificira transakcije, sproščanje transakcij na ravni 
organizacijske enote in sproščanje transakcij na ravni celotne banke. Vendar je potrebno 
predhodno opraviti ponovno avtomatsko kontrolo na pozitivno stanje na računu in avtomatsko 
kontrolo pravilnosti sklica. V primeru odkritja neavtorizirano inicirane transakcije, (ki je lahko v 
breme ali v dobro) storjene mimo uporabniške zaščite, je še vedno na razpolago neko minimalno 
časovno obdobje, v katerem lahko komitent odkrije in takoj zahteva od banke blokado vseh 
transakcij. Omenjeno tveganje odkriva statistika tovrstnih problemov. 
 
Tveganja pri uporabi storitev elektronskega bančništva preko interneta: v tem primeru ima banka 
na voljo dva različna pristopa za preprečitev ali zmanjšanje tovrstnega tveganja. Lahko uporablja  
kontrolo poslovanja svojih komitentov na transakcijskih računih, druga alternativa pa je v 
oblikovanju posebnih rezervacij glede na višino odobrenih limitov na transakcijskih računih. 
 
Banka Slovenije priporoča vsem bankam, ki se ukvarjajo z elektronskim poslovanjem, naj 
skrbno izdelajo varnostno politiko, metodologijo možnih tveganj, privzeto servisno tehnično 
kulturo ter naj upoštevajo vse standarde, sprejeta merila kakovosti računalniških rešitev, 
varnostnih sistemov in priporočil za varnost ter kakovost na področju elektronskega poslovanja 
(Banka Slovenije, 1999, str. 29). 
 



 21 

4 ELEKTRONSKO BAN ČNIŠTVO V SLOVENIJI 
 
V tem poglavju  bom predstavila situacijo slovenskega bančnega trga in njegove pomembnejše 
značilnosti na področju elektronskega poslovanja. 
 
Tabela 3: Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 
 

 
Ime banke 

Bilančna vsota bank 
31.12.2002 v  mio SIT 

Nominalna rast 
2002/2001 

v % 

Tržni delež 
31.12.2002 

v % 
Nova Ljubljanska 
banka 

1.619.165 17,6 35,5 

Nova Kreditna banka 
Maribor 

517.538 15,7 11,4 

A banka Vipa 389.273 53,3 8,5 

SKB banka 360.095 -1,5 7,9 

Banka Koper 282.116 20,6 6,2 

Banka Celje 275.658 22,9 6 

Gorenjska banka 227.130 19,9 5 

Skupaj prvih 7 bank 3.670.976 18,8 80,6 

Vse banke skupaj 4.556.637 17,5 100,0 

 
Vir: Banka Slovenije, 2004. 
 
Največji tržni delež na slovenskem bančnem trgu ima Novo Ljubljanska banka s 35,5- odstotnim 
tržnim deležem, sledi ji Nova Kreditna banka Maribor z 11,4-odstotki ter A banka Vipa s 5,5-
odstotka. Omenjenim bankam  sledijo še: SKB banka, Banka Koper, Banka Celje, Gorenjska 
banka s skoraj zanemarljivo majhnimi deleži. 
 
Slika 3: Uporaba bančnih storitev 

 
Vir: Oseli, 2004, str. 24. 
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Banke so v letu 2003 glede na leto 2002 ohranile približno enak delež komitentov. Vendar kljub 
temu so se na trgu bančnih storitev pojavile nekatere spremembe. V letu 2003 se je nekoliko 
spremenila struktura bančnih storitev. 
Med bančnimi storitvami je glede na leto 2002 večje število računov in tudi večje število 
plačilnih kartic, zmanjšal pa se je delež varčevanja, delež elektronskega bančništva  je ostal 
nespremenjen, kar je razvidno iz slike 5 (Oseli, 2004, str. 24). 
 

4.1 Banke in hranilnice, ki omogo čajo elektronsko ban čništvo: 
 

Ponudba na trgu elektronskega bančništva je zelo pestra, saj večina bank že omogoča uporabo 
spletnega bančništva. 
Po podatkih iz ankete Bančnega monitorja je delež uporabnikov spletnega bančništva v Sloveniji 
nekje okoli 6-odstotkov. 
 
Na podlagi izvedene ankete so  ugotovili profil tipičnega  uporabnika oz. uporabnika, ki je 
naklonjen elektronskemu poslovanju preko interneta.  
 
To naj bi bili uporabniki moškega spola, v starosti med 20. in 39. letom, z vsaj srednješolsko 
izobrazbo in z mesečnimi dohodki gospodinjstva nad 320.000,00 SIT, zaposlena oseba ali pa 
dijak, študent. 
 
Osebe, nenaklonjene elektronskemu poslovanju preko interneta (to je le profil), so pretežno 
ženskega spola, v starostni skupini nad 50 let, z osnovno ali poklicno izobrazbo ter z mesečnimi 
dohodki gospodinjstva do 160.000,00 SIT. Poleg tega naj omenim, da tak način poslovanja  ne bi 
izbrali predvsem v pomurski, podravski regiji in na Primorskem (Kavaran, 2002).                        
 
Ker je okolje, v katerem delujejo banke, spremenljivo in dinamično, se s tem spreminja tudi 
bančništvo, kot ga poznamo. To pa ne pomeni , da bodo banke v 21. stoletju izginile. Vendar je 
nesporno, da bodo uspešne le, če se jim bo uspelo prilagoditi spremenjenemu okolju (Črčinovič, 
Krofič, 1998, str. 21). Razvoj na področju elektronskega bančništva je zelo hiter, zlasti na 
področju spletnega bančništva. Tako predstavlja  spletno bančništvo za banke možnost 
pridobitve novih uporabnikov in s tem povečanja  tržnega deleža. Zato se zna zgoditi , da v 
primeru ne pravilnega vodenja politike predvsem pri razvoju banke na področju elektronskega 
poslovanja, da bo v tem primeru lahko izgubljala velike konkurenčne prednosti ter tako 
prepustila trg drugim spretnejšim konkurentom. 
Banke v Sloveniji se zelo dobro zavedajo pomembnosti elektronskega poslovanja in predvsem 
elektronskega poslovanja preko interneta, saj ima danes že skoraj vsaka banka razvito spletno 
bančništvo, ki pa je razdeljeno v dve temeljni skupini: spletno bančništvo, namenjeno fizičnim, 
in spletno bančništvo, namenjeno pravnim osebam. To je razvidno tudi iz podatkov v naslednji 
tabeli. 
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Tabela 4: Pregled bank in hranilnic, ki omogočajo spletno bančništvo 
 
 
Zap. 
št. 

 
Ime banke 

 
URL 

E-bančništvo 
za fizične osebe 

E-bančništvo 
za pravne 
osebe 

1. Abanka Vipa www.abanka.si Abanet Abacom 

2. 
Bank Austria Creditanstalt www.ba-ca.si Online b@nka 

E-bank, 
Multicash 

3. Banka Celje www.banka-celje.si Klik NLB Proklik NLB 

4. Banka Domžale  Klik NLB Proklik NLB 

5. 
Banka Koper www.banka-koper.si i-Net Banka 

Poslovna i-Net 
Banka 

6. Banka Zasavje www.banka-zasavje.si Klik NLB Proklik NLB 

7. 
Delavska hranilnica 

ww.delavska-
hranilnica.si 

- DH-net 

8. 
Factor banka www.factorb.si - 

Elektronska 
banka 

9. Gorenjska banka elektronska 
banka 

www.gbkr.si 
elektronska 
banka LINK 

LINK+ 

10. Hranilnica Lon www.lon.si e-Lon e-Lon 

11. Hypo Alpe-Adria bank www.hypobanka.com HYPOnet HYPOnet 

12. 
Koroška banka  Klik NLB 

Proklik NLB, 
Proklik+ 

13. 
Krekova banka www.r-kb.si raiffeiseNET 

Eureka spletna 
banka 

14. Nova Kreditna banka 
Maribor 

www.nkbm.si Bank@Net 
Poslovni 
Bank@Net 

15. 
Nova Ljubljanska banka www.nlb.si/ Klik NLB 

Proklik NLB, 
Proklik+ 

16. Poštna banka Slovenije 
 

www.pbs.si Pbs.net 
Poslovni 
PBSPikaNet 

17. 
Probanka, d.d., Maribor 

www.probanka.si 
 

Osebni Prosplet 
Poslovni 
Prosplet 

18. 
SKB banka www.skb.si SKB NET 

POSLOVNI 
SKB NET 

19. 
Volksbank - Ljudska banka www.volksbank.si 

Volksbank 
online 

Volksbank 
online 

20. Deželna banka Slovenije www.szkbanka.si - Sezam 

 
Vir: Banke preko interneta, 2004. 
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Slika 4: Preferenca bank 

 
Vir: Oseli, 2004, str. 25. 
 
V zgornjem grafikonu je predstavljena preferenca bank, ki je bila ugotovljena na podlagi 
opaženosti bančnih oglasov, virov bančnih informacij, uporabe bančnih storitev na splošno in 
tudi po posameznih bankah, …Kot najbolj zaželena oziroma prepoznavna banka se smatra NLB, 
ki je kljub 10-odstotnem padcu iz leta 2002 v leto 2003 še vedno na prvem mestu med vsemi 
bankami. Sledita ji Nova KBM in Abanka Vipa. Menim, da je bančni trg v lanskem letu 
zaznamovala predvsem skupina NLB, ki je s težavami pri uvajanju transakcijskih računov 
izgubila del svojega ugleda, kar je razvidno tudi iz preferenc uporabnikov. Kljub temu ostaja  
NLB še vedno najbolj prepoznavna med vsemi slovenskimi bankami. 
 
V zadnjih dveh letih je zelo upadlo tudi splošno zadovoljstvo z e-bančništvom, ki pa je še vedno 
izjemno visoko. Po drugi strani pa je učinek teh sprememb na lojalnost glavni banki ni 
enoznačen in tudi še ne spreminja zelo izraziteje tržnih deležev. V zadnjem letu je znaten 
segment uporabnikov e-bančništva zamenjal e-banko, še nekoliko več pa jih je začelo uporabljati 
e-bančništvo pri dodatni banki. Kljub temu še vedno večji delež uporabnikov dejansko posluje 
zgolj z eno banko (Vehovar, Čikić, 2004). 
 

5 ELEKTRONSKE STORITVE PRI NOVI LJUBLJANSKI 
BANKI IN BANKI KOPER  

 
Na podlagi opravljene primerjave različnih storitev elektronskega bančništva med Novo 
Ljubljansko banko in Banko Koper želim ponazoriti morebitne razlike med njunimi storitvami 
oziroma izpostaviti določene konkurenčne prednosti posamezne banke.  
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Novo Ljubljanska banka ima največji tržni delež v Sloveniji. Zato sem jo tudi izbrala za svojo 
primerjavo, hkrati pa jo bom primerjala z Banko Koper, ki ima manjši delež na bančnem trgu, in 
na podlagi primerjave ugotovila morebitne razlike v storitvah obeh bank, ki posledično lahko 
izhajajo tudi iz same velikosti banke.  

5.1 Predstavitev Banke Koper, d.d. in Nove Ljubljan ske Banke, d.d. 

5.1.1 Banka Koper, d.d. 

 
Banka Koper sodi med šest največjih in po rezultatih poslovanja najuspešnejših slovenskih bank. 
Sodeluje z gospodarskimi subjekti in posamezniki iz vse Slovenije, ima pomembno vlogo pri 
brezgotovinskem poslovanju in opravlja storitve kartičnega poslovanja za dobro tretjino bank v 
državi.  

5.1.2 Nova Ljubljanska banka, d.d. 

Skupina Nove Ljubljanska banke je ena izmed najmočnejših finančnih in bančnih institucij v 
Sloveniji. S svojo razvejeno  poslovno mrežo nudi storitve doma in v tujini tako za individualne 
stranke kot za javne ustanove ter za obrtnike in mala podjetja. Med članicami  skupine NLB je 
Novo Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana (NLB), največja in najpomembnejša finančna ustanova, 
ki obvladuje  več kot tri četrtine celotne konsolidirane bilančne vsote. 
 
 S Skupino NLB posluje v Sloveniji preko 50.000 podjetij in 900.000 individualnih strank. To 
predstavlja skoraj 40-odstotni delež na slovenskem bančnem trgu. 
 

5.2 Plačilne kartice 

5.2.1 Plačilne kartice v Banki Koper 

Dandanes si težko predstavljamo življenje brez plačilnih kartic. Njihove glavne prednosti so 
priročnost, enostavnost in velika razširjenost njihove uporabe na različnih nakupovalnih mestih, 
POS terminalih, v bankah, na poštnih okencih, bankomatih in seveda na internetu. 
 
Večina plačilnih kartic, ki jih izdaja Banka Koper, ima mednarodno veljavo. 
Na splošno ločimo kartice na osebne plačilne kartice, ki so namenjene zasebni uporabi, in na 
poslovne kartice, ki so namenjene podjetjem oz. njihovim vodilnim delavcem. Banka Koper 
izdaja različne plačilne kartice, med katere štejemo: Maestro, Aktivo, Aktivo-Maestro, Activo – 
Eurocard/Mastercard, Zlato Activa- Eurocard/Mastecard, Viso, Zlato Viso,…itd. 
 
Najbolj razširjene kartice Banke Koper pa so Maestro, Aktivo in Eurocard plačilna kartica. 
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Tabela 5: Pregled plačilnih kartic Banke Koper in njihove značilnosti 
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ACTIVA ●  ● ●  ●   ● ●  ● 

ACTIVA-MAESTRO ● ●   ● ● ● ● ●    

ACTIVA-
EUROCARD/MASTERCARD 

● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

ZLATA  ACTIVA-
EUROCARD/MASTRECARD 

● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● 

POSLOVNA  ACTIVA-
EUROCARD/MASTERCARD 

● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

VISA ● ● ● ●  ●  ● ●   ● 

ZLATA VISA ● ● ● ●  ●  ● ●  ● ● 

POSLOVAN VISA ● ● ● ●  ●  ● ●   ● 

VISA- ELECTRON ● ●   ● ●  ● ●    

 
Vir: Banka Koper, 2004. 
 
Prednost, ki jo ponuja Banka Koper, je prisotna v primeru, če posameznik varčuje (rentno, 
namensko, dolgoročno), ali pa v primeru, da ima sklenjen družinski paket z varčevanjem, mu ni 
potrebno plačevati članarine za navadne plačilne kartice, za čas trajanja dolgoročnega 
varčevanja. 

5.2.2 Plačilne kartice pri Novi Ljubljanski banki 

Tudi Nova Ljubljanska banka ima na voljo zelo široko ponudbo plačilnih kartic. Uporabnik 
lahko izbira med različnimi karticami z odloženim plačilom in tudi  med različnimi posojilnimi 
kartici.  
 
Poleg običajnih plačilnih kartica pa ponuja NLB tudi različne partnerske kartice, kot so npr: 
ŠOU kartica, Mercedes Card, Kompas EC/MC, Renaul Karanto. 
 
 
 
 
 



 27 

Tabela 6: Pregled plačilnih kartic Nove Ljubljanske banke in njihove značilnosti 
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KARANTA ●  ● ●  ●   ●   ● 

BA -MAESTRO ● ●   ● ● ● ● ●    

POSOJILNA KARANTA ●  ● ●  ● ●* ●

* 
●

* 
   

EUROCARD/MASTERCARD  ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

ZLATA  ACTIVA-
EUROCARD/MASTRECARD  
 

● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● 

POSOJILNA  
ACTIVA-
EUROCARD/MASTERCARD  

● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

VISA ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

* možnost dvigovanja le do višine  1.500,00 SIT 
Vir: Lastni vir. 
 
Tako Banka Koper kot NLB ponujata svojim uporabnikom podobne plačilne kartice, iz katerih 
izhajajo skoraj enake značilnosti. Na prvi pogled predstavlja temeljno razliko letna članarina pri 
uporabi kartic, ki je pri večini kartic NLB nekoliko višja kakor za uporabo kartic Banke Koper. 
Poleg tega pa ponuja Banka Koper tudi bolj pestro ponudbo poslovnih kartic, saj uporabnikom 
omogoča izbiro med Poslovno Viso in Poslovno Eurocard-Mastercard, medtem ko Nova 
Ljubljanska banka svojim uporabnikom ne ponuja nobene poslovne kartice. Tisti komitenti NLB, 
ki želijo imeti poslovno kartico, morajo odpreti še dodaten račun pri eni izmed bank,  ki ponuja 
tudi možnost pridobitve poslovnih plačilnih kartic. 
Vidimo torej, da ima Banka Koper na tem področju elektronskega bančništva bolj raznoliko in 
hkrati cenejšo ponudbo.  
 
 
 
 
 
 
Tabela 7: Uporaba plačilnih kartic v Sloveniji po različnih bankah 
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 m
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1 NLB ●  ● ● ● ● ● ●     
2 NKB MB ● ●   ●  ● ● ● ● ●  
3 A banka Vipa ●  ●  ●  ●  ●   ● 
4 SKB banka ● ●   ●  ●  ● ●   
5 Banka Koper ● ●   ●  ● ● ● ● ● ● 
6 Banka Celje ● ●   ●  ●   ●  ● 
7 Gorenjska 

banka 
● ●   ●   ●  ●   

8 Bank Austria     ●  ● ● ●  ●  
9 PBS  ●   ●  ● ● ●    
 

10 
Raiffeisen 
Krekova 
banka 

 ●   ●        

 
Vir: Spletne strani omenjenih bank, 2004. 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da večina obravnavanih bank v Sloveniji ponuja širok izbor 
plačilnih kartic. Banke ponujajo pretežno podobne plačilne kartice, pri tem imajo nekatere zelo 
razširjeno ponudbo, nekatere pa so pri tem nekoliko bolj skromne. Razlike med njimi so 
razvidne le v številu ponujenih plačilnih kartic. Med najbolj razširjene plačilne kartice lahko 
štejemo Activo, Mastercard-Eurocard, Viso in Maestro. 
Tiste banke, ki ponujajo komitentom večjo izbiro plačilnih kartic, lahko na ta način dosežejo 
določeno konkurenčno prednost, saj uporabniku ni potrebo imeti še dodatnega računa 
konkurenčni banki za pridobitev določene plačilne kartice. 

5.3 Mobilno ban čništvo 
 
Posameznik lahko dostopi do različnih bančnih storitev kar preko svojega mobilnega telefona. 
Tako uporabnik ni vezan na kraj ali na čas dostopa do banke. Poslovanje je za uporabnika hitro, 
preprosto in nudi varno opravljanje vsakodnevnih bančnih opravil. 
 
 Uporabnik lahko preko Mobe NLB dostopi do različnih informacij, med katere  uvrščamo: 
 vpogled v stanje  osebnega računa ali računa, na katerem ste pooblaščeni, 
 vpogled v promet na računu (zadnje štiri transakcije), 
 vpogled v promet na računu, izveden preko mobilnega telefona (zadnje štiri transakcije), 
 plačilo obveznosti preko posebne položnice oz. plačilnega naloga in v prihodnje tudi plačilo 
nakupov v spletnih trgovinah. 
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Glavne prednosti : 

• poslovanje 24 ur na dan vse dni v letu, 

• uporaba je možna kadarkoli in kjerkoli, tudi iz tujine, 

• prihranek časa in denarja, 

• hitrost, varnosti in diskretnost. 
 
Za uporabo Mobe je potrebno plačati enkratno pristopnino v višini 1.500,00 SIT. Pristopnina za 
študente in dijake znaša 750 SIT. 
Med tekoče stroške štejemo vpogled stanja na računu, ki znaša 10 SIT, vpogled prometa na 
računu je 20 SIT, za prenos sredstev med računi je potrebno odšteti 30 SIT, za plačilo položnic 
in računov pa 50 SIT ter kot zadnji strošek imamo alarm o stanju na računu, ki ga določi 
uporabnik sam in cena za to posredovanje znaša 50 SIT. 
 
Banka Koper ne ponuja mobilnega bančništva, ker menijo, da je za tovrstno storitev premajhen 
obseg potencialnih uporabnikov. Zato se raje posvetijo izpopolnjevanju  njihove ponudbe na 
drugih področij elektronskega bančništva. 
 
Tabela 9: Uporaba mobilnega bančništva v Sloveniji po različnih bankah 
 

 
Zap.št.  

 
Ime banke 

 
mobilno ban čništvo 

1 Nlb ● 
2 NKB MB ● 
3 A banka Vipa ● 
4 SKB banka ● 
5 Banka Koper  
6 Banka Celje  
7 Gorenjska banka  
8 Bank Austria  
9 PBS  
10 Raiffeisen Krekova 

banka 
● 

 

Vir: Spletne strani omenjenih bank, 2004. 
 
Trg mobilnega bančništva še ni doživel popolnega razcveta v Sloveniji, vendar ga kljub temu 
ponuja pet izmed zgoraj obravnavanih bank. Lahko predpostavljamo, če bi v prihodnje naraščalo 
število uporabnikov mobilnega bančništva, se bi tudi druge banke odločile za tovrstni sistem 
poslovanja. Trenutno pa je v Sloveniji delež uporabnikov mobilnega bančništva še zanemarljivo 
majhen in bi bilo v primeru izgradnje in dodelave sistema vprašljiva smiselnost projekta, 
posledično pa njegova donosnost. 
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5.4 Telefonsko ban čništvo 
Telefonsko bančništvo omogoča uporabniku  dostop do bančnih storitev preko telefona. To je 
ena izmed možnosti, kako se na prijazen način približati svojim komitentom. 
 
Nova Ljubljanska banka nudi storitev telefonskega bančništva že od leta 1994 dalje, in sicer 
znana pod imenom TELEDOM.  To je edina telefonska banka v Sloveniji, ki je dostopna 24 ur 
na dan. Uporabniku je potrebno le vtipkati telefonsko številko in je že povezan z najrazličnejšimi 
storitvami Teledoma, med katere  štejemo:  
  
 informacije o stanju in prometu na bančnem računu, 
 naročila, spremembe in ukinitve SMS sporočil, 
 zahtevek za otvoritev Modrega varčevanja, 
 zahtevek za nakup darilnih čekov, 
 blokacije bančnih kartic in čekov, 
 odobritev uporabe bančnega avtomata, 
 otvoritev/spremembo/ukinitev trajnega naloga, 
 naročanje čekovnih blanketov na naslov,  
 naročilo potovalnih čekov, 
 ukinitev računa,  
 izpis prometa osebnega ali poslovnega računa, 
 posebni izpisek opravljenih storitev prek Teledoma,… 
 
Opravljanje bančnih storitev tako postane cenejše kot v poslovalnici, klic na telefonsko številko 
banke je brezplačen. Posameznik, ki želi imeti dostop do Teledoma, mora plačati enkratno 
pristopnino v višini 2.000,00 SIT. Uporabnik za interna nakazila nima stroškov, za zunanja 
plačila z računa fizične osebe pa le-ti znašajo 90 SIT. Interna nakazila s poslovnih računov 
zasebnikov stanejo 180 SIT, zunanja pa 200 SIT, hitra plačila v zneskih nad 2.000.000,00 SIT pa 
740 SIT. 

5.4.1 Avtomatski telefonski odzivnik 

Avtomatski telefonski odzivnik omogoča uporabniku najhitrejši dostop do informacije o stanju 
na računu. Odzivnik je namenjen vsem fizičnim in pravnim osebam, ki imajo odprt račun pri 
NLB. 
 
Med glavne prednosti telefonskega odzivnika lahko štejemo: 
• storitev je dostopna 24 ur na dan, 
• hitra informacija o stanju na računu, 
• brezplačna storitev, 
• odzivnik lahko uporabnika preveže na Teledom. 
 
Banka Koper še ne nastopa na trgu telefonskega bančništva, saj je po njenem mnenju v Sloveniji 
delež uporabnikov teh storitev prenizek in bi bilo za njih nesmiselno vlagati v sistem 
telefonskega bančništva.  
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Kljub temu da Nova Ljubljanska banka ponuja storitev  telefonskega bančništva, ji to ne prinaša 
dejanske konkurenčne prednosti na področju bančništva. 
 
Tabela 8: Uporaba telefonskega bančništva v Sloveniji po različnih bankah 
 

 
Zap.št.  

 
Ime banke 

Avtomatski telefonski 
odzivnik 

 
Bančni uslužbenec 

1 Nlb ● ● 
2 NKB MB ●  
3 A banka Vipa   
4 SKB banka ● ● 
5 Banka Koper   
6 Banka Celje   
7 Gorenjska banka   
8 Bank Austria   
9 PBS   

10 Raiffeisen 
Krekova banka 

  

 
Vir: Spletne strani omenjenih bank, 2004. 
 
Med vsemi obravnavanimi bankami v Sloveniji  le tri večje  ponujajo storitev telefonskega 
bančništva. Razlog je v majhnem zanimanju komitentov za tovrstne storitve in precej nizek delež 
tistih, ki to storitev dejansko uporabljajo. Zato se večina bank še ne odloča za investicije  v 
sistem telefonskega bančništva.  
 

5.5 Elektronsko poslovanje preko interneta 
 
Pred samim začetkom poslovanja mora imeti uporabnik spletnega bančništva pri Banki Koper in 
pri NLB določeno opremo, ki mu bo omogočala nemoteno in uspešno poslovanje pri omenjenih 
bankah. 
 
Potrebna oprema: 

• računalnik Pentium 120, z vsaj 64 MB RAM in 500 MB velikim diskom ter grafično 
resolucijo 800 x 600 v 256 barvah, 

• pogon CDROM, 

• operacijski sistem Microsoft Windows verzij 95 OSR 2.1, Windows 98, Windows NT 4.0 
SP3, Windows XP, Windows 2000, ali novejši, 

• enega izmed sledečih brskalnikov Internet Explorer 5.5, Internet Explorer 6.0, Netscape 6.1, 
Netscape 6.2, 

• modem minimalne hitrosti 28.800 bitov ali omrežje na dostop interneta. 
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5.5.1 Spletno ban čništvo pri Banki Koper in Novi Ljubljanski banki   

 
Banka Koper ponuja elektronsko bančništvo v dveh različicah, in sicer I-net in poslovni I-net. 
Prva oblika je namenjena fizičnim osebam, druga pa pravnim osebam. Medtem ko Nova 
Ljubljanska banka ponuja fizičnim osebam elektronsko bančništvo preko Klika. Pravnim osebam 
pa sta  na  na voljo  Proklik in Proklikplus. 
 
Naj omenim tudi, da je ponudba Klika in Proklika na voljo tudi v vseh bankah članicah NLB, in 
sicer v to skupino uvrščamo Koroško banko, d.d, Slovenj Gradec, Pomurska banka, d.d., Murska 
Sobota, Banka Velenje, d.d., Velenje, Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, Banka Domžale, d.d., 
Domžale. 
 

5.5.2 Spletno ban čništvo za fizi čne osebe 

I-Net ponuja uporabnikom možnost 24 urne povezave z banko. Posameznik ni omejen na urnik 
poslovanja banke, sam si lahko izbira čas dostopa do banke in tudi dan poslovanja oz. lahko 
izbira med tekočim dnevom poslovanja ali po želji posreduje navodila za poslovanje v 
prihodnosti. 
 
Tudi Klik (NLB) naj bi ponujal 24-urno povezavo med banko in uporabnik (Nlb.si, 2004), 
vendar dejansko Klik že od Sigme naprej ne ponuja brezhibnega in celodnevnega delovanja 
sistema, kakor je uporabnikom obljubljeno. Sistem se že nekaj časa srečuje z raznimi tehničnimi 
težavami in s tem omejuje poslovanje in dostop komitentov do spletne banke. 
 
Za registracijo I-Neta posameznik potrebuje odprt osebni račun pri Banki Koper, registrira pa se 
tako, da izpolni vlogo za uporabo storitev i-Net banke. Vlogo lahko pošlje preko interneta, lahko 
jo natisne in jo nato ročno izpolni in jo pošlje ali prinese v banko ali pa vlogo izpolni kar v banki. 
V enoti, ki vodi osebni račun komitenta, prevzame tajno osebno številko (PIN), s katero se lahko 
identificira pri vstopu v I-Net banko. Uporabnik se tako preko svojega osebnega računalnika 
poveže s spletno stranjo Banke Koper in izpolni spodaj prikazani obrazec, v katerega vpiše 
številko svojega računa, poleg tega pa še svojo osebno identifikacijsko številko, tako je 
registracija opravljena in uporabnik je povezan s sistemom.  
 
Dostop do spletne poslovalnice  Klik se  nekoliko razlikuje od dostopa preko i-Neta: 
Uporabnik za dostop do spletne poslovalnice Klik mora imet odprt tekoči račun pri Novi 
Ljubljanski banki ali banki bančne skupine NLB, poleg tega mora imeti ustrezni osebni 
računalnik in elektronski naslov. Nato uporabnik izpolni vlogo za uporabo Klika, ki jo lahko 
izpolni v katerikoli poslovalnici NLB. Na podlagi odobrenega zahtevka pa mu banka pošlje 
povratnico s geslom, po elektronski pošti pa uporabnik prejme še referenčno številko, ki mu bo 
omogočala prijavo v spletno poslovalnico. 
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Po prejemu referenčne številke in gesla za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila lahko 
prevzame kvalificirano digitalno potrdilo ali pa obnovi kvalificirano digitalno potrdilo, če je to 
že preteklo, bilo preklicano ali obnovljeno. 
Kvalificirano digitalno potrdilo je veljavno za obdobje petih let in ga je nato potrebno ponovno 
obnoviti. 
 
Postopek registracije uporabnika je v primeru Banke Koper nekoliko enostavnejši in z 
določenega vidika tudi varnejši.Uporabniku ni potrebno imeti elektronskega naslova za 
poslovanje preko spletne banke i-Neta. Banka ne pošilja raznih zaupnih podatkov preko 
elektronske pošte, kot to lahko zasledimo pri registracij v spletno poslovalnico Klik, kjer banka 
pošlje uporabniku referenčno številko kar preko elektronske pošte, poleg tega pa uporabnik 
prejme geslo za poslovanje preko povratnice. Tovrstni način posredovanja podatkov  je z vidika 
varnosti zelo vprašljiv.  
Pri Kliku  moramo še dodatni oskrbeti za obnovo digitalnega certifikata, kar za uporabnika 
predstavlja dodatni strošek. 
 
Storitve, ki jih omogočata i-Net in Klik: 

• pregled stanja na računu, 

• plačevanje obveznosti prek splošne in posebne položnice ter virmanskega naloga, 

• prenos sredstev med računi, 

• možnost pregleda celotnega prometa na računu za preteklo obdobje, 

• možnost izpisa celotnega prometa, 

• uporabnik lahko dobi različne informacije v zvezi s kartičnim poslovanjem, 

• dostop do informacij: v zvezi z varčevanjem, obrestnimi merami, 

• možnost info- izračunov za menjavo različnih valut, 

• izvajanje plačil, 

• možnost naročanja različnih obrazcev, 

• možnost izpolnitve zahtevka za izdajo in  prijavo izgube plačilne kartice, 

• možnost izračuna kredita v primeru i-Neta lahko izvedemo tudi naročilo pogodbe.   
 
Med prednosti poslovanja preko i-Neta in Klika  lahko štejemo:  

• takojšnja obveščenost o prilivih, 

• sprotno razpolaganje z ažurnimi informacijami o stanju in prometu na računu, 

• stroški nadomestila za opravljene storitve so nižji kakor pri storitvah, opravljenih neposredno 
v banki, 

• dostavljanje plačilnih nalogov banki je enostavnejše, cenejše in hitrejše, 

• možnost izpisa prometa na računu, 

• informativni izračuni za kredite, depozite ter  menjavo valut. 
 
Klik pa nam dodatno omogoča možnost izpolnitve zahtevka za nakazilo in prevzem gotovine 
prek sistema Western Union in plačevanje nakupov v spletnih trgovinah, kjer v primeru 
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nakupovanja preko interneta, npr. pri Mladinski knjigi, lahko kupec na spletni strani  izbere kot 
možnost plačila spletno poslovalnico Klik.  
 
Na ta način se je banka še dodatno povezala z uporabnikom. Pri uporabniku ustvari občutek 
varnosti in s tem postane nakupovanje preko interneta lažje tudi za tiste ljudi, ki so se do sedaj 
izogibali tovrstnemu  načinu nakupovanja. 

 
Primerjava med i -Netom in Klikom 
 
Tabela 10: Primerjava i-Net in Klik 
 

 Banka Koper 
i-Net 

Nova Ljubljanska banka 
Klik 

Pristopnina k spletni 
poslovalnici (v SIT) 

5.000 SIT* 5.000 SIT 

Stroški mesečne uporabe 
spletne poslovalnice     (v 
SIT) 

100 SIT - 

Pristopnina za študente in 
dijake/otroke in mlade (v 
SIT) 

Se ne zaračuna 2.500 SIT 
 

Provizija pri plačilu 
računov v spletni 
poslovalnici (v SIT) 

60 SIT 40 SIT 
 

Dodatni stroški/obnova 
digitalnega certifikata  (v 
SIT) 

Obnova ni potrebna 1.500 SIT 

*le ob novo odprtem računu 
Vir: Internetne strani omenjenih bank, 2004. 
 
Ponujene storitve spletnega bančništva, ki so namenjene fizičnim osebam, so  pri obeh bankah 
zelo podobne in ni večjih razlik med njimi. Torej dejansko imata banki enak izbor storitev, ki jih 
je mogoče izvesti preko spletne poslovalnice. Zasledimo lahko le različne stroške uporabe 
posameznega sistema. Tako imamo pri uporabi spletne poslovalnice Klik višje začetne stroške 
uporabe, dejanska provizija pri samem plačilu računov pa je za 20 sit nižja kakor pri uporabi i-
Neta. 
 
Kot konkurenčno prednost med omenjenima sistema poslovanja lahko izpostavimo brezhibno 
delovanje i- Neta Banke Koper, ki je uporabniku dejansko dostopen 24 ur na dan in vse dni v 
letu.  
 
Uporabniki spletne poslovalnice Klik so imeli v preteklosti neprestano različne težave z 
njegovim poslovanjem. Večkrat so imeli onemogočen dostop do njega. Z različnimi 
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nevšečnostmi pa so se tudi v lanskem letu srečali, ko je NLB preoblikovala tekoče račune v 
transakcijske. 
 
Zaradi preoblikovanja tekočih računov v osebne račune ter prehoda v nov informacijski sistem se 
je NLB odločila za različne ukrepe pri uporabi sodobne tržne poti. Uporabniki Klika so tako 
imeli vpogled v stanje in promet računa le med 9.30 in 19.30, medtem ko je za plačilo položnic, 
računov, prenos sredstev veljal še krajši urnik. Komitentom Klika je banka zaračunavala 
provizijo pri plačevanju kljub časovni omejenosti delovanja. 

5.5.3 Spletno ban čništvo  za pravne osebe  

 
Poslovni i-Net Banke Koper, Proklik in Proklik plus NLB so namenjeni pravnim osebam, 
katerim omogočajo neprekinjeno poslovanje, hitro obveščanje in pregledovanje ter v primerjavi s 
klasičnim načinom poslovanja do trikrat nižje stroške transakcij in nižja nadomestila za 
opravljene storitve.  
 
Za pridobitev Poslovnega i-Neta mora imeti uporabnik odprt transakcijski račun pri Banki Koper 
in z izpolnitvijo vloge za uporabo postane uporabnik storitev in produktov elektronskega 
poslovanja. Pred samim začetkom poslovanja mu banka posreduje opremo za poslovanje,  ki 
vključuje: 
- certifikat na pametni kartici, 
- bralnik kartice, 
- PIN oz. identifikacijska številka, 
- PIN za odklepanje. 
 
Do Poslovnega i-Neta  lahko uporabnik dostopi preko internet naslova http://www.banka-
koper.si in nato ob uporabi pametne kartice in pravilno vpisanega gesla dostopi do svojega 
računa. 
 
Za pridobitev in uporabo Proklika in Proklika plus mora uporabnik izpolniti zahtevek za 
odobritev uporabe. 
Uporabnik prejme priročnik za uporabo Proklika, programski paket za uporabo Proklika, 
navodila za izpolnjevanje obrazcev, čitalnik zaščitne kartice, zaščitno kartico in osebno številko 
(PIN). 
 
Uporabnik prejeme za uporabo Proklika plus: 
Priročnik za uporabo, čitalnik zaščitne kartice in zaščitno kartico, programski paket za uporabo 
Proklika plus in navodila za izpolnjevanje obrazcev. 
Poleg tega pa prejme še vsak pooblaščenec referenčno številko po elektronski pošti, geslo za 
prevzem certifikata in certifikat. 
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V primeru uporabe Proklika ali Proklika plus je postopek dostopa do elektronske banke enak 
kakor pri Poslovnem i-Netu. 
 

Delovanje Poslovnega i-Neta, Proklika in Proklika plus 
Programsko opremo za Poslovni i-Net ali Proklik oziroma programski paket s programom in 
druge namestitvene programe za pravilno delovanje prejme uporabnik od banke, poleg tega pa 
dobi tudi pametno kartico in čitalnik pametne kartice. 
 
Glede na potrebe in število uporabnikov lahko uporabnik izbira med dvema različicama  
programa  Proklika: enouporabniško in večuporabniško ali mrežno različico. Pri poslovanju z 
elektronsko banko Banke Koper pa lahko uporabnik pridobi dva statusa: vnašalec in podpisnik. 
To je edina razlika, ki jo lahko opazimo med obema elektronskima bankama.  Delovanje sistema 
se pri Novi Ljubljanski banki deli na enouporabniški sistem in več uporabniški sistem, pri Banki 
Koper pa obstaja le en sistem poslovanja, ki prepozna posameznikov status in mu glede na 
predpisano vlogo omogoča določene funkcije. 
 
Enouporabniška različica 
Enouporabniška različica je namenjena predvsem tistim podjetjem in samostojnim podjetnikom, 
ki želijo imeti program nameščen le na enem računalniku. V tem primeru je baza podatkov 
nameščena na istem računalniku kot program. Na tem računalniku lahko opravlja elektronski 
plačilni promet eden ali več uporabnikov, vendar se mora vsak identificirati s svojo pametno 
kartico. 

 
Večuporabniška različica 
Večuporabniška različica je namenjena tistim podjetjem, ki želijo izvajati domači plačilni promet 
in plačilni promet s tujino na različnih računalnikih, povezanih v lokalno mrežo. 
Ta različica deluje na principu odjemalec-strežnik ter zato potrebuje za nemoteno poslovanje 
skupno zbirko podatkov, ki so nameščeni na »centralnem« računalniku v podjetju. Iz tega izhaja 
tudi potreba po nekem centralnem strežniku, ki je praviloma zmogljivejši od drugih in ima vlogo 
baznega strežnika. Centralni računalnik mora imeti nameščeno programsko opremo strežnika 
podatkov zbirke IBM DB2 UDB Workgroup Edition 6.1 na odjemalske delovne postaje (torej 
vse druge uporabljene računalnike) pa IBM Client Application Enabler ter programsko opremo 
ustrezno konfigurirati. 
 
Delitev vlog v Banki Koper omogoča dodatno varnost poslovanja in prilagoditev elektronske 
banke dejanski razdelitvi dela v podjetju. Oseba, opredeljena kot podpisnik, je pooblaščena za 
avtorizacijo plačilnega prometa pravne osebe in ima stanje na računih, ter lahko vnaša in 
avtorizira plačilne naloge. Obstaja pa možnost tudi kolektivnega podpisovanja, kar pomeni, da je 
za posamezen nalog potrebno več podpisnikov hkrati.  
Oseba, opredeljena kot vnašalec, je pooblaščena le za vnašanje in pregledovanje vnesenih 
nalogov. 
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Poslovna i-Net glede na identiteto posameznika samodejno izbere pravno osebo,  za katero je ta 
oseba podpisnik. V primeru, da je posameznik/ov podpisnik/ov za transakcijske račune več 
pravnih oseb, lahko izbira med računi, ki jih želi pogledati. 
 

Proklik plus 
Ta program dobijo tista podjetja in zasebniki, ki želijo hitro, varno, preprosto, predvsem pa na 
daljavo poslovati z banko. Uporabniki imajo na izbiro dva načina elektronskega poslovanja z 
banko: Bančni asistent 2000 in Bančni asistent 2000+.  
 
Bančni asistent 2000 omogoča uporabnikom: 

• izvedbo posameznih opravil, tudi če ni mogoča namestitev Bančnega asistenta 2000 ali če 
uporabnik ne želi namestiti Bančnega sistema 2000 (npr. lahko na tujem računalniku 
pooblaščena oseba podpiše plačilni nalog, ki ga predhodno vnese operativno osebje v 
podjetju), 

• izvedbo posameznih opravil tudi iz tujega računalnika. 
 
 Bančni asistent 2000+ je modularni sistem, ki je nameščen na strani podjetja in je namenjen 
izvajanju negotovinskih bančnih opravil. 
Glavne značilnosti so: 

• delo v času, ko program ni povezan z bančnim strežnikom, 

• več bančno poslovanje (istočasni pregled nad računi iz različnih bank), 

• upravljanje s pravicami uporabnikov v okviru omejitev, ki jih opredeli banka, 
Posamezni uporabnik lahko sočasno uporablja obe različici bančnega asistenta. 
 

Storitve ki jih omogočajo Poslovna i-Net Banka, Proklik in Proklik plus 
Storitve Poslovne i-Net banke 
• pregled osnovnih podatkov o računu, imetniku računa in pooblaščencih; status računa, 

seznam podpisnikov, število podpisnikov, … 

• pregledovanje prometa po posameznih valutah, 

• posredovanje nalogov iz naslova tolarskega plačilnega prometa preko ročnega zajemanja in 
paketnega prevzema plačilnih nalogov, 

• posredovanje nalogov iz naslova deviznega plačilnega prometa preko ročnega in paketnega 
prevzema plačilnih nalogov, 

• pregledovanje ne zapadlih nalogov, ki so lahko nepodpisani, z vnaprejšnjim datumom 
izvršitve ali z napako, 

• prevzemanje in oddajanje datotek s plačilnimi nalogi iz naslova tolarskega plačilnega 
prometa iz oziroma v banko ( osebni dohodki, krediti, posebne položnice,…), 

• informativne izračune, 

• izpis prometa na računu po različnih kriterijih, 

• pregledovanje podatkov o posameznem plačilnem nalogu, 

• reševanje reklamacij in pošiljanje mnenj kontaktni osebi v banki (skrbnik), 
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• pregled arhiva prometa, 

• naročanje storitev, vezanih na poslovanje s transakcijskim računom iz naslova tolarskega 
plačilnega prometa. 

 

Storitve, ki jih omogočata Proklik in Proklik plus  

• pregledovanje, tiskanje stanja in prometa na računu, plačilnih nalogov in izpiskov ter obvestil 
iz tujine, 

• plačevanje obveznosti preko plačilnih nalogov za tolarska nakazila s tekočim datumom in 
datumom valute vnaprej, 

• plačevanje obveznosti za nakazila v tujino za tekoči datum in z valuto vnaprej, 

• shranjevanje stalnih plačilnih nalogov za večkratno uporabo, 

• pregledovanje prometa po računih po različnih časovnih obdobjih, 

• pregledovanje stanja in prometa na računu, plačilnih nalogov in izpiskov ter obvestil iz 
tujine, 

• uvoz in izvoz podatkov v in iz datotek v formatih za tolarski oziroma devizni plačilni promet, 

• pregled tečajnih list, 

• izpis podatkov iz vpisanih plačil, izpiskov, … 

• izmenjavo datotek in sporočil med uporabnikom in banko. 
Poleg tega bi rada izpostavila še nekatere prednosti , ki jih omogoča le sistem Proklik Plus, in 
sicer: istočasni pregled nad računi različnih bank, omogoča pa tudi delo v času, ko program ni 
povezan s strežnikom. 
 
Tabela 11: Primerjava Poslovni i-Net in Proklik 
 

 Poslovni i-Net Proklik NLB 

Pristopnina (v SIT) - 7.000 

Mesečna uporaba       (v 
SIT) 

500 - 

Pametna kartica         (v 
SIT) 

2.500* 16.500 

Izdaja nadomestne 
pametne kartice          (v 
SIT) 

2.500 18.000 

Čitalnik pametne kartice 
(v SIT) 

2.869 8.000 

Plačalo stranke pri isti 
banki (v SIT) 

30 35  

Plačilo pri drugi banki (v 
SIT) 

60 65 

*prva pametna kartica je brezplačna 
Vir: Internetne strani omenjenih bank, 2004. 
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Ponujene storitve spletnega bančništva, ki so namenjene pravnim osebam, so  pri obeh bankah  
ponovno zelo podobne brez večjih razlik med njimi. Torej dejansko ponujata  banki pretežno 
enake  storitev, ki jih je mogoče izvesti preko spletne poslovalnice. Razlika je vidna le v stroških 
uporabe posameznega sistema.  
Tako moramo pri začetni uporabi Proklika plačati pristopnino v višini 7.000 sit, medtem ko pri 
Poslovenem i-Netu pristopnine ne zaračunavajo, ampak nam zaračunajo mesečni strošek uporabe 
v višini 500 sit. Provizija plačila računov pa je pri poslovanju preko  Poslovnega  i-Neta za 5 sit 
nižja kakor preko sistema Proklika. 
 
Tabela 12: Uporaba spletnega bančništva V Sloveniji po različnih bankah 
 

 
Zap.št.  

 
Ime banke 

spletno ban čništvo za 
fizi čne osebe 

spletno ban čništvo za 
pravne osebe 

1 NLB ● ● 
2 NKB MB ● ● 
3 A banka Vipa ● ● 
4 SKB banka ● ● 
5 Banka Koper ● ● 
6 Banka Celje ● ● 
7 Gorenjska 

banka 
● ● 

8 Bank Austria ● ● 
9 PBS ● ● 

10 Raiffeisen 
Krekova   
banka 

● ● 

 
Vir: Spletne strani omenjenih bank, 2004. 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da vseh deset obravnavanih bank ponuja storitve spletnega 
bančništva, ne glede na njihovo velikost in na obseg uporabnikov. Banke ponujajo enake sisteme 
in storitve,  razlike med posameznimi bankami so izredno majhne. V današnjem času spletno 
bančništvo ne moremo več uvrščati med konkurenčne prednosti posamezne banke, ampak 
izostanek na tem področju pomeni izgubo sedanjih in potencialnih uporabnikov,  tržnega deleža 
in izgubo imidža. V tem primeru gre za primarno zagotavljanje tržnega deleža in konkurenčnosti, 
ki bi ga v primeru izostajanja na tem področju izgubili. 
 
Verjetno je bila izgradnja samega sistema spletnega bančništva vprašljiva predvsem za banke z 
manjšim tržnim deležem, kjer zmanjšanje stroškov tradicionalnega poslovanja še dolgo ne bo 
preseglo investicij v vzpostavitev in vzdrževanje dragih sistemov elektronskega poslovanja.  

5.5.4 Varnost poslovanja pri NLB in Banki Koper 

 
I-Net banka ima vgrajenih več varnostnih mehanizmov, ki so rezultat najsodobnejše tehnologije 
za zaščito podatkov in transakcij preko interneta. Na ta način lahko banka zagotovi svojim 
uporabnikom varen način pri vseh sodobnih ponujenih storitvah.  
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I-Net banka uporablja naslednje varnostne mehanizme: požarni zid,  šifriranje podatkov 
(enskripcija) na svetovnem spletu, šifriranje podatkov (enskripcija) elektronske pošte po t.i. PGP 
standardu, ter z uporabo varnostnih sistemov na podlagi identifikacijske osebne številke  PIN, 
varnostni sistemi proti ugibanju PIN-a, varnostni sistemi v primeru poskusa hkratnih prijav in 
varnostni sistem samodejne odjave (Klapš, 1999, str. 22). 
 
Varnost pri Poslovni i-Net banki je tako zagotovljena z uporabo pametne kartice, s PIN  
identifikacijsko število ter s posebnim PIN-om za odklepanje. 
 
Tudi spletna poslovalnica Klik uporablja podobne varnostne mehanizme kakor i-Net Banke 
Koper. Tako zasledimo uporabo naslednjih varnostnih mehanizmov: požarnih zidov, šifriranih 
povezav med samim uporabnikom in banko ter uporabo pametne kartice in osebnega gesla. 
 
Pri poslovanju preko Proklika in Proklika plus Nove Ljubljanske banke se  uporablja šifriranje 
podatkov in elektronsko podpisovanje med samim uporabnikom in banko. Pri tem uporabljajo za 
šifriranje in elektronsko podpisovanje sporočil metodologijo dvojnih ključev in metodologijo 
tajnega zapisa.  
 
Identifikacija samega uporabnika in elektronsko podpisovanje pri Prokliku in Prokliku plus 
potekata preko pametne kartice, ki je znana po zelo visoki stopnji zaščite na tem področju. Na 
pametni kartici je natiskano ime lastnika, v samem čipu pa so zapisani  podatki o lastniku v 
obliki digitalnega potrdila (certifikata) po standardih PKI. Če pametno kartico posameznik 
izgubi in jo nato neka druga oseba poskuša uporabiti, se pri tem kartica zaklene po treh poskusih 
vpisa napačne osebne številke. 
 
NLB zagotavlja uporabniku povezavo do strežnika elektronskega bančništva prek lastne vstopne 
točke. V povezavo uporabnik vstopi prek omrežja na klic, modemskega dostopa ali preko 
interneta. 
 

6 SKLEP 
 
Osnovni namen diplomskega dela je bilo podrobno preučiti elektronsko bančništvo ter njegove 
prednosti in slabosti.  
V diplomskem delu sem tako opredelila posamezne storitve elektronskega bančništva in na 
primeru izbranih slovenskih bank pokazala, da ni večjih razlik pri posameznih storitvah in da 
ponudba ni vedno pogojena z velikostjo bank. Banke delujejo v izjemno konkurenčnem okolju, 
kjer elektronsko bančništvo ne predstavlja več možne konkurenčne prednosti, temveč nujni 
pogoj za obstoj. 
  
Hkrati  sem spoznala, da ljudje še vedno ne zaupajo v  poslovanje preko interneta, prav tako pa 
se izogibajo tudi plačevanja s kreditnimi karticami na internetu. V Sloveniji je tako delež 
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elektronskega bančništva le 6-odstoten, torej imajo banke na tem področju še veliko možnosti za 
izboljšave.  
 
Prav tako je z uporabo mobilnega bančništva in telefonskega bančništva, ki ga ponujajo le 
nekatere banke. Na tem področju so tudi največje razlike v ponudbi slovenskih bank. Samo na 
področju plačilnih kartic, bankomatov in spletnega bančništva so večinoma banke izenačene. 
Sklepamo lahko, da je za uporabo storitev elektronskega bančništva pomembna razumljivost, 
preprostost uporabe in zaupanje v storitev. 
 
Spoznala sem tudi, da  bodo tudi v prihodnje uspešne le tiste storitve elektronskega bančništva, 
ki bodo imele zagotovljeno večje število uporabnikov ter bomo lahko te storitve uporabljali pri 
skoraj vseh bankah. 
 
Videli smo torej, da so vpeljave novih storitev elektronskega bančništva še posebej vidne v 
samih poslovalnicah, ki jih uporabniki vedno bolj pogosto uporabljajo le za zahtevnejše storitve. 
Tako poslovalnice postajajo le eden izmed številnih distribucijskih kanalov za banke, čeprav se 
bodo določeni posli še vedno ohranili. 
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