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1 UVOD 
 
Eksploziven razvoj elektronskega poslovanja v zadnjih letih postavlja banke pred izziv, kako s 
pravilnim vlaganjem sredstev v primerne projekte zagotoviti svojo vlogo v sodobnih pogojih 
poslovanja. Banke so bile zaradi pritiskov deregulacije trga in vstopa nebančne konkurence na 
področja klasičnega bančnega poslovanja prisiljene k zmanjševanju stroškov, ki so ga bolj ali 
manj uspešno razrešile prav z uvedbo elektronskega poslovanja, ki neposredno znižuje stroške, 
omogoča hitrejše opravljanje storitev in njihovo dostopnost kjer koli in kadar koli. Eden od 
vidikov elektronskega poslovanja so tudi plačilne kartice.  
 
Plačilne kartice so si izmislili kdo drug kot Američani. ZDA tako veljajo za zibelko plastičnega 
denarja. »Krivec« za njihov nastanek je bil ameriški bogati poslovnež Frank McNamara. Vse se 
je začelo leta 1949, ko je rezerviral poslovno večerjo v restavraciji Major's Cabin Grill. Na koncu 
večerje je hotel plačati, a pozabil je denarnico v prejšnjem suknjiču. Iz zadrege ga je rešila žena, 
ki je prinesla denar, vendar ga je dogodek tako vznemiril, da je ponoči razmišljal: »Zakaj so 
ljudje pri plačevanju omejeni z denarjem, ki ga nosijo s seboj v denarnici, namesto da bi lahko 
porabili toliko, kolikor si lahko privoščijo?« Februarja 1950 sta se Frank McNamara in njegov 
partner Ralph Schneider vrnila v isto restavracijo in naročila večerjo. Ko je natakar prinesel 
račun, se je Frank McNamara predstavil z majhno kartonasto kartico – Diners Club Card in se 
podpisal na račun. V panogi plačilnih kartic je ta dogodek znan kot prva večerja. Kartica Diners 
Club je kmalu zatem postala kultna ikona in statusni simbol, že leta 1952 pa je postala 
mednarodno veljavna. V nekdanji Jugoslaviji se je kartica pojavila leta 1960 (Ribič, 2006, str. 
22). 
 
Plačilne kartice so vse vrste kartic oz. kartične plastike, s katerimi lahko poravnavamo plačilo 
blaga in storitev brez uporabe gotovine. Njihov pomen v svetu raste, saj ljudje vse bolj 
spoznavajo prednosti preprostega vsakodnevnega poslovanja s karticami. Z uporabo plačilne 
kartice imamo namreč denar vedno in povsod pri roki. Ponudba plačilnih kartic je eno od 
področij bančne ponudbe, ki je v zadnjem času podvrženo velikim spremembam in razvoju. Z 
letom 2005 je začel veljati standard mednarodnih kartičnih sistemov MasterCard in Visa, ki ga 
morajo upoštevati vse evropske banke, če njihova ponudba kartičnega poslovanja vključuje 
blagovne znamke teh mednarodnih kartičnih sistemov. Nadalje je to tudi zahteva regulatorjev 
Evropske unije. Obstoječi pravni viri glede plačilnih storitev, tudi plačilnih kartic, na ravni 
Evropske unije tako obsegajo (Trstenjak, 2006): 
• direktivo 97/5/ES o čezmejnih plačilih, 
• direktivo 2000/46/ES o družbah za izdajo elektronskega denarja, 
• uredbo 2560/2001 o čezmejnih plačilih v evrih, 
• priporočilo 97/489/ES o varstvu potrošnikov pri uporabi elektronskih plačilnih instrumentov 

ter razmerju med izdajatelji in imetniki, 
• direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (ki je na ravni delovne verzije in bo sprejeta 

predvidoma do 1. 1. 2007). 
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Predmet proučevanja diplomskega dela predstavlja možnosti čipne tehnologije kot 
elektronskega načina poslovanja s plačilnimi karticami, pri čemer je poudarek na proučevanju 
slovenskega bančnega prostora. Osnovni namen diplomskega dela je spoznati delovanje čipa na 
področju plačilnih kartic, njegove možnosti ter tehnološki vidik uvajanja čipa v bančno 
poslovanje s karticami. Spoznanja s tega področja so podlaga za proučevanje uvajanja čipa v 
slovenskih bankah. Pri tem me zanima predvsem obstoječe stanje izdajanja plačilnih kartic na 
tem področju, načrt uvajanja ter predvidene možnosti širjenja ponudbe, ki jih čip kot nosilec 
podatkov omogoča v okviru kartičnega poslovanja. Cilj diplomskega dela je ugotavljati 
potencial čipne tehnologije kartičnega poslovanja v smislu dodajanja vrednosti in koristi 
uporabniku v dejanskem bančnem svetu. Čip kot nosilec podatkov teoretično namreč omogoča 
shranjevanje večvrstnih podatkov, kar razširja funkcijo kartičnega poslovanja na druga področja, 
tudi nebančna (npr. digitalnih potrdil elektronskega poslovanja, osebnih dokumentov). Nadalje 
na podlagi shem zvestobe, ki jih ponujajo zmogljivejši čipi, uporaba bančnih plačilnih kartic 
predstavlja potencial enakovrednega konkuriranja trgovskim karticam zvestobe, ki z ugodnostmi 
nagrajujejo nakupe. Čipna tehnologija na plačilnih karticah pa omogoča tudi brezkontaktno 
opravljanje nakupov, v kombinaciji s PIN-verifikacijo (potrditvijo nakupa z vtipkanjem osebne 
številke imetnika kartice v terminal za sprejemanje plačilnih kartic) pa povečuje varnost uporabe.  
 
V diplomskem delu želim poleg proučitve obstoječega položaja čipnih plačilnih kartic v 
Sloveniji raziskati predvsem, kaj načrtujejo slovenske banke ponuditi z uvajanjem čipne 
tehnologije v kartičnem poslovanju, in sicer na strani izdajanja kartic. Prihodnji razvoj čipne 
tehnologije kartičnega poslovanja me zanima tako srednjeročno kot tudi na dolgi rok. Na podlagi 
tega so pripravljeni sklepi, v kakšni smeri se bo razvijal slovenski bančni trg plačilnih kartic ter 
kakšni bodo sicer trendi razvoja. Pri tem so mi v pomoč naslednje raziskovalne domneve: 
1. domneva: Banke s pestrejšo ponudbo različnih vrst plačilnih kartic imajo ambicioznejšo 
strategijo uvajanja čipne tehnologije na področju izdajanja plačilnih kartic, predvsem kar zadeva 
dodane vrednosti, ki jih čip omogoča.  
2. domneva: Banke bodo s ponudbo čipnih kartic poleg plačevanja nakupov in dvigovanja 
gotovine ponudile tudi druge dodane vrednosti, ki jih čip omogoča.  
3. domneva: Dodane vrednosti bodo večje pri karticah z odloženim plačilom in posojilnih 
karticah, primerjalno z debetnimi karticami transakcijskega računa. 
4. domneva: Razvoj čipne tehnologije v prihodnosti bo omogočal čedalje bolj alternativne oblike 
in funkcije plačilnih kartic združeval z drugimi. 

 
Vsebina poglavij diplomskega dela je vključno z uvodnim sestavljena iz petih poglavij, pri 
čemer se le drugo nanaša na strogo teoretična izhodišča elektronskega poslovanja oz. prenosa 
podatkov. Druga poglavja so usmerjena v proučevanje kartičnega poslovanja s poudarkom na 
spremembi nosilca podatkov za opravljanje elektronskih transakcij s plačilnimi karticami, z 
magnetnega traku na čip. V drugem poglavju opredeljujem elektronsko poslovanje, ki s hitro 
razvijajočimi se modernimi tehnologijami dobiva vedno nove razsežnosti. V okviru tega se 
osredotočam na delovanje sistemov elektronskega izmenjevanja podatkov, kar v nadaljevanju 
širim na proučevanje elektronskih nosilcev podatkov. Teoretična izhodišča diplomskega dela 
poglavje sklenejo z opredelitvijo lastnosti in zmožnosti čipa kot smer razvoja nosilcev podatkov 
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poslovanja s plačilnimi karticami. Tretje poglavje je namenjeno podrobnejši opredelitvi 
poslovanja s plačilnimi karticami, s poudarkom na lastnostih tega v bančni ponudbi. Najprej 
opisujem principe delovanja kartičnih sistemov prek štiripartitnega odnosa med imetnikom 
plačilne kartice, banko izdajateljico plačilne kartice, prodajnim mestom, ki sprejema plačilne 
kartice pri prodaji izdelkov in storitev, ter banko lastnico prodajnega mesta, ki temu omogoči 
sprejemanje plačilnih kartic. Poglavje nadaljujem z opredelitvijo vrst plačilnih kartic. Slovenija 
spada med zrelejše trge plačilnih kartic, kar pomeni, da sta poznavanje plačilnih kartic in njihova 
uporaba močno razširjena. V četrtem poglavju se osredotočam na razvoj čipne tehnologije pri 
poslovanju s plačilnimi karticami. Čip na področju kartičnega poslovanja nadomešča dozdajšnji 
sistem elektronskega prenašanja podatkov na magnetnem traku, poleg tega pa v kartično 
poslovanje uvaja nove možnosti dodatnih storitev, ki presegajo zgolj funkcijo uporabe plačilne 
kartice pri plačevanju nakupov, dvigovanju gotovine ter poslovanju na bankomatih. Uvajanje 
čipa v funkcionalnosti plačilnih kartic predstavlja s tehnološkega, logističnega in investicijskega 
vidika obsežen projekt razvoja v bančnem okolju. Med slovenskimi bankami sem izvedel 
kvantitativno raziskavo, katere cilj je oceniti položaj uvajanja čipne tehnologije na področju 
izdajanja plačilnih kartic in ugotoviti razsežnosti ponudbe čipnih plačilnih kartic (predvsem z 
vidika dodanih vrednosti), ki jih banke načrtujejo, razvijajo ali celo že uvajajo. Ugotovitve 
raziskave so predstavljene v zadnjem, petem delu, čemur sledi sklep diplomskega dela. 
 

2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
 
To poglavje je namenjeno teoretični razlagi elektronskega poslovanja, na katerem temelji 
poslovanje s plačilnimi karticami. Tako najprej opredeljujem sam pojem elektronskega 
poslovanja in področja razširjenosti v praksi. Elektronsko poslovanje s plačilnimi karticami 
temelji na izmenjevanju podatkov, zato nadaljujem z opisom sistema elektronskega izmenjevanja 
podatkov s poudarkom na računalniški izmenjavi. Da podatki lahko potujejo, pa seveda 
potrebujemo nosilce zanje, ki so lahko različni mediji, med katere spada tudi čip. Ta je kot 
nosilec podatkov o plačilni kartici ključni del obravnave v raziskovalnem delu, zato potrebuje 
podrobnejšo razlago lastnosti, zmožnosti in prednosti. 
 

2.1 OPREDELITEV POJMA ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
 
Elektronsko poslovanje spada med pojme sodobnega in naprednega poslovanja, zato različni 
avtorji podajajo opredelitve, ki po njihovem mnenju zajemajo bistvo elektronskega poslovanja. 
Na splošno bi lahko dejali, da elektronsko poslovanje pomeni poslovati na elektronski način, 
vendar moramo pri tem izpostaviti še druge komponente, ki so nujne za tako poslovanje. S tem 
mislim na strojno in programsko opremo ter sodobne telekomunikacijske in informacijske 
tehnologije. 
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Pojem elektronsko poslovanje izvira iz angleškega izraza 'electronic business', ki je nastal v 
industriji in trgovini. Na začetku se je nanašalo na vsa gospodarska področja poslovanja. Obsega 
pa naslednje sestavine (Toplišek 1998, str. 4): 
• Način dela, kamor uvrščamo elektronsko izmenjevanje podatkov, deloma tudi samodejne 

transakcije in informacijske tokove; 
• Vsebine poslovanja, ki so skorajda neomejene, kot npr. blago, storitve, plačevanje, pred- in 

poprodajne aktivnosti, delovanje državnih organov ter javnih služb;  
• Glavne tri skupine udeležencev so podjetja/podjetniki, država/javne službe/javna uprava, 

posamezniki (ang. B2B-business-to-business, G2G-government-to-government, C2C- 
customers-to-customers in vse izpeljanke B2G-business-to-government, B2C-business-to-
customers, G2C-government-to-customers) (Kovačič, Groznik, Ribič, str. 49). 

 
Elektronsko poslovanje, ne glede na obliko povezovanja med udeleženci, prinaša neposredne 
koristi v obliki stalnega (Kovačič, 1998, str. 24): 
• zniževanja stroškov nakupa, 
• zniževanja obsega zalog, 
• skrajševanja poslovnega cikla, 
• razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja s svojimi odjemalci, 
• zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti. 
 
Dandanes se v javnosti pojavlja elektronsko poslovanje večinoma v vlogi spletnega 
nakupovanja, zelo hitro se razvijajo tudi druge možnosti elektronskega poslovanja, kot so 
mobilno in elektronsko bančništvo, plačilni promet na daljavo, elektronsko borzno poslovanje, 
elektronsko zavarovalništvo, informacijsko-komunikacijske storitve, elektronska javna uprava, 
elektronski davki in dohodnina, delo na daljavo, uporaba digitalnega podpisa in potrdil ter še 
mnogo drugih oblik storitev.  
 

2.2 SISTEM ELEKTRONSKEGA IZMENJEVANJA PODATKOV 
 
Sistem elektronskega izmenjevanja podatkov izvira že iz druge polovice prejšnjega stoletja in je 
nastal kot povezava med več računalniki za vojne potrebe ameriške vojske. Bistvena prednost 
take povezave je v tem, da kljub izpadu enega izmed računalnikov iz omrežja drugi računalniki 
še vedno delujejo in si lahko med seboj izmenjujejo podatke. 
 
Tehnologijo oz. standard, ki opredeljuje izmenjavo podatkov med računalniki, imenujemo 
računalniška izmenjava podatkov (RIP). RIP je tehnologija, ki organizaciji omogoča, da 
komunicira, to pomeni, da pošilja in sprejema elektronska sporočila računalnikom v drugi 
organizaciji z vnaprej določenimi oblikami. Tako prejemniku ni več treba znova vnašati 
podatkov v svoj informacijski sistem, ampak je sporočilo avtomatično sprejeto in prevedeno v 
obliko, ki je primerna za obdelavo v računalniškem sistemu prejemnika sporočila v okviru RIP. 
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Počasno uvedbo RIP-a lahko pripisujemo visokim stroškom izgradnje povezovalnih omrežij. 
Tovrstna tehnologija je bila na začetku vodilna oblika elektronskega poslovanja oz. sodelovanja 
med večjimi organizacijami, manjše pa si tega pretežno niso mogle privoščiti. Takrat še ni bilo 
slutiti, s kakšno hitrostjo se bodo razvijala omrežje ter informacijske in telekomunikacijske 
tehnologije, ki so v kratkem času povsem spremenile način življenja in poslovanja. Uvedba 
novih tehnologij je bistveno pripomogla k znižanju stroškov izgradnje in uporabe omrežij ter 
večji dodani vrednosti omrežij in razvoju interneta (ang. internet) (Garguilo, Markovitz, 1996, 
str. 1). V 90-ih letih prejšnjega stoletja je večina elektronskega poslovanja prešla na internet. 
Računalniška tehnologija, ki je bila na začetku namenjena le računalniškim strokovnjakom in 
znanstvenikom, je z leti postala veliko uporabnejša in prijaznejša. Sčasoma je postala 
nepogrešljiva tudi za laike (Jerman Blažič, 2001, str. 13). 
 
Z razvojem RIP-a se je pojavila potreba po standardizaciji te tehnologije. V 70-ih letih prejšnjega 
stoletja so se na raznih poslovnih področjih začeli pojavljati standardi za RIP, ki so postopoma 
prerasli v nacionalne standarde. Kmalu je postalo jasno, da bo treba vzpostaviti mednarodni 
standard za RIP, ki bi izpolnil vse zahteve sodobnega globalnega poslovanja. Leta 1993 je bila 
ustanovljena evropska komisija za bančne standarde (ang. United Nations Economic 
Commission for Europe), ki je kot standard za elektronsko poslovanje izbrala standard 
UN/EDIFACT (ang. United Nations Directories for Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) in izdala svoje strateško priporočilo, v katerem je 
poudarila, da se uporaba tega standarda naglo širi v vsem bančnem okolju (Slana, Strojan 1999, 
str. 27). 
 

2.3 ELEKTRONSKI NOSILCI PODATKOV  
 
Papirju in drugim medijem, kot so npr. diskete, magnetni trakovi in podobno, so dnevi šteti. 
Danes se vedno bolj uveljavljajo sodobnejši, obstojnejši, zmogljivejši in predvsem trajnejši 
mediji za shranjevanje podatkov. Čeprav imajo sodobni elektronski mediji veliko dobrih 
lastnosti, se kljub temu povečuje število uporabljenega papirja za dokumentiranje shranjene 
dokumentacije, predvsem na račun dostopnosti in razpoložljivosti informacij. Opravljena je bila 
tudi raziskava, ki je pokazala, da se v podjetjih približno na vsaki dve leti podvoji število 
papirnatih dokumentov, kljub uporabi vse modernejše in tehnično naprednejše tehnologije za 
shranjevanje in arhiviranje dokumentacije. Iz tega lahko sklepamo, da bomo papir še kar nekaj 
časa uporabljali, če ne za shranjevanje podatkov, pa za njihovo dokumentiranje, kljub uporabi 
najmodernejše tehnologije shranjevanja podatkov.  
 
Med elektronske nosilce podatkov štejemo diskete, diske cd-r in cd-rw, diske dvd-r, dvd-rw, 
dvd+r, dvd+rw, dvd ram, flash diske (usb prenosni diski in pomnilniške kartice), čipe na bančnih 
plačilnih karticah, diske kot pomnilni del računalnika ter strežnike, ki oskrbujejo računalniška 
omrežja. Največja prednost elektronskih nosilcev podatkov je v obstojnosti, saj v primerjavi s 
papirjem trajajo neprimerno dlje. Prav tako ni zanemarljiva njihova vsestranska uporabnost ter 
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prijaznost do uporabnika. Tudi življenjska doba elektronskih medijev je zelo dolga, prav tako 
občutljivost za okvare in poškodbe.  
 
Dandanes nas obkrožajo razne mobilne in nemobilne naprave, ki nam lajšajo in pestijo življenje 
s pomočjo sodobnih tehnologij. S tem mislim predvsem na sodobne GSM-aparate (ang. Global 
System for Mobile Communications) in UMTS-aparate (ang. Universal Mobile 
Telecommunication System), predvajalnike zvočnih in videodatotek najrazličnejših formatov, 
izmenljive diske ter spominske kartice, ki jih poleg digitalnih fotoaparatov lahko uporabljamo 
tudi v zgoraj omenjenih napravah. Njihove prednosti so razmeroma majhne dimenzije, majhna 
poraba energije in hitro delovanje, zato so izmenljivi diski in pomnilniške kartice vedno bolj 
navzoče v mobilnih napravah sodobnega računalništva, telekomunikacij in zabavne elektronike. 
Največje slabosti računalniških trdih diskov so občutljivost za magnetno sevanje, mehanske 
udarce, vlago, cigaretni dim, zelo visoke ali zelo nizke temperature. Večina današnjih diskovnih 
enot ne omogoča izmenjave diskov. Naslednja pomanjkljivost je tudi v tem, da vsebuje diskovna 
enota gibajoče mehanske dele, ki lahko ob okvari ali poškodbi uničijo podatke in disk (Gradišar, 
Resinovič, 2001, str. 140–141). 
 

2.4 LASTNOSTI IN ZMOŽNOSTI ČIPA 
 
Kartice, ki imajo vgrajen čip, imenujemo tudi pametne kartice. Izum pametne kartice s čipom 
sega že v 70. leta prejšnjega stoletja, vendar se je zaradi neenotnih standardov nove tehnologije 
in visokih stroškov uvedbe realizacija uporabe čipnih kartic začela šele v 90. letih prejšnjega 
stoletja. V tujini jih v namene naprednih predvsem bančnih sredstev negotovinskega in 
gotovinskega poslovanja uporabljajo že desetletje, pri nas pa se obsežneje uvajajo v zadnjem 
času. Tako pozno uvedbo čipnih kartic v bančne namene lahko pojasnimo tudi z različnimi 
demografskimi kazalci, kot so izobrazbena struktura, starost, naklonjenost spremembam in 
podobno. Zdaj je tega na področju bančnih plačilnih kartic konec, saj morajo bančni izdajatelji 
po navodilih regulatorjev Evropske unije in EMV-standarda (Europay MasterCard Visa standard 
istoimenskih mednarodnih kartičnih sistemov) preiti na bančno poslovanje s čipno tehnologijo. 
 
Pametna kartica s pomočjo mikroračunalniške tehnologije zmore v integrirane sklope majhnih 
dimenzij shraniti veliko količino podatkov. Tehnologija pametnih kartic omogoča prenos in 
hranjenje informacij s pomočjo integriranega vezja, ki je vgrajen v kartico. Na površini kartice 
so kontakti, ki so namenjeni pisanju oz. izmenjavi podatkov med kartico in njenim čitalcem. 
Pojem pametne kartice opisuje mikroračunalnik, ki je v ohišju kartice. Mikroračunalnik poskrbi, 
da se podatki varno izmenjujejo z zunanjim svetom. To pomeni, da so podatki zaščiteni pred 
nepooblaščenim dostopom (Mihelič, 1999, str. 10). 
 
Pametne karice delimo na spominske in procesorske. Spominske kartice vsebujejo samo čip s 
spominom. Uporabljajo se lahko kot nadomestilo za denar, npr. za plačevanje telefonskih 
pogovorov, kot kartice s predplačilom za plačevanje cestnin, parkirnih in podobnih storitev. Ker 
je cena čipa danes že razmeroma nizka, se kartico po uporabi lahko celo zavrže. Procesorske 
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kartice so sposobne dinamične obdelave podatkov in jih delimo na kontaktne in brezkontaktne. 
Brezkontaktne se od kontaktnih razlikujejo le v postopku prenosa podatkov med čitalcem in 
kartico. Pri brezkontaktnih karticah ima antena v kartici obliko tuljave. Skupaj z integriranim 
vezjem je lahko zalita v kartice, gumbe, obeske, ključe, ure in podobno, saj stroga oblika 
kartične plastike ni več potrebna. Potrebno energijo za delovanje brezkontaktne kartice prejmejo 
iz elektromagnetnega polja čitalca. Takšne kartice so zelo robustne in imajo dolgo življenjsko 
dobo. Glede na razdaljo branja jih ločimo na kartice sposobne komunikacije na razdalji (Pavlič, 
2005, str. 3): 
• do 2 cm (pri čemer še vedno potrebujemo neke vrste režni čitalec), 
• od 2 cm do 15 cm (tu lahko kartico identificiramo že med približevanjem), 
• do 1 m (kar je uporabno za prenašanje v žepih) ter  
• več kot 1 m (kar je uporabno za aktivne kartice z vgrajeno baterijo življenjske dobe od 3 do 

10 let). 
 
Procesorska kartica poleg čipa s spominom vsebuje tudi mikroprocesor. Taka kartica ponuja tudi 
večjo zmogljivost pomnilnika za zelo veliko število pisanj, zaščiten prenos podatkov in dostop 
do pomnilnika ter uporabnost za več aplikacij (Frelih, 2003). Pametna kartica je lahko pravi 
kartični računalnik. Po obliki in mehanskih lastnostih so pametne kartice enake spominskim, 
razlika je le v kompleksnosti integriranega vezja. Njihovo zgradbo narekuje danes najbolj 
uveljavljen t.i. Von Neumannov model računalnika (Jurišić, Tonejc, 2001, str. 67), ki je skupaj z 
razlago prikazan v Prilogi 1. 
 

2.5 PREDNOSTI PAMETNIH PLAČILNIH KARTIC 
 
V Sloveniji trenutno uporabljamo največ plačilnih kartic z magnetnim trakom, manjše število je 
čipnih, saj so jih nekatere banke šele začele izdajati. V prehodnem obdobju, ko še ne bo v celoti 
posodobljena cela kartična infrastruktura (bankomati in POS-terminali), bodo banke izdale 
plačilne kartice z magnetnim trakom in čipom, saj le tako lahko zagotovijo nemoteno poslovanje 
povsod po svetu. Pozneje, ko bo infrastruktura povsod v celoti posodobljena, bodo banke začele 
izdajo plačilnih kartic zgolj s čipi. 
 
Pametne kartice imajo mnogo prednosti pred drugimi karticami. Razdelimo jih lahko v več 
kategorij (Svigals, 1996, str. 115–116): 
• Zmogljivost informacij: Vsebina informacij je lahko tudi do 200-krat večja kot pri kartici z 

magnetnim trakom. To lahko omogoča shranjevanje večje količine podatkov o imetniku, 
obsežnejši seznam vseh transakcij, podatke o več povezanih računih in informacije nadzora 
aplikacij; 

• Dinamična posodobitev aplikacij: Posodobitev podatkov na kartici je možno doseči s 
ponovnim pisanjem na kartico pod varnostnim nadzorom. Elektronsko lahko posodobimo 
informacije o transakcijskem računu, spreminjamo imena in naslove, limit računa, poslovna 
pravila za vsako aplikacijo ali račun posebej ter dodamo nov račun. Posledica te lastnosti je, 
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da kartici podaljšamo življenjsko dobo, kar omogoča izdajateljem dodajanje novih storitev na 
kartico, ne da bi izdali novo; 

• Varen nadzor aplikacij: Dostop do podatkov je možen neposredno ali pa s PIN-kodo (ang. 
personal identification code), ki jo pozna le lastnik kartice in je običajno štirimestna številka. 
Informacije, shranjene na kartici, so razdeljene v tri področja. Prvo ima prost dostop do 
podatkov, ki so ekvivalentni podatkom s kartice z magnetnim trakom. Drugo področje 
vsebuje zaupne podatke, dostopne le z aplikacijsko logiko, kot npr. odobritev zneska plačila s 
kartico. Posamezni oskrbovalec aplikacij ne more pogledati podatkov in poslovnih pravil 
drugega oskrbovalca. Tretje ali skrivno območje vsebuje informacije, ki niso dostopne od 
zunaj, kot recimo PIN-koda kartice; 

• Rutinske odločitve na kartici: Računalniško programiranje omogoča izdajatelju aplikacij 
vnos niza poslovnih pravil in kontrolnih vrednosti v svojo aplikacijsko datoteko. Izdajatelj 
lahko določi pravilo poslovanja, kartica pa se na podlagi tega odloči, ali bo transakcija 
potekala on-line, neposredno na bazo podatkov izdajatelja, ali off-line brez neposredne 
povezave na bazo podatkov izdajatelja (podrobnejši mehanizem delovanja plačilne kartice je 
opisan v nadaljevanju v točki 2.1). Tako lahko npr. omeji vse off-line transakcije na 
maksimalno štiri transakcije v 30 dneh ali na skupno določeno zneskovno vrednost. Če je ena 
od teh omejitev presežena, kartica takoj zahteva on-line avtorizacijo. Omejitve se lahko 
nastavijo za vsakega imetnika kartice posebej. Ta metoda selektivne on-line kontrole zniža 
izgube izdajateljem v primerjavi s sistemom on-line avtorizacij plačilnih kartic z magnetnim 
trakom, ker lahko kartico zaradi slabega poslovanja blokiramo; 

• Produktivnost komunikacij: Veliko zmanjšanje števila transakcij, ki potrebujejo on-line 
avtorizacijo, omogoča obstoječemu omrežju vzpostaviti transakcijski sistem, ki ima večji 
obseg aktivnosti. Z obstoječim omrežjem lahko do 10-krat povečamo obseg transakcij z 
uporabo pametnih kartic. Lokalne odločitve zmanjšajo nepotrebno uporabo telefonskih in 
drugih komunikacijskih linij in s tem omejijo možnost vdora v sistem plačilnih kartic; 

• Večja uporabnost: Pametna kartica omogoča več različnih aplikacij, ki imajo lastna 
navodila in protokole za njihov nadzor. Vsaka aplikacija dovoljuje povezavo z  
oskrbovalcem določene aplikacije, ne da bi obremenjevala omrežje izdajatelja kartice. Za 
imetnika to pomeni udobnejše poslovanje, kajti ena pametna kartica lahko zamenja več 
različnih kartic z magnetnim trakom. Za oskrbovalce aplikacij pa najem prostora na pametni 
kartici pomeni nižje stroške, kot če bi morali sami izdajati kartice. 
 

Med vsemi lastnostmi pametne kartice je najpomembnejša varnost. Pravilno načrtovane pametne 
kartice ni moč ponarediti. Večja težava je vprašanje, kako zagotoviti, da kartico res uporablja 
njen zakoniti imetnik. Ta težava je pogosta pri elektronskem poslovanju, kjer imajo stranke 
opravka s terminali brez operaterjev, ki bi lahko preverili stranko. Za zdaj se večinoma uporablja 
metoda PIN-verifikacije (ang. PIN verification), kar pomeni potrjevanje uporabe kartice z 
vtipkanjem PIN-kode, ki pa ni popolnoma zanesljiva, saj se lahko PIN-kodo ukrade in zlorabi. 
Edina res učinkovita metoda verificiranja imetnika kartice je merjenje fizioloških značilnosti, ki 
so edinstvene za vsakega posameznika in se jih ne da prekopirati ali zlorabiti. Takšne metode 
biometrije vključujejo sliko očesne mrežnice, geometrijo rok ali obraza, DNK, vendar je 
najpogostejša in najsprejemljivejša značilnost prstni odtis. Prstni odtis zasede le nekaj sto zlogov 
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(ang. byte) prostora na kartici. Naprava za branje prstnih odtisov na terminalu preveri, ali se 
ujema s prstnim odtisom, shranjenim na kartici, in če se, omogoči uporabo kartice. Če pa se 
odtisa ne ujemata, kartica ne dovoli uporabe (Svigals, 1996, str. 117). 

 
Zaradi vseh naštetih lastnosti se pametna kartica vse bolj uveljavlja tako v poslovanju kot v 
vsakdanjem življenju. Razen tega, da z njo lahko plačujemo, lahko nanjo tudi shranimo podatke 
o zdravstvenem zavarovanju, krvni skupini, lahko jo imamo za vstop v zavarovane dele raznih 
organizacij itd. Omogoča nam torej opravljati najrazličnejše in do zdaj povsem alternativne 
storitve varno in preprosto. 
 

3 POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI 
 
Kaj sploh so plačilne kartice in kako se z njimi posluje, so potrebne teoretično-praktične 
usmeritve, ki omogočajo razumljivejši prehod v naslednja poglavja. V tem poglavju najprej 
opisujem mehanizem in principe poslovanja s plačilnimi karticami, ki jih sicer v znanstveni 
literaturi  ni najti, spadajo pa med splošno bančno prakso. Čeprav je poslovanje s plačilnimi 
karticami preprosto, v poglavju opisujem ozadje kompleksnega mehanizma in vzajemnega 
delovanja več deležnikov kartičnega posla, ki zagotavljajo široko možnost uporabe kartic. Poleg 
tega daje prikladnost njihovemu poslovanju tudi široka izbira vrst plačilnih kartic, ki jih 
opredeljujem v nadaljevanju. Sledi opis položaja kartičnega poslovanja na slovenskem trgu, kjer 
so plačilne kartice zelo razširjene, tako z vidika števila kartic kot prometa, ki ga ustvarijo. Na 
koncu poglavja opisujem še trende razvoja kartičnega poslovanja. Glede na to, da je področje 
izrazito tehnološko, nove možnosti predvsem čipne tehnologije omogočajo čedalje več 
raznolikih funkcionalnosti, ki jih še pred časom nikakor ne bi mogli povezovati s plačilnimi 
karticami. 
 

3.1 OPIS DELOVANJA KARTIČNEGA POSLOVANJA  
 
Pomen plačilnih kartic v svetu raste, saj ljudje vse bolj spoznavajo prednosti preprostega 
vsakodnevnega poslovanja s plačilnimi karticami. Z uporabo plačilne kartice imamo namreč 
denar vedno in povsod pri roki. Plačilne kartice spadajo med precej donosen posel bančnih in 
drugih organizacij, tako z vidika njihovega izdajanja kot uporabe. V nadaljevanju opisujem 
delovanje kartičnega poslovanja, ki je uveljavljeno v splošni bančni praksi. Podatke so mi 
zagotovili v eni od slovenskih bank, ki je sodelovala tudi v raziskavi, opisani v petem poglavju,  
pri tem pa konkretnega vira na željo sodelujočih ne morem razkriti. 
 
Pri uporabi plačilne kartice v bančnih sistemih nastopajo naslednji štirje udeleženci, zato 
takšnemu načinu kartičnega poslovanja pravimo štiripartitni sistem: 
• banka izdajateljica kartice (ang. issuer); 
• imetnik kartice (ang. cardholder); 
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• banka lastnica prodajnega mesta (ang. acquirer), ki opremi prodajno mesto za sprejemanje 
kartic določene blagovne znamke s posebno napravo – POS-terminalom ali imprinterjem; 

• ponudnik izdelkov ali storitev oz. trgovec (ang. merchant), ki ima z banko podpisano 
pogodbo o sprejemanju kartic kot možnost plačila izdelkov ali storitev, njegova prodajna 
mesta pa so opremljena z ustreznimi napravami (POS-terminali ali imprinterji). 

 
V nadaljevanju so opisani koraki postopka uporabe plačilne kartice na prodajnem mestu in vloge 
posameznih udeležencev kartičnega poslovanja: 
1. Imetnik plačilne kartice pri trgovcu izbere izdelke oz. storitve, ki jih želi plačati s kartico. 
2. Trgovec s potegom kartice prek POS-terminala (ali z uporabo imprinterja) opravi potrditev 

plačilne sposobnosti imetnika kartice pri imetnikovi banki (prek svoje banke). Postopek se 
imenuje avtorizacija in lahko poteka elektronsko prek POS-terminala ali ročno prek telefona 
z uporabo imprinterja. Pri tem sta možna dva načina avtorizacije nakupov:  
• t. i. on-line avtorizacija se izvaja neposredno na bazo podatkov kartice oz. v podporo 

kartičnega poslovanja izdajatelja kartice,  
• t. i. off-line avtorizacija pa te neposredne povezave nima. 

3. Ko banka izdajateljica imetnikove kartice potrdi, da je nakup možen in da imetnik razpolaga 
z dovolj denarnih sredstev, da plača izdelke ali storitve, imetnik potrdi nakup s podpisom 
izpisa iz POS-terminala oz. prek imprinterja (ang. slip). Za potrditev nakupa prejme račun in 
en izvod slipa. 

4. Ob zaključku pogodbenega obračunskega obdobja trgovec svoji banki prek POS-terminala 
pošlje seznam nakupov, opravljenih s karticami, pri čemer velja:  
• če je banka lastnica prodajnega mesta hkrati tudi izdajateljica imetnikovih kartic, s 

katerimi so bili opravljeni nakupi, zneske nakupov poravna prodajnemu mestu, 
• če banka lastnica prodajnega mesta ni izdajateljica kartic, s katerimi so bili opravljeni 

nakupi, posreduje te transakcije bankam izdajateljicam. 
5. Banka izdajateljica kartice poravna nakup svojega imetnika banki lastnici prodajnega mesta. 
6. Banka lastnica prodajnega mesta, ki poravna trgovcu nakupe, opravljene s kartico, za to 

storitev odtegne pogodbeno dogovorjeno provizijo (ang. merchant commission). Del te 
provizije zadrži zase, del – nadomestilo za uporabo kartice (ang. interchange fee) pa odstopi 
banki izdajateljici imetnikove kartice. 

7. Imetnik kartice poravna vrednost opravljenih nakupov skladno z vrsto kartice, ki jo ima (kar 
je podrobneje opisano v podpoglavju 3.2). 

 
Na strani izdajanja kartic pri tem nastanejo stroški procesiranja transakcij s karticami, banka 
izdajateljica nosi kreditno tveganje neplačila porabe, opravljene s kartico, poleg tega trgovcu ni 
treba preverjati plačilne sposobnosti kupca (imetnika kartice), ker to opravi v postopku 
avtorizacije. Ker je večje breme stroškov in tveganj na strani izdajatelja kartic, večji del 
prihodkov pa nastane na strani prodajnih mest (prek provizij), se to neravnotežje uravnava z 
nadomestilom za uporabo kartice. Ob tem velja poudariti, da je idealna situacija za banke tista, 
ko se kartica banke izdajateljice uporabi za plačilo nakupa na prodajnem mestu, ki je sklenilo 
pogodbo za sprejemanje kartic z isto banko. Tako namreč banka zadrži celoten prihodek.  
 



Podoben postopek, kot je opisan zgoraj in prikazan v Sliki 1 (na str. 11), velja tudi, če imetniki 
plačilnih kartic dvigujejo gotovino na bankomatih (ang. ATM, automated teller machine) ali v 
bančnih poslovalnicah. Razlika je le v tem, da plača nadomestilo za uporabo kartice na 
bankomatu banka izdajateljica kartice, kar je ravno obratno kot pri plačilu izdelkov ali storitev. 
Razlog je v transakcijskih in manipulativnih stroških zalaganja z gotovino, ki so na strani banke 
lastnice prodajnega mesta oz. v tem primeru bankomata.  
 
Slika 1: Prikaz primera postopka uporabe plačilne kartice na prodajnem mestu za plačilo 

izdelkov ali storitev 
 

 
Vir: Interni viri banke. 
 
Na strani prihodkov iz izdajanja kartic banke izdajateljice pridobivajo letne članarine za izdajo 
kartic, nadomestila za njeno uporabo, provizije za dvigovanje gotovine, prihodke iz tečajnih 
razlik ob uporabi v valuti, različni od valute države banke izdajateljice, in druga nadomestila 
skladno s cenovno politiko bank, kar lahko vključuje dodatno ponudbo na plačilnih karticah (npr. 
zavarovanja imetnikov, asistenčne storitve) ali nadomestila izrednih dogodkov (kot so npr. 
blokacija kartice ob izgubi ali kraji, pridobitev nadomestne kartice ob izgubi ali kraji, možnost 
nujnega dviga gotovine ob izgubi ali kraji kartice). Med odhodke banke izdajateljice pa spadajo 
stroški procesiranja transakcij, pošiljanja izpiskov imetnikom, izdelave in personalizacije 
kartične plastike, stroški do mednarodnih kartičnih sistemov v primeru izdajanja mednarodno 
veljavnih kartic (npr. licenčnine, uvrstitve izgubljenih ali ukradenih kartic na mednarodne stop 
liste), nadomestila za dvigovanje gotovine, stroški reklamacij, opominjevanja, izterjav, odpisov 
terjatev ipd. 
 
Dobičkonosnost bank na strani prodajnih mest pa je sestavljena iz provizij trgovcev za 
sprejemanje plačilnih kartic, najemnin POS-terminalov, zalaganja trgovcev s papirnimi trakovi 
za POS-terminale, gostovanja drugih bank skleniteljic pogodb na POS-terminalu itn. Na 
odhodkovni strani pa banke lastnice prodajnih mest plačujejo nadomestila za uporabo kartice 
bankam izdajateljicam, stroške nabave papirnih trakov za POS-terminale, stroške do 
mednarodnih kartičnih sistemov v primeru sklepanja pogodb za mednarodno veljavne blagovne 
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znamke, gostovanja na POS-terminalih drugih bank, vzdrževanje infrastrukture POS-terminalov 
in bankomatov, kamor spadajo nabava, amortizacija, servisiranje, izterjave, odpisi terjatev itn.  
 

3.2 VRSTE PLAČILNIH KARTIC 
 
Vrste plačilnih kartic lahko opredelimo po različnih kriterijih: 
1. Glede na izdajatelje, pri čemer med izdajatelje kartic uvrščamo: 

• banke, ki lahko izdajajo kartice lastnih ali domačih blagovnih znamk (primer za    
Slovenijo sta blagovni znamki Karanta in Activa) ali kartice blagovnih znamk 
mednarodnih kartičnih sistemov (kot so blagovne znamke MasterCard, Maestro, Visa); 

• nebančne izdajatelje, med katere uvrščamo kartice mednarodnih kartičnih sistemov (kot 
sta Diners Club International in American Express) in trgovce, ki razvijajo lastne zaprte 
kartične sisteme ter izdajajo lastne kartice (primer za Slovenijo so kartice Mercator Pika 
in Petrol Magna). 

2. Po načinu uporabe ločimo: 
• predplačniške kartice (ang. pre-paid, gift), ki omogočajo uporabo v okviru predhodno 

zagotovljenih denarnih sredstev na kartici. Takšne kartice se lahko tudi večkrat 
predhodno pred uporabo polnijo z denarnimi sredstvi. Priložnosti za trženje tovrstnih 
kartic pa so predvsem v bolj tveganih segmentih strank, pri mladoletnikih in kot darilne 
kartice. Na slovenskem trgu plačilnih kartic predplačniške še niso zaživele; 

• debetne kartice (ang. debit), pri katerih se za porabo takoj bremeni transakcijski račun 
imetnika. To pomeni, da imetnik lahko posluje v okviru trenutnega stanja na svojem 
računu. Sem spadajo BA Maestro kartice, Activa Maestro kartice in Visa Electron 
kartice. Debetne kartice v manjši meri predstavljajo generator dobička kartičnega 
poslovanja. Kot orodje dostopanja do transakcijskih računov omogočajo učinkovito in 
cenovno ugodnejše upravljanje storitev računa in so osnova za prodajo drugih vrst kartic, 
ki niso neposredno vezane na transakcijski račun, predvsem kartic z odlogom plačila do 
meseca dni in posojilnih kartic (Leader, 2006); 

• kartice z odlogom plačila do meseca dni (ang. charge), pri katerih imetnik poravna vse 
obveznosti iz naslova uporabe kartice enkrat mesečno. Za zamik pri plačilu se navadno 
ne zaračunajo obresti, čeprav banka prodajnemu mestu nakup načeloma poravna že prej, 
zato se lahko imetniki s tovrstno kartico brezobrestno financirajo do 30 dni. Mednje 
uvrščamo kartice MasterCarda (klasične, zlate, poslovne), Karante, Active in Vise; 

• posojilne kartice (ang. revolving), pri katerih imetnik vsak mesec poravna le del svojih 
obveznosti iz naslova uporabe kartice, za neplačani del pa se mu zaračunajo obresti. 
Poznamo posojilne kartice z relativnim deležem mesečnega plačila porabe (določenim v 
odstotkih) in absolutnim deležem mesečnega plačila (določenim v fiksnem absolutnem 
znesku). 

3. Po blagovnih znamkah ločimo:  
• kartice domačih blagovnih znamk, ki so uporabne samo v Sloveniji. Sem spadajo:  

o Karanta kartice, pri katerih je Nova Ljubljanska banka (NLB) lastnica blagovne 
znamke, med izdajateljice pa se uvrščajo tudi SKB banka, Probanka, Abanka Vipa, 
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Banka Domžale, Koroška banka in Banka Zasavje. V okviru te blagovne znamke so 
na voljo kartice z odlogom plačila do meseca dni in posojilne kartice; 

o BA kartice, ki je blagovna znamka debetnih kartic, ki jih v povezavi z mednarodno 
blagovno znamko Maestro izdajajo NLB, Probanka, SKB banka, Abanka Vipa, Bank 
Austria Creditanstalt, Hypo-Alpe-Adria Bank, Hranilnica Lon, Banka Domžale, 
Banka Zasavje, Koroška banka, Delavska hranilnica in Banka Sparkasse; 

o Activa kartice, pri katerih je Banka Koper lastnica blagovne znamke, med 
izdajateljice uvrščamo tudi Banko Celje, Deželno banko Slovenije, Gorenjsko banko, 
Raiffeisen Krekovo banko, Novo kreditno banko Maribor, Poštno banko Slovenije in 
Volksbank – Ljudsko banko. V okviru te blagovne znamke so na voljo debetne 
kartice in kartice z odlogom plačila do meseca dni. 
Te kartice so navadno povezane z mednarodno veljavno blagovno znamko (npr. BA 
Maestro, Activa Maestro, Activa MasterCard), kar jim daje širšo uporabnost (ang. co-
badge).  

• mednarodne blagovne znamke, katerih lastnik je tuja pravna oseba, kartice pa so 
mednarodno uporabne, tako na prodajnih mestih kot za dvigovanje gotovine. Sem 
spadajo npr. blagovne znamke MasterCard, Maestro in Cirrus mednarodnega kartičnega 
sistema MasterCard, Visa in Visa Electron kartice mednarodnega kartičnega sistema Visa 
ter kartice Diners Club in American Express. Navedene blagovne znamke so v svetu 
visoko prepoznavne. Vsak izmed mednarodnih kartičnih sistemov ima nekatere svoje 
značilnosti, ki jih zapiše v svojih pravilih in standardih (kartični dizajn in oblika, zaščita 
pred tveganji), po katerih se morajo ravnati banke, ki pridobijo njihovo licenco. Seveda 
lastništvo licence prinaša tudi stroške uporabe blagovne znamke do kartičnega sistema. 
Uporaba domačih blagovnih znamk je zaradi tega cenejša, pa tudi možnost zlorab je 
manjša, saj je področje uporabe omejeno. 

4. Glede na imetnika poznamo: 
• osebne kartice, ki jih kartični izdajatelji izdajajo fizičnim osebam – občanom, skladno z 

regulatornimi predpisi, ki veljajo za ponudbo finančnih storitev prebivalstvu; 
• poslovne kartice, ki se izdajajo poslovnim subjektom – pravnim osebam in zasebnikom, 

pri čemer mora izdajatelj upoštevati regulatorne predpise, veljavne za poslovne stranke. 
Izdajanje obeh vrst kartic se razlikuje predvsem po načinu odobritve, pri čemer se 
upošteva različen način in sistem rezervacij, ki jih morajo banke upoštevati zaradi 
različnih tveganj in izpostavljenosti do stranke. Praviloma velja, da je odobravanje 
poslovnih kartic bolj regulirano kot odobravanje osebnih kartic in temu ustrezno njihova 
izdaja bolj omejena. 

 

3.3 POLOŽAJ KARTIČNEGA POSLOVANJA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je izdanih 3,42 milijona plačilnih kartic, kar znaša 1,71 kartice na prebivalca oz. 4,19 
kartice na delovno aktivnega prebivalca (Aktivno prebivalstvo, Slovenija, 2006). Promet z vsemi 
karticami, izdanimi v Sloveniji, je v letu 2005 znašal 904 milijarde SIT, od tega je bilo kar za 
844 milijard SIT prometa opravljenega v Sloveniji (kar pomeni, da je 93 % prometa s plačilnimi 
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karticami opravljenega v Sloveniji). Z bančnimi karticami je bilo v istem obdobju opravljenega 
za 654 milijard SIT prometa, kar nakazuje pomen bančnega sektorja kot izdajatelja plačilnih 
kartic. Število poslovnih kartic bančnih in nebančnih izdajateljev znaša 160.731, promet z njimi 
pa je v letu 2005 znašal 108 milijard SIT. Iz statističnih podatkov, prikazanih v Tabeli 1 (na str. 
14), lahko ugotovimo, da je znašala povprečna letna poraba 263.903 SIT na kartico. Nadalje je 
bilo v povprečju z osebno kartico opravljenega za 405.775 SIT prometa, s poslovno pa 670.176 
SIT. Iz povprečne letne uporabe debetnih kartic (153.381 SIT) razberemo, da se s karticami z 
odloženim plačilom do meseca dni in posojilnimi karticami v povprečju opravi več prometa, kar 
pomeni, da so uporabne za nakupe višjih zneskov kot debetne kartice (Bilten Banke Slovenije, 
2006, str. 104). Iz prikazanega v splošnem lahko sklepamo, da je slovenski trg plačilnih kartic 
zelo razvit, glede na pestrost ponudbe in razširjenost uporabe pa dosega stopnjo zrelosti. V 
Prilogi 2 so navedene slovenske banke in vrste kartic, ki jih izdajajo. 
 
Tabela 1:  Statistični podatki slovenskega trga plačilnih kartic 
 

  

Kartice z odloženim plačilom (kartice z 
odloženim plačilom do meseca dni in 
posojilne kartice) 

Debetne 
kartice 

Skupaj  Vrednost 
plačil v 
tujini 

  Glede na imetnika Glede na izdajatelja       

  
Osebne 
kartice 

Poslovne 
kartice 

Podjetniške 
kartice 

Bančne 
kartice       

Število kartic 933.588 160.731 466.384 627.935 2.330.220 3.424.539   
Promet (v mio SIT) 378.827 107.718 190.196 296.349 357.411 903.745 59.789 

Vir: Bilten Banke Slovenije, 2006, str. 104. 
 
Raziskava kartičnega sistema MasterCard v Sloveniji (Card Market and Usage in Slovenia, 
2005)1 je pokazala, da je poznavanje plačilnih kartic v Sloveniji zelo visoko, kar sicer manj velja 
tudi za njihovo uporabo. 90 % vprašanih jih pozna kot možnost plačila, od tega jih 81 % plačilne 
kartice tudi uporablja. Med njimi jih 89 % uporablja debetno kartico (kartico osebnega računa), 
41 % kartico z odloženim plačilom (mesečne obveznosti poravnava enkrat mesečno v celoti ali 
delno) in 34 % podjetniško (trgovsko) kartico. 70 % plačilnih kartic je v uporabi vsaj enkrat 
tedensko, 20 % uporabnikov kartic jo uporablja vsak dan. Najpogostejši razlogi za uporabo so: 
• denar je vedno pri roki, 
• ponujajo varnejše poslovanje v primerjavi z gotovino, 
• predstavljajo nadomestilo čekovnemu poslovanju, 
• omogočajo plačilo blaga in storitev, 
• omogočajo dvig gotovine v poslovalnicah in na bankomatih, 
• možna je uporaba kartice za plačila v tujini, 
• predstavljajo sodoben postopek vsakodnevnega poslovanja (tudi za nakupovanje na daljavo). 

 

                                                 
1 Raziskava je bila izvedena marca 2005 kvantitativno z osebnim anketiranjem na vzorcu 1.000 slovenskih gospodinjstev. V 
imenu MasterCard International jo je izvedlo podjetje GfK Gral-Iteo. 
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Vse banke, ki spadajo v skupino Activa, že izdajajo čipne plačilne kartice, večinoma kartice z 
odloženim plačilom MasterCard in Visa, počasneje pa tudi debetne kartice, kar je razvidno iz 
Priloge 2. Druge banke bodo začele izdajanje še letos, intenzivneje pa prihodnje leto.  
 
Kartični sistem Activa že zelo aktivno uporablja tudi alternativne oz. dodatne možnosti čipne 
tehnologije, predvsem pri nakupovanju prek spleta. Namen te dodatne funkcionalnosti uporabe 
plačilnih kartic je zagotoviti večji obseg in večjo varnost nakupovanja prek spleta. Za uspešen 
nakup mora imeti imetnik takšne pametne čipne kartice poseben čitalec, s katerim kartica ob 
vsakokratni uporabi ustvari enkratno kodo. Tudi trgovci, ki sprejemajo kartice, si morajo 
priskrbeti poseben modul za podporo plačevanju s karticami. Novi sistem namreč ne dovoljuje, 
da bi se podatki o karticah vnašali v sisteme, ki so pod nadzorom trgovca. S čitalcem pametna 
kartica takoj ustvari enkratno kodo, ki omogoča dinamično identifikacijo imetnika. Takšna 
rešitev je tudi skladna s pravili mednarodnih kartičnih sistemov, ki vedno bolj zahtevajo, da se 
večji del odgovornosti ob morebitnih reklamacijah zaradi zlorab nakupov prek spleta prenaša s 
trgovcev na imetnike in njihove banke izdajateljice (Franca, 2006, str. 13).  
 
Plačevanje prek spleta v Sloveniji sicer ne doživlja visoke in hitre rasti, kar je lahko posledica 
same kulture in majhnosti slovenskega prostora ter prevladujočega mnenja, da je preprostejši 
nakup hkrati s prevzemom na kraju samem, razlogi pa tičijo tudi v bankah izdajateljicah, ki ljudi 
ne prepričajo o zanesljivosti in varnosti plačevanja v spletnih trgovinah (Franca, 2006, str. 15). 
 

3.4 TRENDI RAZVOJA KARTIČNEGA POSLOVANJA V PRIHODNOSTI 
 
Trendi razvoja plačilnih kartic gredo v smeri izredno hitrih sprememb, ki omogočajo vedno nove 
funkcionalnosti, kar daje plačilnim karticam čedalje večje razsežnosti tako v smislu: 
• dodanih vrednosti klasični ponudbi plačevanja s karticami in dvigovanja gotovine, tudi v 

kombinaciji z drugimi bančnimi storitvami, predvsem tržnimi potmi; 
• shem zvestobe, pri katerih imetnikom kartice glede na uporabo pripadajo določene 

ugodnosti; 
• alternativnega shranjevanja podatkov na medijih kartične plastike (digitalnih certifikatov, 

identifikacijskih dokumentov ipd.). 
Področje poslovanja s plačilnimi karticami pa je podvrženo tudi zakonskim zahtevam, tako z 
vidika regionalnih in nacionalnih regulatorjev kot s strani upravljavcev kartičnih shem, ki bodo v 
prihodnosti korenito spremenile postopek poslovanja in ponudbo. 
 
Kartično ponudbo je treba integrirati v širšo bančno ponudbo in tako celostno zadovoljevati 
potrebe posameznih strank z določeno (dobičkonosno) mero individualizacije. Strategija 
kartičnega poslovanja mora biti zato usmerjena v stranke, njihove potrebe, ob upoštevanju 
vrednosti, ki so zanje najpomembnejše, in načina odločanja pri nakupu finančnih storitev. 
Trženje kartic mora biti selektivno, usmerjeno na določeno ciljno skupino, stroškovno 
utemeljeno, predvsem pa preprosto in razumljivo za stranke. Pri tem so predvsem na zrelih trgih 
plačilnih kartic učinkovitejše oblike neposrednega trženja (Leader, 2006). 
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Regulatorni vplivi 
V okviru vzpostavitve vsesplošnega enotnega trga znotraj EU se na področju poslovanja s 
plačilnimi karticami postopoma oblikuje okolje enotnega plačevanja v evrih ali ang. Single Euro 
Payments Area (SEPA). Ideja vzpostavitve SEPA-okolja iz leta 2002 je v zagotovitvi 
homogenega trga prostega in cenovno učinkovitega pretoka skupne evropske valute evro v kateri 
koli obliki (v gotovini, s plačilnimi karticami, prek neposredne obremenitve transakcijskih 
računov, z elektronskimi prenosi denarnih sredstev itn.), tako znotraj nacionalnih meja držav 
članic EU kot na mednacionalni ravni znotraj EU (Rolfe, 2003, str. 22). 
 
V okviru delovanja enotnega trga na področju elektronskega poslovanja in finančnih storitev si 
Evropska komisija prizadeva predvsem zavarovati položaj potrošnika. Ukrepi, potrebni za 
učinkovito delovanje enotnega trga na področju finančnih storitev, so razdeljeni v tri skupine 
(Bogataj, 2001, str. 1319–1320): 
• uskladitev različnih zakonodaj na področjih:  

o trženja s harmonizacijo pravil o varstvu potrošnikov,  
o pravil o informacijah, ki jih mora ponudnik finančnih storitev dati potrošniku z namenom 

primerjave med različnimi ponudniki, 
o pogodb o finančnih storitvah; 

• varnost elektronskega poslovanja, tako pravna z vplivom na učinkovito reševanje pritožb in 
sporov kot tehnična z uporabo novih tehnologij (kot je npr. čipna tehnologija); 

• nadzor nad ponudniki finančnih storitev z namenom zagotavljati finančno stabilnost. 
Za kartično področje navedeno pomeni zagotovitev varnega, preprostega poslovanja, ki je 
predvsem s stroškovnega vidika pregledno in ima vrednost za stranke. 
 
Razlog, da so plačilne kartice podvržene zahtevam SEPA–okolja, je v tem, da so najbolj 
razširjeno sredstvo čezmejnega plačevanja in sredstvo plačevanja na daljavo (pri spletnem 
nakupovanju, plačevanju prek katalogov, telefona, rezervacije hotelov ipd.) (Desperately 
Seeking SEPA, 2005, str. 4–5). 
 
Konkretne zahteve SEPA-okolja so opisane v nadaljevanju (SCF Gives Power to the Banks, 
2005, str. 4–5, SEPA Cards Framework, 2006, str. 3–12): 
• veljajo za t. i. večnamenske plačilne kartice (ang. general purpose cards), ki so uporabne za 

plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine znotraj EU, razen predplačniških kartic in kartic 
nebančnih izdajateljev. Imetniki večnamenskih plačilnih kartic bodo opravljali plačila ali 
dvigovali gotovino pod enakimi pogoji, pravicami in obveznostmi v evrih znotraj EU, ne 
glede na nacionalne meje;  

• na svojih prodajnih mestih bodo lahko trgovci sprejemali vse kartice kartičnih shem, 
prilagojenih zahtevam SEPA-okolja, pri tem pa ne bo pravnih, tehničnih ali poslovnih 
omejitev. Trgovec bo plačeval isto provizijo svoji banki, tako za nakupe, opravljene s 
kartico, izdano v državi trgovca, kot za nakupe, opravljene s kartico, izdano v drugi državi 
znotraj SEPA-okolja;  

• vsi izdajatelji plačilnih kartic in ponudniki kartičnega poslovanja trgovcem v EU morajo 
ponuditi in omogočiti sprejem kartic, skladnih z zahtevami SEPA-okolja od 1. 1. 2008 
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naprej. To pomeni, da morajo banke že takrat začeti prilagajanje, tako na strani izdajanja 
kartic kot poslovanja s prodajnimi mesti. Podobno velja tudi za procesne centre in druge 
ponudnike kartične infrastrukture (dobavitelje strojne in programske opreme, proizvajalce 
kartične plastike in personalizacijske centre). Za dokončno prilagoditev celotnega kartičnega 
poslovanja imajo banke in ponudniki kartične infrastrukture na voljo do izteka leta 2010; 

• plačilne kartice morajo biti skladne z EMV-standardom čipne tehnologije in PIN-
verifikacijo2 ter uporabne na ravni EU, kar pomeni ukinitev kartic, uporabnih zgolj v eni 
državi EU, najpozneje do leta 2010. Pri tem so možnosti za dosego skladnosti poslovanja z 
zahtevami SEPA-okolja na strani izdajanja kartic naslednje: 
o nadomestitev nacionalnih (ali regionalno omejenih) kartičnih shem s shemami, ki so 

skladne z zahtevami SEPA-okolja; 
o prilagoditev nacionalnih (ali regionalno omejenih) kartičnih shem z zahtevami SEPA-

okolja; 
o partnerstvo nacionalnih (ali regionalno omejenih) kartičnih shem s shemami, 

prilagojenimi zahtevam SEPA-okolja; 
• kartični sistem mora postaviti enotne in pregledne pogoje članstva, pridobitve licence in 

cenikov operativnega poslovanja in upravljanja kartičnih shem. Podeljevanje licenc in 
članstvo v kartičnih sistemih, ki upravljajo blagovne znamke plačilnih kartic, bo temeljilo na 
nediskriminatorni in pregledni politiki. Kartični sistemi bodo morali zaračunavati enako ceno 
za kartične transakcije, opravljene znotraj nacionalnih meja in zunaj, v okviru SEPA-okolja. 
Poleg tega bo morala biti ločena funkcija upravljanja kartične sheme od procesiranja in 
zagotavljanja kartične infrastrukture. Kartični sistem članom tudi ne bo smel predpisovati 
ponudnikov procesiranja in infrastrukture. Pristojen bo tudi za oblikovanje politike 
nadomestil za uporabo kartic njenih kartičnih shem, pregledno, izhajajoč iz stroškov 
poslovanja;  

• banke izdajateljice in ponudniki kartične infrastrukture se bodo prilagodili po principu 
samoregulative za dosego večje konkurenčnosti in učinkovitosti trga, kar bo vplivalo tudi na 
zmanjšanje stroškov celotnega kartičnega procesiranja; 

• do leta 2008 mora biti vzpostavljena podatkovna baza zlorab kartičnih transakcij na ravni EU 
z namenom učinkovitega upravljanja tveganj zlorab; 

• dodane vrednosti v ponudbi plačilnih kartic poleg plačevanja na prodajnih mestih in 
dvigovanja gotovine niso podvržene zahtevam SEPA-okolja, bodo pa vir konkurenčnosti na 
enotnem trgu. 

 
Uveljavitev zahtev SEPA-okolja pomeni prihranek celotnega gospodarskega območja v višini od 
50 do 100 milijard EUR letno. Poleg tega bo postavitev standardov, ki bodo omogočali finančno 
integracijo in konsolidacijo na področju celotne EU, utrdilo evropski bančni sektor v globalnem 
konkurenčnem svetu (Tumpel-Gugerel – Round 2, 2005, str. 8). 
 
Za kartično infrastrukturo in procese bo to pomenilo enotne standarde izdajanja plačilnih kartic, 
upravljanja POS-terminalov, bankomatov in enotno obračunavanje in poravnavanje prometa, 

 
2 Podrobna obrazložitev pojma je opisana v Prilogi 8. 
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opravljenega s plačilnimi karticami prek te infrastrukture (ang. clearing and settlement). Lahko 
rečemo, da na kratek rok prevzem zahtev SEPA-okolja ne upraviči visoke investicije v 
infrastrukturno in procesno prilagoditev, dolgoročno pa vsekakor prinaša koristi bankam (Jones, 
2005, str. 22, 25). Zmanjšana uporaba gotovine naj bi z uporabo plačilnih (predvsem debetnih) 
kartic zmanjšala obseg sive in črne ekonomije v EU, čeprav popolne nadomestitve ni 
pričakovati, saj je gotovina anonimna, prosto razpoložljiva in preprosta za uporabo. Raziskave, 
izvedene v posameznih nacionalnih gospodarstvih EU, so pokazale, da je točka preloma 
stroškovno učinkovitejše uporabe plačilnih kartic pri 12 EUR. To pomeni, da so plačila z 
gotovino, manjša od 12 EUR, cenejša od uporabe kartice (The War on Cash, 2006, str. 12). 
 
Obstajajo pa tudi pasti zahtev SEPA-okolja (Interchange Intervention by EU Authorities is 
‘Misplaced’ – New Report, 2005, str. 4–5): 
• Cenovna regulacija je le redko učinkovita in v praksi ne pospešuje konkurenčnosti. 
• Cenovna regulacija nujno ne zmanjšuje stroškov ali znižuje cen. Pride le do realokacije 

stroškov, prihranki pa le redko dosežejo končne uporabnike. 
• Cenovna regulacija zmanjša inovativnost in rast poslovanja, saj nižji prihodki ne stimulirajo 

pospeševanja izdaje in uporabe kartic s strani bank. 
• Ne velja za nebančne izdajatelje. 
 
Teng (2006) navaja naslednje posledice uvajanja zahtev SEPA-okolja: 
• Najbolj in najhitreje bodo imeli koristi multinacionalni ponudniki s področja kartičnega 

poslovanja, ki že zdaj poslujejo v več državah EU. Banke, ki nastopajo zgolj na enem trgu, 
ne bodo deležne velikih prihrankov, bo pa konkurenčnost na njihovih domačih trgih večja. 

• Ni nujno, da bodo banke sprejele zahteve SEPA-okolja (za zdaj je le samoregulativa in 
pričakovanje, da bo trg zahteval sprejetje zahtev). Evropska komisija tudi ni zadovoljna z 
dozdajšnjim napredkom, zaradi tega je možno podaljšanje prehodnega obdobja do leta 2012 
in vpeljava bolj zavezujočih regulativ. 

• Za banke ne bo dovolj zgolj prilagoditev kartičnega portfelja zahtevam SEPA-okolja, ker 
bodo takšne vse kartice na trgu, temveč ponudba kartic z več vrednostmi za stranke. 
Implementacija zahtev SEPA-okolja bo povzročila zmanjšanje prihodkov na eni strani ter 
povečanje stroškov investicij v prilagoditev na drugi strani. 

• Debetne kartice, uporabne po vsej EU, bodo zmanjšale uporabo za banke dobičkonosnejših 
kartic z odloženim plačilom do meseca dni in posojilnih kartic. 

 
Standardizacija poslovanja bo imela velike učinke tudi na procesiranje kartičnega poslovanja. 
Sneijers (2006) pričakuje, da bodo šli trendi procesiranja v naslednji smeri: 
• Drastično zmanjšanje števila procesnih centrov (predvidoma iz obstoječih 75 v vsej EU na 5 

do 10) na podlagi širjenja dejavnosti oz. prek t. i. in-sourcinga za večje multinacionalke, z 
izdvajanjem stranskih dejavnosti oz. prek t. i. outsourcinga za manjše procesorje ali s 
kombinacija obojega. 

• Kriteriji izbire outsourcinga bodo: zmanjšanje stroškov, večje dodane vrednosti in 
zagotovitev hkratnega kontinuiranega inoviranja. 
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Kartice z odloženim plačilom do meseca dni in posojilne kartice so v večini EU blagovnih 
znamk MasterCard ali Visa, kar pomeni, da bo prehod na zahteve SEPA-okolja lažji, drugače pa 
je pri debetnih karticah transakcijskega računa, saj so domače kartične sheme podvržene 
različnim standardom, pravnim, operativnim in infrastrukturnim razlikam. Tako imamo 15 med 
seboj neskladnih debetnih kartičnih shem znotraj EU (Jones, 2005, str. 22).   
 
Med najneposrednejše nadomestke za gotovinsko poslovanje v ponudbi plačilnih kartic 
nedvomno spadajo debetne kartice, ki bodo v SEPA-okolju doživele največje spremembe. 
Gotovina namreč še vedno predstavlja več kot 70 % transakcij v EU, kar je letni strošek 0,5 % 
bruto domačega proizvoda gospodarstva EU (EC Threat to Impose Terms, 2005, str. 4). Strošek 
gotovine poslovnih bank evro držav EU znaša 32 milijard EUR letno. Debetne kartice so 
najhitreje rastoči negotovinski instrument plačevanja. V 15 državah EU je bilo 12 % nakupov 
osebne potrošnje plačanih z debetnimi karticami (Rolfe, 2004, str. 9, 14). 
 
Trenutno sta na trgu na voljo dva debetna kartična produkta mednarodnih kartičnih sistemov, ki 
bosta prilagojena zahtevam SEPA-okolja na vseevropskem trgu s 456 milijoni potrošnikov 
(Special SEPA Arrangements in New MasterCard Governance, 2005, str. 8; Put the Signs Up, 
2005, str. 3): 
• Maestro kartičnega sistema MasterCard International, ki je uveljavljena blagovna znamka po 

vsej Evropi s prek 250 milijoni kartic, in  
• VPay kartičnega sistema Visa Europe, ki bo širše uvedena leta 2006 in v letu 2007, do leta 

2010 pa je pričakovati 100 milijonov kartic VPay, že zdaj pa je njihova uporaba možna na 2 
milijonih prodajnih mestih po Evropi.  

 
Implementacija zahtev SEPA-okolja kot dokončni datum popolnega delovanja in spoštovanja 
EMV-tehnologije navaja konec leta 2010. Po tem datumu se bo moralo uporabljati zgolj EMV-
standarde, domači oz. lokalni standardi pa ne bodo veljali več. Vsi, ki bodo sprejemali plačilne 
kartice, bodo morali zagotoviti opremo za sprejem PIN-kode, ni pa nujno, da bodo izdajatelji 
kartic zahtevali uporabo PIN-verifikacije na vseh plačilnih karticah. Težava je tudi v tem, da 
trgovci, ki imajo v lasti svoje POS-terminale, niso zaiteresirani za nakup novih, ki bi sprejemali 
tudi EMV-kartice (Adams, 2005, str. 10, 12). 
 
Dodane vrednosti 
Povečanje konkurence in odprtje prostora tujim bankam in drugim organizacijam omogoča 
ohranitev oz. krepitev tržnega položaja posamezne banke zgolj z dodajanjem vrednosti kartični 
ponudbi. Ne nazadnje to zahtevajo potrebe strank. Nadalje se krepijo kartične sheme posameznih 
trgovcev, tudi zaradi uspešnih programov zvestobe za kupce. Poleg tega pritiski trgovcev na 
zniževanje provizij iz naslova plačevanja s karticami dodatno silijo banke v iskanje alternativnih 
virov prihodkov kartičnega poslovanja. 
 
Med dodanimi vrednostmi v ponudbi plačilnih kartic so najpogostejše naslednje: nujna 
pridobitev nadomestne kartice ali gotovine v primeru kraje ali izgube kartice, asistenčne storitve 
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na potovanjih, servis prijavljanja ukradenih ali izgubljenih kartic, asistenčne pravne in 
medicinske storitve v nujnih primerih, asistenčne turistične storitve, življenjska in premoženjska 
zavarovanja, podaljšanje garancijskih rokov nakupov, opravljenih s plačilnimi karticami, 
cenovni popusti za nakupe, opravljene s plačilnimi karticami, ipd. (Visa Business Card 
Overview, 2002). 
 
Nadalje se plačilne kartice povezujejo z drugimi elektronskimi bančnimi storitvami in potmi. 
Tako lahko porabo s karticami plačujemo prek neposredne obremenitve – avtomatično s 
transakcijskega računa na podlagi pooblastila banki, prenašamo dolg z enega kartičnega računa 
na drugega (ang. balance transfer), prek elektronske banke pregledujemo porabo s karticami in 
razpoložljiv limit poslovanja, prejemamo pomembnejše informacije o poslovanju s kartico prek 
mobilnega bančništva ter prek telefonskega bančništva naročamo spremembe, vezane na 
poslovanje s kartico, npr. povišanje zneska odobrenega limita ali sprememba dneva plačevanja 
porabe. 
 
V zadnjem času so med najpogostejšimi oblikami dodajanja vrednosti kartični ponudbi sheme 
zvestobe (ang. loyalty scheme), ki ponujajo ugodnosti glede na število in vrednost transakcij, 
opravljenih s plačilnimi karticami. Pri tem se navadno nagrajujejo nakupi s karticami, ki so v 
nasprotju z dvigi gotovine generator prihodkov za banke izdajateljice. V okviru shem zvestobe 
poleg bank lahko sodelujejo tudi trgovci brez lastne kartične sheme, pri čemer vsi zadovoljujejo 
svoje potrebe: 
• banka potrebe po večji uporabi kartic in s tem povečanimi prihodki iz naslova izdajanja 

kartic in pridobivanja prodajnih mest, 
• trgovec pa potrebe po povečanju prodaje. 
 
Pomemben prispevek k shemam zvestobe so tudi podatki o uporabi kartic, na podlagi katerih se 
izvaja nagrajevanje. Banke lahko namreč na osnovi upravljanja podatkov o imetnikih kartic in 
njihovi uporabi spremljajo potrošniške navade, kar koristi tudi trgovcem. Skozi sisteme 
zvestobnih programov je namreč moč pridobivati koristne informacije, kje stranke kupujejo, s 
kakšno frekvenco in v kakšni vrednosti ter kdaj. Navedeno je lahko priložnost za sodelovanje 
trgovcev v bančnih shemah zvestobe in krepitev odnosa z banko, ki zagotavlja informacijsko 
podlago o kupcih, seveda skladno z ustrezno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 
Trgovcem, ki sprejemajo kartice kot način plačila blaga in storitev, pa kartična ponudba 
omogoča zmanjšane stroške preverjanja strankinega dobroimetja in odpravlja tveganje neplačila, 
saj banka kot izdajateljica kartice jamči za plačilo. Model zvestobnih programov lahko temelji na 
več konceptih: 
• Imetnik je za vsak svoj nakup nagrajen v obliki odstotnega deleža sredstev, ki se ob nakupu 

odobrijo na njegovem kartičnem računu. Do porabe teh sredstev je upravičen periodično, 
izključno za nakupe znotraj partnerjev – trgovcev v sistemu zvestobnega programa. Pri tem 
je delež sredstev, ki jih trgovec vrača kupcu, odvisen od njegove poslovne politike in ga 
lahko spreminja glede na potrebe (npr. posebni dnevi ugodnosti, rojstni dan kupca, akcijska 
obdobja). 
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• Imetnika banka nagradi za uporabo kartice, pri čemer se uporabljajo zvestobna žrebanja. Za 
vsak nakup s kartico v določeni mejni vrednosti je kupec nagrajen s srečko. Pri tem lahko 
imetnik pridobi srečko za nakup tudi, če je nakup opravil na prodajnih mestih zunaj sistema 
zvestobnega programa. Banke pa lahko za uporabo kartice ponudijo tudi ugodnosti uporabe 
druge bančne ponudbe (npr. kreditov, depozitov, bančnega zavarovalništva, investicijskega 
bančništva). 

 
Pri razvijanju shem zvestobe je pomemben premišljen in selektiven pristop, tako da bo omogočal 
uveljavljanje nagrajevanja najdobičkonosnejših imetnikov kartic. Navadno so to imetniki kartic z 
odloženim plačilom do meseca dni, ki jih uporabljajo pri vsakodnevnem plačevanju, v zadnjem 
času pa predvsem imetniki posojilnih kartic, ki ustvarjajo tudi obrestne prihodke iz naslova 
delnega odplačevanja porabljenega zneska kartičnega limita. Sheme zvestobe se tako načeloma 
ne uporabljajo pri debetnih kartičnih produktih, saj so ti eden najmanj dobičkonosnih kartičnih 
produktov (predstavljajo vez za ustvarjanje poslovnega odnosa, varnost takojšnjega plačila, 
nizko tveganje in temu ustrezno razmeroma nizke stroške in prihodke za banko), prav tako ne za 
transakcije dvigovanja gotovine, pri katerih stroški zalaganja imetnika kartice z gotovino 
bremenijo banko izdajateljico kartice (Tranoy, 2006). 
 
Na podlagi empirične raziskave3 je bilo ugotovljeno, da je posameznikova naklonjenost do shem 
zvestobe močno vezana na nakupno mesto, kjer že kupuje, spremeni se le sredstvo plačila. 
Raziskava je ugotavljala tudi, zakaj se posameznik odloči za sodelovanje v shemi zvestobe. 
Nekateri od razlogov so precej neobičajni, saj pripisujejo velik faktor pohlepu, sledi mu 
prepričanje pridobiti »nekaj za nič«. Občutek pripadnosti je na dnu lestvice. Rezultati raziskave 
poudarjajo tudi pomen biti prvi ponudnik shem zvestobe na trgu, saj je potrošnike težko 
prepričati, da se odločijo za drugo kartico z drugačnimi bonitetnimi shemami. Potrošniki so 
namreč naveličani imeti več vrst plačilnih kartic z različnimi možnostmi uporabe ter z različnimi 
ugodnostmi pri nakupih. V denarnici jim samo zasedajo mesto, razmišljanje, kje in kdaj 
uporabiti katero od kartic, da bi bil nakup kar se da ugoden, pa je za nekatere preveč 
obremenjujoče. Po drugi strani pa določena shema zvestobe spodbuja možnost preobrazbe 
manjših nakupovalcev v glavne nakupovalce, povečanje obiska nakupovalnih središč ter višjega 
povprečnega zneska nakupa (Wright, Sparks, 1999, str. 439). 
 
Upravljanje informacij in segmentiranje ponudbe 
Uspešno upravljanje kartičnega portfelja dandanes praktično ni več mogoče brez informacij o 
njegovem položaju. Pridobivanje in dostop do informacij lahko izzveni preprosto, vendar so v 
ozadju kompleksni sistemi upravljanja informacij o izdanih plačilnih karticah, njihovih imetnikih 
in uporabi. Banke se vse bolj zavedajo pomena bonitetnega razvrščanja strank (ang. credit 
scoring), ki pomeni matematično-analitično ugotavljanje poslovanja s karticami po določenih 
segmentih strank na podlagi njihovega vedenja pri uporabi kartic. To je osnova, ki omogoča 

 
3 Raziskava »Loyalty Schemes Perspectives« je bila izvedena v okviru univerze Stirling v Angliji, predmet 
proučevanja pa je bilo obnašanje potrošnikov in njihovega vedenja ter njihove naklonjenosti do nakupovanja v 
različnih nakupnih mestih z različnimi plačilnimi karticami, ki vsebujejo bonitetne sheme. Raziskava je bila 
kvantitativna, intervjuvanih je bilo 150 polnoletnih potrošnikov. Izvedba raziskave je potekala leta 1997. 
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večjo učinkovitost ciljnega trženja plačilnih kartic obstoječim in potencialnim strankam, 
prilagajanje ponudbe posameznim segmentom in boljše napovedi prihodnjega kartičnega 
poslovanja. Predvsem je pri tem pomembno tudi dejstvo, da brez tveganja ni dobička, kar 
pomeni izdajo kartic tudi bolj tveganim, a potencialno dobičkonosnim segmentom strank in 
učinkovito upravljanje slabih terjatev, ki so sestavni del vsakega dobičkonosnega posla (Leader, 
2006). 
 
Na podlagi ustreznih informacij lahko izvajamo npr. avtomatsko povišanje kartičnega limita pri 
strankah, ki porabljajo večino limita in so kreditno sposobne, ponudimo fleksibilen delež 
odplačevanja porabljenega zneska limita in s tem strankam zagotovimo tekočo likvidnost, 
diferenciramo obrestno mero pri posojilnih karticah (z ničelno obrestno mero določeno obdobje, 
predvsem za novopridobljene imetnike, znižanjem obrestne mere za manj tvegane imetnike z 
visoko porabo limita in rednim plačevanjem obveznosti, višjo obrestno mero za dvigovanje 
gotovine, nižjo obrestno mero za tiste, ki imajo vezane depozite in varčevanja ter druge storitve 
bančno-finančne ponudbe), zaračunavamo letno članarino za neaktivne imetnike kartic ipd. 
(Leader, 2006). 
 

4  ČIPNA TEHNOLOGIJA KOT NOSILEC PODATKOV 
POSLOVANJA S PLAČILNIMI KARTICAMI 

 
Četrto poglavje namenjam razlagi čipne tehnologije na plačilnih karticah, ki jim zaradi 
zmogljivosti procesiranja podatkov rečemo tudi pametne kartice. Uvodoma opisujem 
zgodovinski razvoj pametnih kartic in področja njihove uporabe. Sledi opis t. i. EMV-standarda 
plačilnih kartic, kot enega izmed standardov pametnih kartic, ki postavlja enotna pravila 
poslovanja s karticami na globalni ravni. Uporabi plačilnih kartic prinaša povečano varnost in 
večfunkcionalnost, kar je v tem poglavju tudi podrobneje razloženo. Za konec poglavja razlagam 
raznovrstne uporabe pametnih kartic, s poudarkom na uporabi v plačilne namene. 
 

4.1  ZGODOVINSKI RAZVOJ PAMETNIH KARTIC 
 
Za neformalni začetek razvoja pametnih kartic lahko vzamemo že pojav papirnatih kartic (vizitk) 
s podatki o lastniku. Že v 30. letih prejšnjega stoletja so se pojavile prve plastične kartice, ki so 
jih banke pozneje uporabile kot kreditne kartice. Prve (Diners Club Card in American Express) 
so se pojavile v 50. letih prejšnjega stoletja. Magnetni trak je bil plastičnim karticam dodan v 
letu 1967 (Ambrožič, 2003, str. 18).  
 
Kot nosilci podatkov so postale plačilne kartice s standardizacijo mednarodno uporabne. Že sredi 
80. let so se pojavile prve t. i. pametne kartice z vgrajenim čipom in kontaktnim ali 
brezkontaktnim postopkom delovanja. Kljub temu da so se v širši uporabi pametne kartice 
najprej pojavile v ZDA, gre patent zanjo Francozu Morenu. Zaradi mednarodne uporabe sta 
razvoj in operativna uporaba pametnih kartic precej narekovala standardizacijo. Najprej je 



organizacija ISO (ang. International Organization for Standardization) definirala kontaktne, 
pozneje še brezkontaktne pametne kartice (Pavlič, 2005, str. 1).  
 
Danes so pametne kartice prisotne skoraj povsod, kjer jih je možno uporabiti. So tako rekoč 
temelj mobilni telefoniji, na njihovi uporabi temelji tudi omrežje javnih govorilnic v večini 
držav. V mnogo državah so v uporabi bančne in zdravstvene kartice, v vedno večjem številu 
držav so v uporabi tudi osebne izkaznice, ki temeljijo na tehnologiji pametnih kartic. 
Zgodovinski opis razvoja pametnih kartic je prikazan v Sliki 2 (na str. 23). 
 
Slika 2:  Zgodovina razvoja pametnih kartic  
 

 
Vir: Jurašić, Tonejc, 2001, str. 67. 
 
Trenutno predstavlja Evropa približno 80 % tržišča pametnih kartic, 15 % Azija in samo 5 % 
Severna Amerika, vendar se delež neevropskih držav povečuje. Med drugimi čipnimi karticami 
je največ predplačniških telefonskih kartic, ki predstavljajo več kot polovico vseh izdanih kartic. 
Sledijo jim kartice GSM-mobilne telefonije in bančne kartice. Čedalje več držav uvaja tudi 
zdravstvene kartice. Tako je Nemčija že leta 1994 uvedla zdravstvene kartice (približno 65 
milijonov), vendar pa je predvidena zgolj administrativna raba brez shranjevanja zdravstvenih 
podatkov. V Franciji so uvedli zdravstvene kartice leta 1998, v Sloveniji pa leta 1999. Trenutno 
potekajo v Evropi številni pilotski projekti, najbližje uvedbi pa so Španija, Belgija, Grčija in 
Italija. V transportu do zdaj še ni pravega razcveta, v Nemčiji potekajo razni pilotski projekti, v 
Sloveniji pa je bil uveden sistem cestninjenja ABC. V bančništvu se po svetu pojavljajo 
predvsem elektronske denarnice, najbolj znana je shema Mondex, ki jo je razvila National 
Westminster Bank iz Velike Britanije, trenutno pa jo uporabljajo banke po vsem svetu. Najdlje 
obstoječa shema elektronskih denarnic je Danmont na Danskem, uvedena leta 1995, znana je tudi 
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belgijska shema Proton, ki podpira vnovično polnjenje kartic, njena posebnost pa je varen 
plačilni modul, nameščen na vseh prodajnih mestih. Visa je vpeljala več shem z blagovno 
znamko Visa Cash, mednarodni standard Visa Cash pa je bil objavljen leta 1997. Pri nas se 
pametne kartice uporabljajo tudi kot možnost pri elektronskem poslovanju, kjer so namenjene 
shranjevanju digitalnih potrdil. To med drugimi omogočajo Nova Ljubljanska banka, SKB 
banka, Nova kreditna banka Maribor, Poštna banka Slovenije, Gorenjska banka, Hypo Alpe-
Adria Bank ter Deželna banka Slovenije. Glavni proizvajalci pametnih kartic so Gemplus, 
Schlumberger, Siemens, Hitachi, Thomson, NEC in Philips (Jurašić, Tonejc, 2001, str. 70). 
 

4.2  STANDARD KARTIČNIH SISTEMOV EUROPAY MASTERCARD VISA (EMV)    
IN TEHNOLOŠKE ZAHTEVE UVEDBE 

 
Tako kot na drugih tehničnih področjih tudi za pametne kartice obstajajo standardi, ki opisujejo 
njihove lastnosti. Pomanjkanje standardov v prvih letih razvoja se odraža predvsem v 
nezdružljivosti kartic posameznih proizvajalcev, vendar se stanje zadnja leta izboljšuje. 
Najpomembnejši standardi, ki so povezani s pametnimi karticami, so navedeni spodaj: 
• ANSI X9: Skupina standardov, ki opisuje kriptografijo z javnimi ključi v finančni industriji. 

Izdal jih je American National Standard Institute, najpomembnejši med njimi pa so X9.30-2, 
opis zgoščevalne funkcije SHA-1 (ang. Secure Hash Algorithm), X9.62 ECDSA (ang. The 
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) in X9.63 (ang. Eliptic Curve Key Agreement and 
Transport Protocols). Standardi so dostopni na  http://www.ansi.org. 

• EMV: Skupina standardov, ki so jih razvili mednarodni kartični sistemi Europay4, 
MasterCard in Visa, opisuje čipne pametne kartice za uporabo v sistemih plačilnih kartic. 
Napisani so tako, da omogočajo uporabo kartic različnih bank na istem bankomatu, ne da bi 
morala banka pri tem razkriti interni sistem plačevanja. Dostopni so na 
http://www.actcda.com/resource/emv.pdf. 

• EN 1546: Najpomembnejši mednarodni standardi za elektronske denarnice, osnova za večino 
sistemov elektronskih denarnic. 

• GSM 11.11: Global System for Mobile Communications, ki vsebuje popoln opis vmesnika 
med pametno kartico in mobilnim aparatom. Vključuje tudi opis velikosti pametne kartice ter 
položaj kontaktov, podatkovne strukture in električne karakteristike pametne kartice. 
Standard je dostopen samo članom zduženja GSM na 
http://www.gsmworld.com/about/index.shtml. 

• IEEE P1363: Najpomembnejši standard za javno kriptografijo, ki je na voljo na 
http://www.ieee.com. 

• ISO 7810: Opisuje najpomembnejše fizične lastnosti identifikacijskih kartic brez čipa, med 
drugim tudi velikost kartice, in je dostopen na http://www.iso.ch. 

• ISO 7811: Opisuje postopke zapisovanja podatkov na magnetni trak kartice. 

 
4Kartični sistem Europay kot nosilec blagovne znamke Eurocard se je po dolgoletnem tesnem sodelovanju leta 2002 združil s 
kartičnim sistemom MasterCard. Pri tem je kartični sistem MasterCard prevzel Europay, posledično pa postopoma tudi umaknil 
blagovno znamko Eurocard iz uporabe in jo v celoti nadomestil z blagovno znamko MasterCard. 
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• ISO 7816: Najpomembnejši standard za kontaktne pametne kartice. V standardu je določen 
položaj čipa in kontaktov ter opis protokolov in ukazov. 

• ISO 9798: Opisuje kriptografske postopke za preverjanje istovetnosti. 
• ISO 10373: Opisuje metode za preizkušanje magnetnih, optičnih, kontaktnih in 

brezkontaktnih kartic. 
• ISO 13491: Standard opisuje koncepte, potrebe in ocenjevalne metode za varne kriptografske 

naprave v bančništvu. 
• ISO 10536: Standard za brezkontaktne pametne kartice z dometom do 10 cm. 
• ISO 14443: Standard za brezkontaktne pametne kartice z dometom več kot 10 cm. 
• ITU X.509: Določa strukturo in zapis certifikatov, ki je mednarodno najpogostejše 

uporabljena osnova za strukturo digitalnih potrdil, in je dostopen na http://www.itu.ch. 
• Javacard: Industrijski standard, ki je osnova za javo v pametnih karticah. Objavilo ga je 

podjetje Sun Microsystems na http://java.sun.com. 
• SET: Secure Electronic Transaction – Skupina standardov za plačila s plačilnimi karticami 

prek omrežja s številko kartice. SET so skupno razvili CyberCash, GTE, IBM, MasterCard, 
Microsoft, Netscape in Visa. Dostopen je na http://www.setco.org. 

 
Za namen diplomskega dela je najpomembnejši EMV-standard, druge sem samo na kratko 
opisal, tako da bralec dobi celostno podobo skupine standardov, ki se uporabljajo pri kartičnem 
poslovanju. 
 
Leta 1993 so EMV-standard ustanovili trije glavni mednarodni kartični sistemi: Europay, 
MasterCard in VISA. Ime EMV izvira iz prvih črk posameznega sistema. Njihov cilj je bil 
opredeliti skupen nabor specifikacij za aplikacije, ki operirajo s čipnimi karticami, ki počasi 
nadomeščajo kartice z magnetnim trakom. EMV-specifikacije so bile konkretneje napisane z 
namenom doseči naslednje cilje (An Introduction to EMV, The Smart Card Standard, 2001, str. 
11): 
• kartica in sprejemna naprava morata medsebojno komunicirati in prikazovati, katere 

aplikacije imata skupne; 
• sprejemna naprava lahko obdeluje običajne aplikacije in ob tem zagotavlja minimalne 

standarde za kontrolo tveganja in varnosti za plačilne kartice; 
• čipne kartice morajo delovati in biti sprejete povsod po svetu. 
 
EMV-specifikacije zagotavljajo nabor pravil, ki čipnim karticam in sprejemnim napravam 
omogočajo nemoteno medsebojno komunikacijo. EMV-specifikacije so zasnovane na običajnem 
naboru standardov, razvitih pri organizaciji ISO za čipne kartice in sprejemne naprave. Naprave, 
ki podpirajo EMV-standard, imajo tri primarne prednosti: zmanjševanje obsega in števila prevar, 
zmožnost obdelave naraščajočega števila transakcij in zagotavljanje delovanja različnih aplikacij 
plačilnih kartic, debetnih, z odlogom plačila do meseca dni ali posojilnih, ki bodo podrobneje 
opisane v nadaljevanju. 
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Zmanjšanje števila prevar  
Prevare pri elektronskem in predvsem kartičnem poslovanju se ne dogajajo v veliki meri samo v 
ZDA, temveč njihovo število hitro narašča tudi v mednarodnem obsegu, zato je treba poskrbeti 
za čim višjo stopnjo zaščite. Število prevar se vsako leto povečuje, to potrjujejo tudi statistične 
raziskave (Migration to EMV Smartcard – Chip & Pin, 2006), zato je temeljni vzrok prehoda s 
kartic z magnetnim trakom na kartice s čipom zmanjševanje števila in obsega prevar. 
Tehnologija magnetnega zapisa je stara že več kot sto let, njena uporaba na karticah sicer 
polovico manj, se pa iz bančnega sveta dandanes umika, saj so kartice z magnetnim zapisom 
pogosta tarča kriminalnih združb, ki magnetne kartice zlahka ponaredijo (Sovdat, 2003, str. 9). 
Velika Britanija je v napredku EMV-tehnologije med prvimi v Evropi, kar se kaže tudi v 
zmanjševanju zlorab. Tako so kartice s čipi in potrebo po potrjevanju transakcij s PIN-kodo 
opremljene v 92 % primerov, obsegi zlorab pa so se vrednostno zmanjšali kar za 24 % samo med 
letoma 2004 in 2005, pri čemer se trend zmanjševanja nadaljuje (APACS Hails EMV a Success 
in Fight against Fraud, str. 3). Povečuje se tudi obseg elektronskega poslovanja na internetu in po 
drugih elektronskih poteh, kar zahteva visoko stopnjo zaščite. Zadnje raziskave o potrošnikih, ki 
kupujejo prek spleta, kažejo, da bi ob visoki stopnji zaščite potrošniki lahko celo podvojili obseg 
svojih nakupov, zato si spletni trgovci z uvedbo čipnih kartic obetajo še uspešnejše poslovanje 
(An Introduction to EMV, The Smart Card Standard, 2001, str. 3). 
 

Naraščanje števila transakcij 
Zadnja leta opažamo trend drastičnega povečanja transakcij tako na debetnih kot na karticah z 
odloženim plačilom v globalnem smislu. Kot kaže se bo tak trend tudi nadaljeval. Na tem mestu 
je pomembno poudariti, da POS-terminali, ki berejo podatke s kartice prek magnetnega traku, 
zahtevajo on-line povezavo pri avtoriziranju, čipne kartice pa zagotovljajo še večjo varnost 
zaradi dinamičnega kriptiranja podatkov na kartici ter zaradi preprečevanja zlorab v obliki 
kopiranja podatkov z magnetnega traku (ang. skimming). Nadalje čipne plačilne kartice 
omogočajo izvedbo off-line avtorizacij, kar prihrani čas in stroške. Zmožnost  opravljanja 
transakcij off-line razširi zmožnosti nakupovanja pri trgovcih, ki posledično vplivajo na 
nakupovanje in plačevanje kadar koli in povsod, saj ni treba imeti omrežja ali telefonske oz. 
druge komunikacijske povezave za izvedbo plačila (avtoriziranje) (An Introduction to EMV, The 
Smart Card Standard, 2001, str. 4). 
 

Večfunkcionalnost (ang. interoperability)  
Glavni namen doseganja večfunkcionalnosti je vzpostavitev globalne kartične sheme, ki 
omogoča, da naša kartica deluje ne glede na geografske meje. Večfunkcionalnost zajema še dva 
pomembna vidika. Z vidika proizvajalca kartične infrastrukture to pomeni, da njihova naprava 
lahko procesira kartice različnih kartičnih shem. Izdajatelj kartice pa pričakuje, da bo njegova 
kartica delovala na katerem koli prodajnem mestu po svetu, ki je opremljen z logotipom 
blagovne znamke kartice, ne glede na vrsto kartice in tehnologijo sprejemnih naprav. Tako 
plačevanje vključuje čezmejne transakcije, zato mora kartica delovati po vsem svetu, pri tem pa 
morata biti zagotovljeni priročnost in preprostost za imetnika plačilne  kartice, tako kot je vajen 
v domačem okolju (An Introduction to EMV, The Smart Card Standard, 2001, str. 4). Za čipne 
plačilne kartice velja enaka predanost standardom, kot so jo izdajatelji kartic ter izdelovalci 
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kartične opreme dosegli že z globalno večfunkcionalnostjo pri karticah z magnetnim trakom, ko 
so razvili in začeli uporabljati industrijske standarde. Za nadaljevanje večfunkcionalnosti na 
čipnih karticah je potrebna enaka zavezanost standardom. 
 
EMV-standard dosega večfunkcionalnost med kartico in sprejemno napravo skozi dva 
mehanizma. Prvi opredeljuje minimalne zahteve, ki jih morata imeti čipna kartica in sprejemna 
naprava, da lahko med seboj komunicirata. Te zahteve zagotavljajo, da sprejemna naprava ne 
poškoduje kartice, in jih imenujemo skupek procedur EMV Level 1. Skupek nadaljnjih procedur 
se imenuje EMV Level 2 in opredeljuje, kako se bo transakcija na kartici izvedla, ko se opravi 
fizični stik med čipom kartice in sprejemno napravo. Oba skupka procedur, tako EMV Level 1 
kot EMV Level 2, morata biti zagotovljena, če želimo ohraniti raven večfunkcionalnosti, 
medtem ko prehajamo s kartic z magnetnim trakom na kartice s čipi. V nadaljevanju je 
podrobnejša predstavitev obeh skupkov procedur, ki so opisane na spletnih straneh organizacije 
EMVCo, ki so jo z namenom upravljanja EMV-standarda ustanovili Europay International, 
MasterCard  International in Visa International (EMVCo, 2006): 
• Zahteve EMV Level 1: 

Prva stopnja EMV-standarda zagotavlja osnovne zahteve za vse čipne kartice, vključno s 
fizičnimi in elektromehanskimi karakteristikami, logičnimi vmesniki in prenosniškimi 
protokoli za zagotavljanje osnovne večfunkcionalnosti. Definira se osnovne elemente, ki 
omogočajo čipnim karticam in sprejemnim napravam, da komunicirajo med seboj. To 
pomeni, da morata biti kartica in sprejemna naprava zmožni fizične povezave in morata 
zagotoviti prenos informacij. Kartica mora ustrezati specifikacijam, kot so velikost in oblika 
kartice, pozicija čipa na kartici, kontakti čipa pa morajo biti postavljeni v skladu z EMV-
specifikacijami. Sprejemna naprava mora imeti odprtino za kartico ustreznih dimenzij (tako 
da kartica lepo sede v ležišče sprejemne naprave), kontakti za branje s čipa pa morajo biti 
usklajeni s kontakti na kartici (na pravem mestu), da omogočijo dober fizični kontakt med 
samo napravo in kartico. EMV Level 1 prav tako določa, na kakšni napetosti deluje 
interakcija med sprejemno napravo in čipom na kartici za nemoten ter varen prenos 
podatkov. Druge zahteve EMV Level 1 vsebujejo definicijo komunikacijskih protokolov za 
prenašanje podatkov med čipno kartico in sprejemno napravo, kot so zaporedje, v katerem so 
poslani znaki, hitrost prenosa podatkov in število znakov, poslanih v časovni enoti. 

• Zahteve EMV Level 2: 
Priporočila EMV Level 2 opredeljujejo specifikacije za izvšitev funkcij, povezanih z 
debetnimi transakcijami in tistimi z odloženim plačilom. Med vključene funkcije štejemo 
izbiro aplikacije (debetno ali z odlogom plačila), individualne podatkovne elemente, ukaze in 
varnost. Po vzpostavitvi povezave med kartico in sprejemno napravo EMV Level 2 ob 
upoštevanju EMV Level 1 specificira mehanizem, ki dovoli kartici in sprejemni napravi, da 
ugotovita, ali se komunikacija lahko nadaljuje. Sprejemna naprava pridobi informacije s 
kartice, katere aplikacije so na njej. Če čip omogoča več aplikacij in sprejemna naprava 
omogoča njihovo prepoznavo, je možna izbira določene aplikacije (npr. posojilna funkcija 
plačila nakupa, takojšnja obremenitev računa ipd.). Izbiro odločitve imenujemo izbira 
aplikacije. Konkretneje, imetnik kartice vstavi čipno kartico v sprejemno napravo, sprejemna 
naprava prek vseh svojih notranjih postopkov prikaže imetniku kartice možne aplikacije, ki 
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so skupne čipni kartici in sprejemni napravi (debetna, z odlogom plačila – do meseca dni ali 
na obroke na podlagi posojila, bonitetna shema ipd.) ter omogoča imetniku kartice, da sam 
izbere želeno aplikacijo.  

 
Proces izbire aplikacije je bil razvit tako, da podpira kartice, ki omogočajo izvajanje več 
aplikacij. Če imata čipna kartica in sprejemna naprava prednaložene dispozicije za opravljanje 
enakih aplikacij, je izbira aplikacije možna, če pa aplikaciji na čipni kartici in na sprejemni 
napravi nista enaki, to ni mogoče (An Introduction to EMV, The Smart Card Standard, 2001, str. 
11).  
 

4.3  PREDNOSTI ČIPA Z VIDIKA DODANIH VREDNOSTI KARTIČNEGA 
POSLOVANJA 

 
Manj kot 30 let po prvem patentu za pametne kartice smo lahko priča bliskovitemu razvoju 
uporabe na mnogo področjih. Nekatera področja uporabe prikazuje Slika 3 (na str. 29). 
 
Čipne kartice se da prilagajati željam in zahtevam uporabnika. Proizvajalci čipnih plačilnih 
kartic ponujajo večaplikacijske (ang. multiapplication) možnosti uporabe čipa, z različnimi 
spominskimi zmogljivostmi, ki jih izdajatelji lahko prilagodijo namenu uporabe kartic. Kljub 
temu da je to tehnološko lahko zelo zapleteno, je cena take kartice dokaj nizka in se začne že pod 
enim evrom (Visa Smart Breakthrough, 2003). 
 
Čipne plačilne kartice se razlikujejo po naslednjih lastnostih, ki omogočajo izdajo kartic, 
primernih za različne trge in uporabnike (Visa Smart Breakthrough, 2003): 
• Na kartici lahko deluje ena aplikacija ali več različnih aplikacij. 
• Kartica ima lahko statično obliko čipa – aplikacije so fiksne ob izdaji kartice ali dinamično 

obliko – aplikacije se lahko dodajajo na ali kartice brišejo z nje tudi po njeni izdaji. Na 
karticah s statično obliko čipa aplikacij teh ne moramo dodajati, spreminjati ali brisati. Čip 
na tovrstni kartici vsebuje samo pomnilnik ROM (ang. read only memory). Kartice s takšnim 
pomnilnikom so cenejše, čip pa je sprogramiran že pri njegovem proizvajalcu. Kartice z 
dinamično obliko čipa omogočajo dodajanje aplikacij, urejanje in brisanje podatkov na 
kartici. Čip na tovrstnih karticah vsebuje ROM-pomnilnik za branje podatkov in pomnilnik 
EEPROM (ang. electrically erasable programmable read-only memory), ki omogoča 
urejanje, dodajanje in brisanje aplikacij. Spremembe na takšni kartici lahko opravi izdajatelj 
kartice ali pa imetnik sam na bankomatu, POS-terminalu pri trgovcu ter prek spleta in 
ustreznega čitalca. 

• Kontaktne ali brezkontaktne kartice: Med kontaktne sisteme plačevanja prištevamo kartice z 
magnetnim trakom, pri katerih se mora za opravljanje transakcij vzpostaviti fizični kontakt 
med kartico in sprejemno napravo oz. čitalcem kartic. Brezkontaktne kartice delujejo 
drugače, saj zadostuje, da je kartica v bližini čitalca. Čitalec zazna kartico na podlagi 
radijskih valov in izvede transakcijo. Poglavitna razlika med kontaktnimi in brezkontaktnimi 
karticami je v tem, da brezkontaktne nimajo premikajočih se elektromehanskih delov in je 



zato tudi znatno manjša možnost okvar. Brezkontaktnost povečuje zanesljivost, varnost in ne 
potrebuje dodatnega vzdrževanja. Kot primer uporabe brezkontaktnih kartic lahko navedem 
plačevanje avtobusnih prevozov v Los Angelesu. Podobni projekti se uvajajo tudi na 
podzemnih železnicah in pri drugih vrstah javnega prevoza (Coyle-Camp, 1994, str. 9). 
Predvsem organizacije, ki se ukvarjajo z masovnim transportom po vsem svetu, se lahko 
pohvalijo z naraščajočim trendom uporabe brezkontaktnih kartic na tovrstnih terminalih za 
vstopnice in vozovnice, saj to zmanjšuje potrebe po zaposlenih in skrajšuje čakalne vrste.  

• Uporabljene varnostne tehnologije preverjanja istovetnosti imetnika – statične (ang. static 
data authentification) ali dinamične (ang. dynamic data authentification), pri čemer za 
statične velja, da je preverjanje istovetnosti imetnika pri uporabi kartice vedno enako, za 
dinamične pa velja, da se sistem preverjanja imetnikove istovetnosti vsakokrat spreminja po 
vnaprej določenih ključih, največkrat na podlagi uporabe naključnih metod. 

 
Slika 3: Področja uporabe pametnih kartic  
 

 
Vir: Jurašić, Tonejc, 2001, str. 69. 
 
Mnogo inovativnih aplikacij za pametne kartice že pokriva področja telekomunikacij, transporta, 
bančništva, zdravstva in drugega. Pametne kartice bi se lahko obenem obnašale kot plačilna 
sredstva, dostopni ključi, upravljalci informacij, trženjska orodja in dostavni sistemi po meri. 
Vse to omogoča pomnilna zmogljivost čipa, ki je večkratna pomnilni zmogljivosti magnetnega 
traku. Idealna pametna kartica bi bila ena, ki bi jo lahko uporabljali za plačevanje, dvigovanje 
gotovine in druge storitve. Da bi bilo to mogoče, bi morali zagotoviti sodelovanje med različnimi 
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organizacijami, od trgovcev, izdajateljev kartic, finančnih in drugih institucij. Aplikacije na 
pametnih karticah so danes edino sredstvo, ki imajo namen izpodriniti ali vsaj bistveno zmanjšati 
gotovino v obtoku in privaditi potrošnike na nov elektronski denar. Prednosti, ki jih bo imel 
uporabnik, so predvsem (Vishal, 1997, str. 134) priročnost (preprosta uporaba, mnogo mest za 
nalaganje in urejanje aplikacij na kartici), fleksibilnost (visoka ali nizka vrednost plačil, hitrejše 
transakcije), nadzor (uporabnik v vsakem trenutku ve, kakšno je njegovo finančno stanje) in 
povečana varnost (uporabnik ve, da je njegov denar varen). Prednosti, ki jih bo imel trgovec, pa 
so nižji stroški procesiranja, jamčeni takojšnji tok denarnih sredstev, priročnost uporabe, 
zmanjšanje tveganja prevar, zlorab in povečanje varnosti, nižji stroški zavarovanj terjatev ter ne 
nazadnje povečanje prodaje. 
 
Uporaba čipnih kartic na finančnem področju 
Daleč največje število kartic se še vedno uporablja v telekomunikacijah, zadnja leta pa lahko 
opazimo porast uporabe tudi v zdravstvu in na finančnem področju. Podrobneje bom predstavil 
uporabo v finančnem svetu, druge storitve bom opisal na kratko, za lažje razumevanje delovanja 
kartičnega sistema tudi zunaj finančnih okvirjev. 
 
Sistemi za plačevanje s čipnimi aplikacijami so najbolj razširjeni v trgovski in zdraviliško-
turistični panogi. Tovrstne kartice delujejo po principu predplačniške kartice, pri kateri je denar 
predhodno naložen in se ob plačilu izdelka ali storitve trga znesek s kartice. Uporaba čipnih 
aplikacij v te namene ponuja imetnikom določene ugodnosti pri plačevanju. Eden od razlogov, 
da se podjetja odločajo za izdajanje kartic, je tudi v zmanjšanju števila zaposlenih, saj čipne 
aplikacije omogočajo višjo stopnjo avtomatizacije, hitrejše procesiranje informacij ter 
zmanjšujejo čakalne vrste (Coyle-Camp, 1994, str. 8).  
 
V bančništvu se v glavnem uporabljajo plačilne kartice z magnetnim trakom. S pojavom 
pametnih kartic pa so se banke začele nagibati k novim načinom uporabe – k elektronskim 
denarnicam s predplačniško funkcijo. To pomeni, da ob izdaji kartica vsebuje določen znesek 
denarnih sredstev, ki se ob vsakem plačilu zmanjša. V večini primerov so uporabljeni mehanizmi 
podobni tistim na telefonskih karticah. Te kartice so največkrat uporabne zgolj na napravah 
izdajatelja, npr. za plačevanje parkirnine. O pravih elektronskih denarnicah pa govorimo, ko s 
karticami lahko plačujemo na raznih plačilnih mestih, predvsem manjše zneske, in ko ni potrebe 
po preverjanju vsake transakcije. Elektronske denarnice so tesno povezane s pravim denarjem – 
gotovino. Če namreč ponaredimo denarnico ali nam uspem spremeniti znesek na njej, je to 
ekvivalentno ponarejanju pravega denarja. Zato morajo elektronske denarnice uporabljati daljše 
ključe (npr. 2048 bitov za RSA ali 192 bitov za kriptosisteme z eliptičnimi krivuljami). 
 
Možnosti uporabe čipnih plačilnih predplačniških kartic na finančnem področju so še (Šteblaj, 
1999, str. 47): 
• kot plačilno sredstvo: Pri zamenjavi z običajnimi plačilnimi sredstvi se čipna kartica pojavlja 

kot elektronska čekovna knjižica, elektronski potovalni ček ipd.; 
• za dvig gotovine na bankomatih; 
• za plačevanje obveznosti na prodajnih mestih; 
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• za prenos denarnih sredstev od zunanjega vira na kartico (s transakcijskega računa v 
elektronsko denarnico); 

• za avtorizacijo dostopov; 
• kot elektronski podpis za preverjanje identitete, verodostojnosti in pooblastil prejemnika ter 

pošiljatelja v sistemu elektronske izmenjave podatkov. 
 
Niša za predplačniške kartice so lahko tudi popotniki. Plačilna kartica namreč omogoča 
polnjenje z različnimi valutami, poleg tega varnostni mehanizmi zagotavljajo brezskrbnost na 
potovanjih (Prepaid Card Targets UK Travellers, 2006, str. 21). 
 
Nadaljnja možnost za trženje predplačniških kartic obstaja tudi v darilnih karticah, katerih 
prednost je v tem, da si lahko imetnik izbere darilo za znesek na kartici na katerem koli 
prodajnem mestu doma ali v tujini in nadomeščajo darilne bone ali kupone, ki so navadno 
omejeni za unovčenje samo v določenih trgovinah. Poleg tega omogočajo nalaganje denarja na 
kartico in s tem prilagodljivost imetnikovim finančnim potrebam (DnB NOR Launches 
MasterCard Prepaid Cards, 2006, str. 34; Axalto to Supply Carte Blue Gift Cards, 2006, str. 32). 
 
Ena izmed možnosti, ki jih ponuja čipna tehnologija, je tudi večja svoboda kar zadeva obliko 
kartic. Tako poznamo t. i. mini kartice, ki so manjše od običajnih in imajo po navadi narejeno 
tudi majhno luknjico, skozi katero jih lahko povežemo na obesek za ključe, mobilni telefon ipd. 
Namen izdaje te kartice je imeti jo vedno pri sebi in na vidnem mestu. Kartica je primerna tudi 
za modno usmerjene uporabnike, ki želijo imeti inovativni alternativni izdelek (New Card from 
Factors, 2006, str. 36). 
 
Vedno bolj se pozornost usmerja na plačevanje prek avtomatov s plačilnimi karticami. Raziskave 
podjetij, ki izdelujejo strojno in programsko opremo za plačilne avtomate, so pokazale, da je 
stopnja razvitosti v ZDA na višji ravni kot v Evropi. Ena izmed zanimivih storitev, ki jo je moč 
opraviti na plačilnem avtomatu s plačilno kartico, je plačevanje goriva na bencinskih črpalkah po 
principu natankaj, plačaj in odpelji (ang. ’pay at pump’). Možnosti uporabe plačilnih avtomatov 
so tudi za plačevanje parkirnine, vozovnic javnega prevoza, drobnih stvari, kot npr. cigarete, 
knjige, zgoščenke. Vedno bolj se uveljavljajo tudi v igralništvu. Večina avtomatov ne zahteva 
vnosa PIN-kode za manjše zneske (Adams, 2005, str. 10). 
 
Brezkontaktni način plačevanja ponuja možnosti uporabe tudi pri plačevanju v restavracijah s 
hitro prehrano, na cestninskih postajah, skratka povsod, kjer je hitrost nakupa pomembna 
(MasterCard OneSMART PayPass – Most Innovative Payments Products in 2004, 2005, str. 20). 
Brezkontaktno plačevanje pa ni omejeno zgolj na plačilne kartice. V svetu, pa tudi pri nas, se že 
uvaja mobilno plačevanje, prek mobilnih telefonov, dlančnikov, iPod-ov in drugih prenosnih 
naprav. Tovrstne naprave uporabljajo za prenos podatkov protokol RFID (ang. radio frequency 
identification) (Contactless Goes Nationwide in the US, 2005, str. 36). 
 
Plačilne kartice se lahko uporabljajo tudi za plačljive vsebine televizijskih programov, njihova 
uporaba pa je omogočena prek čitalca kartice, nameščenega v televizijskem sprejemniku ali 
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dekoderju. Obenem lahko ponuja tudi ugodnosti, kot so brezplačna mesečna naročnina, 
brezplačni sprejemnik ali brezplačni ogledi določenih televizijskih sporedov (MasterCard’s First 
Interactive TV Credit Card, 2005, str. 21). 
 
Ideja za novejše alternativne uporabe plačevanja s plačilno kartico so tudi čitalci pametnih kartic, 
vgrajeni v napravah za fitnes vadbo – kartico vstavimo v režo na napravi in po končani vadbi 
odstranimo, obračunavanje pa je vezano na čas vadbe. 
 
Skrajni trend, ki omogoča plačevanje brez kartic, pa je uporaba biometričnih metod, npr. 
prstnega odtisa. Seveda morajo biti ti načini plačevanja podprti s čitalci prstnih odtisov. Prstni 
odtis je povezan z bančnim računom, in ko kupec izvede nakup, se mu avtomatično zmanjša 
stanje na računu. Sistem omogoča lažje in hitrejše nakupovanje, saj ni treba imeti s seboj 
gotovine, čekov ali plačilne kartice. Takšen sistem plačevanja poznajo ponekod v ZDA in Veliki 
Britaniji (Pay by Touch in the UK, 2006, str. 36). 
 

5  KVANTITATIVNA RAZISKAVA UVAJANJE ČIPA NA PODROČJU 
KARTIČNEGA POSLOVANJA V SLOVENSKEM BANČNEM 
PROSTORU 

 
Poglavje je namenjeno opisu priprave, poteka in ugotovitev raziskave uvajanja čipne tehnologije, 
vezane na plačilne kartice, ki sem jo izvedel med slovenskimi bankami in predstavlja empirično 
poglavje diplomskega dela. Najprej opisujem metodologijo in navajam cilje raziskave, pri čemer 
podrobneje opisujem sam raziskovalni instrument, v okviru katerega sem testiral raziskovalne 
domneve. V tem delu tudi podrobneje razložim, kdo je sodeloval v raziskavi in kako sem prišel 
do odgovorov. V naslednjem podpoglavju sledijo rezultati raziskave, ki sem jih razložil 
sistematično, vezano na vsako posamezno postavljeno raziskovalno domnevo. 
 

5.1 METODOLOGIJA IN CILJI RAZISKAVE  
 
Raziskovalni instrument 
V okviru raziskave uvajanja čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem bančnem 
prostoru so me zanimali predvsem načini zamenjave bančnih plačilnih kartic s čipnimi, glede na 
kompleksnost samega projekta prehoda na čipno tehnologijo ter obsežno investicijo, ki jo ta 
zahteva. Pri tem je bil poseben poudarek na koristih za imetnika oz. dodanih vrednostih, ki jih 
čip kot nosilec podatkov v večji in bolj raznoliki meri ponuja primerjalno z zgolj magnetnim 
trakom. Seveda so me zanimali tudi prihodnji načrti slovenskih bank in trendi razvoja na tem 
področju. Raziskovalne domneve, opisane v uvodu diplomskega dela, tako vsebujejo 
predpostavke o ambicioznosti razvoja dodanih vrednosti na čipnih plačilnih karticah, vezanih na 
raznolikost kartične ponudbe, predvidevajo več koristi za imetnike čipnih plačilnih kartic, ki 
bodo dopolnjevale njihovo klasično funkcijo plačevanja nakupov in dvigovanja gotovine ter se 
bodo navezovale na dandanes zelo nenavadne lastnosti tako z vidika funkcionalnosti kot oblike 
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čipnih plačilnih kartic. Raziskovalni instrument vsebuje zaprta in odprta vprašanja, na podlagi 
česar je bilo omogočeno pridobiti širok spekter informacij, celotni vprašalnik in dopis s prošnjo 
po njegovi izpolnitvi pa je Priloga 3 tega dela. V nadaljevanju tako vsebinsko razčlenjujem vrste 
informacij, ki sem jih zbiral in so pripomogle dokazovati pravilnost posameznih raziskovalnih 
domnev. 
 
1. domneva: Banke s pestrejšo ponudbo različnih vrst plačilnih kartic imajo ambicioznejšo 
strategijo uvajanja čipne tehnologije na področju izdajanja plačilnih kartic, predvsem kar zadeva 
dodane vrednosti, ki jih čip omogoča 
Najprej sem ugotavljal pestrost ponudbe plačilnih kartic z vidika njihove vrste po načinu plačila. 
Na podlagi tega sem ugotavljal, kdaj in kako nameravajo banke ponuditi čipne plačilne kartice. 
Pri tem sem pričakoval, da imajo banke s pestrejšo ponudbo raznovrstnih plačilnih kartic tudi 
ambicioznejše načrte uvajanja čipnih plačilnih kartic in dodanih vrednosti na čipu. Banke z zgolj 
debetnimi karticami transakcijskega računa naj zaradi njihove manjše dobičkonosnosti 
primerjalno z drugimi vrstami kartic ne bi uvajale alternativnih možnosti čipa na svojih čipnih 
plačilnih karticah. Poleg tega sem pričakoval, da so morebitne dodatne koristi za imetnika bolj 
ali manj vključene na transakcijskem računu. Na vprašanja od 1 do 6 iz vprašalnika so banke 
tako odgovarjale: 
• katere vrste plačilnih kartic glede na način plačila izdajajo, s čimer sem pridobil splošno 

informacijo o položaju kartičnega poslovanja posamezne banke in celotnega bančnega 
prostora; 

• kdaj bodo začele izdajanje čipnih plačilnih kartic. Mandat za izdajanje čipnih kartic s strani 
kartičnih sistemov MasterCard in Visa velja od 1. 1. 2005 naprej. Od takrat se stroški 
reklamacij in zlorab prenašajo na stran, ki nima podprte čipne tehnologije. Splošna 
ugotovitev stanja izdajanja čipnih kartic bi lahko nakazovala, da stroški, izhajajoči iz tega 
mandata, niso pereči. Ugotovitev o še neizdajanju čipnih kartic pa bi lahko nakazovala, da 
banke razmišljajo širše pri uveljavljanju in bodo ponudile več na čipu, za kar lahko 
predvidevamo, da je razvoj dolgotrajnejši; 

• kako se lotevajo izdajanja čipnih plačilnih kartic. Postopoma ob poteku veljavnosti bi lahko 
nakazovalo neproblematičnost obstoja kartic z zgolj magnetnim zapisom. Masovna izdaja 
vseh kartic s čipom pred potekom veljavnosti že izdanih pa bi lahko nakazovala večjo 
enkratno investicijo in morda tudi večjo možnost boljše ponudbe primerjalno s karticami z 
zgolj magnetnim trakom; 

• kakšne vrste bo čip in koliko bo znašala njegova zmogljivost. Kartice s statičnim čipom 
manjše zmogljivosti naj bi ponujale manj možnosti dodatnih funkcionalnosti, investicijsko pa 
so cenejše. Dinamični čip in večja zmogljivost odpirata bankam večje možnosti tudi v 
prihodnje in naj bi bila na dolgi rok kljub višji investiciji boljša alternativa z vidika razvojnih 
možnosti, seveda odvisno od dejanskih potreb porabnikov in njihove zahtevnosti ter 
kompleksnosti. Osnovno funkcijo plačevanja nakupov in dvigovanja gotovine namreč 
omogoča že statični čip z minimalno zmogljivostjo; 

• kolikšna bo veljavnost čipnih plačilnih kartic. Načeloma velja, da bo čipna plačilna kartica 
vzdržljivejša od magnetnega traku, tako naj bi bila tudi njihova veljavnost daljša.  
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2. domneva: Banke bodo s ponudbo čipnih kartic poleg plačevanja nakupov in dvigovanja 
gotovine ponudile tudi druge dodane vrednosti, ki jih čip omogoča 
Po ugotovitvah splošne narave o prehodu na čipno tehnologijo na strani izdajanja plačilnih kartic 
me je v naslednjem sklopu vprašanj, od 7 do 12, konkretneje zanimalo, katere dodane vrednosti, 
če sploh, bodo banke vključile v ponudbo plačilnih kartic. Tako sem zastavil vprašanja, kot so: 
• kakšen način potrjevanja nakupov se bo uveljavil pri čipnih plačilnih karticah. Tako naj bi 

uporaba PIN-kode pri nakupovanju ponujala večjo zaščito za imetnika. Je pa obenem tudi 
kompleksnejša, saj si mora imetnik, če ima več vrst kartic, zapomniti več PIN-kod, 
mednarodni kartični sistemi pa na določenih plačilnih karticah ne dovoljujejo njihovega 
spreminjanja, saj se za njihovo generiranje uporabljajo posebni matematični ključi po 
principu naključja. To vprašanje naj bi ugotavljalo pozitivno lastnost čipa z vidika 
zagotavljanja večje varnosti pri nakupovanju, primerjalno s potrjevanjem s podpisom, kar 
omogoča t. i. off-line preverjanje PIN-kode na čipu (to pomeni avtoriziranje nakupa na 
samem POS-terminalu in naknadni prenos na avtorizacijski sistem z zaključkom poslovanja 
na POS-terminala); 

• kakšne koristi za imetnike bodo ponujene iz nabora sledečih: različne vrste zavarovanj, 
ugodnosti, vezane na uporabo kartice po načelu t. i. 'cash-back' vračila dela porabljenih 
denarnih sredstev, ugodnosti za nakupovanje pri trgovcih po načelu zbiranja in unovčevanja 
točk zvestobe, možnost plačevanja prek interneta z uporabo dodatnih varnostnih tehnologij 
(npr. dodatno geslo, enkratno generiranje gesla), drugačno fizično obliko kartice (npr. mini, 
okrogle), drugačen videz (dizajn) kartice; 

• kako visoke bodo članarine čipnih plačilnih kartic. Zaradi dodatnih funkcionalnosti, ki jih 
lahko ponuja čip, pa tudi ker je strošek čipne kartice večji primerjalno z zgolj magnetnim 
trakom na kartici, naj bi bile članarine v splošnem višje; 

• ali že ponujajo oz. nameravajo ponuditi v prihodnosti niz naslednjih koristi, ki jih omogoča 
čip: 
o možnost plačevanja prek interneta z uporabo dodatnih gesel ali enkratnim generiranjem 

gesla ob vsakokratnem nakupu, 
o možnost prenosov sredstev med različnimi kartičnimi računi, 
o sheme zvestobe glede na uporabo kartice, 
o kartico, pri kateri bo imetnik lahko na prodajnem mestu izbiral način plačila: s takojšnjim 

plačilom s transakcijskega računa, z odloženim plačilom do meseca dni ali s plačilom 
dela zneska nakupa, 

o kartico, pri kateri si bo imetnik lahko na prodajnem mestu izbral poleg delnega plačila 
tudi delež odplačila (npr. v različnih absolutnih zneskih ali v različnem odstotku), 

o možnost izbire alternativnih videzov (dizajnov) kartične plastike (npr. svetleča, dišeča, 
prozorna), 

o možnost izbire videza (dizajna) kartice po predlogu stranke (npr. s fotografijo otroka, 
hišnega ljubljenčka, sliko priljubljenega motiva), 

o predplačniško kartico z enkratnim polnjenjem sredstev na kartici, 
o predplačniško kartico z večkratnim polnjenjem sredstev na kartici, 
o brezkontaktni čip z vgrajeno anteno na karticah za brezkontaktno plačevanje na prodajnih 

mestih, 
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o kombiniranje iste kartice z javnimi dokumenti (npr. osebno izkaznico, vozniškim 
dovoljenjem, zdravstveno izkaznico) , 

o oddajanje čipnega prostora v najem trgovcem za vodenje njihovih shem zvestobe, 
o alternativne oblike nosilca čipa, kot je npr. ročna ura, obesek, zapestnica, mobilni telefon, 
o plačevanje storitev prek čitalcev merjenja uporabe (npr. za sprejemanje plačniških 

televizijskih programov, pri fitnes vadbi, za rent-a-car, taksi), 
o plačevanje izdelkov in storitev prek samopostrežnih terminalov (npr. za plačevanje 

goriva, vozovnic, cestnin, vstopnic, igralnih žetonov, časopisov, pijače, prigrizkov, 
zgoščenk, žepnih knjig), 

o možnost uporabe prostora na čipu za imetnika kartice, pri čemer lahko ta poljubno nalaga 
ali briše podatke. 

Poleg tega sem v tem sklopu ugotavljal še: 
• mnenja bank, ali so dodatne funkcionalnosti na plačilnih karticah pogoj za obstoj in 

zagotavljanje konkurenčne kartične ponudbe, 
• kakšne težave prisostvujejo prehodu na čipne plačilne kartice ter 
• ali investicije v čipno tehnologijo presegajo pričakovanja, kar nakazuje kompleksnost 

projekta čip tehnologije z vidika finančnega načrtovanja. 
Te ugotovitve so omogočali odgovori na vprašanja od 19 do 21. 
  
3. domneva: Dodane vrednosti bodo večje pri karticah z odloženim plačilom in posojilnih 
karticah, primerjalno z debetnimi karticami transakcijskega računa 
V sklopu vprašanj od 7 do 11 sem proučeval dodane vrednosti z vidika posamezne vrste 
plačilnih kartic, kot do debetne, z odloženim plačilom do meseca dni in posojilne. Podobno kot 
pri prejšnjem sklopu, a z vidika posamezne vrste, sem proučeval način potrjevanja nakupov na 
prodajnih mestih, koristi za imetnike, vključene v ponudbo čipnih plačilnih kartic, tako 
kratkoročno kot na dolgi rok, ter višino članarine. Odgovori naj bi bili pokazatelj, kako razvojno 
in z vidika dodatnih funkcionalnosti čipa banke vidijo čipno tehnologijo, pri čemer naj bi bile te 
odvisne od dobičkonosnosti posamezne vrste kartice, torej najmanjše pri debetnih karticah in 
največje pri karticah z odloženim plačilom do meseca dni ter posojilnih karticah.  
 
4. domneva: Razvoj čipne tehnologije v prihodnosti bo omogočal čedalje bolj alternativne oblike 
in funkcije plačilnih kartic združeval z drugimi 
Značilnosti prehajanja na čipno tehnologijo slovenskih bank bo dodatno potrdila stopnja 
strinjanja s trditvami, na katerih sem preverjal mnenja in zaupanje bančnikov v to tehnologijo ter 
s tem nakazovanje prihodnjega razvoja ponudbe na plačilnih karticah, kar sem konkretneje 
ugotavljal pri vprašanju 13. Nato sem v vprašanju 14 nanizal naslednje dodatne lastnosti kartične 
ponudbe, ki na slovenskem trgu še ne obstajajo množično, in na podlagi tega ugotavljal pomen 
vsake z vidika videnja bančnikov, ki torej poznajo slovenskega potrošnika in njegove zahteve, 
vezane na plačilne kartice: 
• možnost brezkontaktnega plačevanja nakupov, 
• možnost plačevanja nakupov na samopostrežnih terminalih (na bencinskih servisih, 

cestninskih postajah, parkiriščih, za plačevanje plačljivih televizijskih programov, avtomati z 
drobnimi stvarmi), 
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• možnost shranjevanja različnih podatkov o imetniku kartice na čipu (npr. osebna izkaznica, 
zdravstvena izkaznica, digitalni certifikat za elektronsko bančništvo), 

• možnost varnega nakupovanja na daljavo z dodatnimi varnostnimi tehnologijami, 
• pridobivanje ugodnosti, vezanih na uporabo plačilnih kartic v obliki vračila dela denarnih 

sredstev ali drugih ugodnosti preostalih finančnih storitev, 
• pridobivanje ugodnosti, vezanih na uporabo plačilnih kartic v obliki zbiranja in unovčevanja 

točk zvestobe, 
• možnost nosilca čipa v ročni uri, na obesku, zapestnici, mobilnem telefonu. 
 
Nato sem se pri vprašanjih 15 in 16 osredotočil na brezkontaktno plačevanje s plačilnimi 
karticami, pri čemer sem globlje spoznaval namene, za katere bančniki trdijo, da so pomembna 
za slovenski trg, v okviru plačevanja cestnin na avtocestah, življenjskih potrebščin, vozovnic, 
vstopnic zabavnih in kulturnih prireditev, gostinskih storitev in goriva na bencinskih črpalkah. V 
17. in 18. vprašanju pa sem proučeval videnja samopostrežnega plačevanja s čipnimi plačilnimi 
karticami, tako z vidika zanimivosti za slovenski trg kot z vidika dejanskih možnosti uvedbe v 
bančno ponudbo. Pri tem sem se osredotočil na naslednje možnosti samopostrežnega plačevanja 
s plačilnimi karticami: pri fitnes vadbi, gledanju plačljivih TV-programov, prevozih s taksijem, 
telefonskih pogovorih, uporabi interneta, dostopanju do kriptiranih ali zakodiranih internetnih 
strani in intranetnih strani z omejenim oz. pooblaščenim dostopom ter plačevanju nakupov prek 
interneta. Področja sem nato razširil še na plačevanje hrane in pijače, cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov, časopisov in revij, žepnih knjig in zgoščenk, vstopnic za zabavne in kulturne 
prireditve, vozovnic ter goriva. 
 
Sledila so še splošna vprašanja od 22 do 24 o globalnih trendih, ki jih bo povzročil EMV-
standard, ter mnenje bančnikov o seznanjenosti slovenske javnosti s pomenom in vrednostjo 
čipnih plačilnih kartic. Nekatere polemike čipni tehnologiji namreč očitajo pomanjkanje 
priložnosti za sam kartični posel, saj le nadomestitev obstoječih kartic z zgolj magnetnim trakom 
kratkoročno ne upraviči stroška investicije. Nadalje Severna Amerika kratkoročno ni podvržena 
mandatu EMV-standarda. 
 
Vprašanja o izpolnjevalcih vprašalnika 
Zadnja tri vprašanja v vprašalniku so bila postavljena z namenom ugotoviti profil osebe, ki je 
izpolnjevala vprašalnik, kar je pričalo o njeni strokovnosti, predvsem z vidika poznavanja 
tematike in s tem večje verodostojnosti odgovorov. Pri tem so me zanimali delovno mesto, 
področje dela in delovna doba na področju poslovanja s plačilnimi karticami. 
 
Sodelujoči v raziskavi 
Potencialne sodelujoče v raziskavi so osebe iz vseh poslovnih bank v Sloveniji, ki imajo 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in izdajajo plačilne kartice, kar 
obsega 18 bank5 (Banke v Sloveniji, 2006). Vprašalnik sem testiral pri predstavniku s kartičnega 

                                                 
5 Na podlagi vseh bank v Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, sem izločil 
tri banke; eno zaradi likvidacijskega postopka, dve pa plačilnih kartic nimata v svoji ponudbi. 
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področja ene večjih slovenskih bank, katerega področje dela so plačilne kartice in njihovo trženje 
ter tako s praktičnega vidika pozna njihovo delovanje. Oseba, ki je testirala vprašalnik, ni zajeta 
v odgovorih raziskave, pač pa je s strani konkretne banke odgovore zagotovila druga oseba s 
področja kartičnega poslovanja višje hierarhične ravni. V delu testiranja je bilo odpravljeno in 
spremenjeno nekaj vprašanj, predvsem z namenom poenotiti izraze s področja plačilnih kartic ter 
zagotoviti jasnost, razumljivost in nepristranskost. Vprašalnik je bil zasnovan za ozko specifično 
strokovno področje poslovanja s plačilnimi karticami, zato je bilo vedenje o funkcioniranju 
kartičnega poslovanja predpogoj zagotovitve v prvi vrsti odziva ter kakovostnih odgovorov. 
Nadalje so ponujene možnosti odgovorov omogočale vsaki banki izbiro, ki je označevala 
dejanski položaj. Ker se vsebina vprašalnika nanaša tudi na strateška vprašanja razvoja bančne 
storitve, ki lahko presega pristojnosti in znanja ozko usmerjenega profila vprašanih, ki jim je bil 
vprašalnik namenjen, bi bilo treba pridobiti potrditev strateških odgovorov tudi s strani vrhnjega 
menedžmenta posamezne banke. Tega kljub poskusom ni bilo mogoče izvesti, zato je treba 
upoštevati, da rezultati raziskave dajejo prednost strokovnemu znanju pred upravljalsko-
strateškim.  
 
Raziskava uvajanja čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskih bankah je bila 
izvedena od 21. julija do 31. avgusta 2006. Vsem bankam, ki so predstavljale potencial 
sodelovanja v raziskavi, sem po navadni pošti poslal vprašalnik s priloženim dopisom, v katerem 
sem po opisu namena in cilja raziskave zaprosil za izpolnitev vprašalnika. Obenem sem priložil 
tudi ovojnico z znamko za vračilo izpolnjenega vprašalnika in zagotovil popolno anonimnost 
posamezne banke pri analizi in ugotovitvah raziskave. Po enem tednu sem po telefonu v bankah, 
ki se niso odzvale, preveril prejem vprašalnika oz. na željo poslal vprašalnik tudi po elektronski 
pošti. Po mesecu dni sem tako prejel 10 izpolnjenih vprašalnikov, kar je 56-odstotna stopnja 
odzivnosti glede na celoten potencial bank. Če pa kot merilo odzivnosti upoštevamo tudi tržni 
delež bank na podlagi bilančne vsote, so se na raziskavo odzvale banke, ki pokrivajo 71 % 
slovenskega bančnega prostora (Bilančna vsota bank v Sloveniji, 2005). To pomeni, da sem 
pridobil odgovore bank, ki spadajo med večje pri nas. Na ravni Slovenije poslujejo štirje 
procesni centri (Bankart – procesiranje slovenske bankomatske mreže in kartic za določene 
banke, Banka Koper – procesiranje kartic bank vključenih v sistem Activa, eFunds – 
procesiranje kartic SKB banke in procesni center Abanke). To pomeni, da se tehnološki razvoj 
odvija na podlagi sistemskih, procesnih in informacijskih struktur teh centrov. Odgovori bank 
vključujejo tri od štirih navedenih procesnih centrov, tj. večinsko vključenost z vidika 
procesiranja, kar izboljšuje reprezentativnost raziskave.  
 
Nadalje sem v dopisu v zameno ponudil povratno informacijo o analizi in ugotovitvah raziskave. 
Vse banke, ki so se odzvale na raziskavo, so tudi izrazile željo po prejemu rezultatov, kar priča o 
visokem zanimanju za to področje v bankah, v dve sem bil tudi osebno povabljen, pri čemer so 
mi omogočili globljo predstavitev čipne tehnologije in samega funkcioniranja kartičnega 
poslovanja. 
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5.2 REZULTATI RAZISKAVE 
 
Ugotovitve, vezane na prvo domnevo: Banke s pestrejšo ponudbo različnih vrst plačilnih 
kartic imajo ambicioznejšo strategijo uvajanja čipne tehnologije na področju izdajanja 
plačilnih kartic, predvsem kar zadeva dodane vrednosti, ki jih čip omogoča 
Rezultati posameznih vprašanj v sklopu, ki se nanaša na ugotavljanje odvisnosti čipne 
tehnologije od raznovrstnosti ponudbe plačilnih kartic oz. preverjanje prve raziskovalne 
domneve, so prikazani v Tabeli 2 (na str. 39), v nadaljevanju pa jih bom podrobneje opisal in 
obrazložil. Zaradi razmeroma majhnega števila slovenskih bank in temu ustrezno majhnega 
števila odzivov uporaba analitičnih metod statističnega raziskovanja namreč ni smiselna.  
 
Vse banke izdajajo debetne kartice in kartice z odloženim plačilom do meseca dni. Poleg tega pa 
štiri izmed vprašanih bank izdajajo tudi posojilne kartice, nobena pa ne izdaja tudi drugih vrst. 
Tako lahko rečemo, da so slovenske banke kar zadeva vrste izdanih kartic po načinu plačila 
precej izenačene in imajo v splošnem dokaj podobno ponudbo. Glavnina bank bo plačilne kartice 
nadgradila s čipom v prihodnjem letu. Pri tem so nekatere banke že začele nadgradnjo v čipne 
kartice, predvsem manjše banke z manjšim obsegom izdanih kartic in s poudarkom na zamenjavi 
kartic z odloženim plačilom mednarodne uporabnosti. Takšen način je razumljiv predvsem 
zaradi večjega deleža uporabe teh kartic v tujini in temu ustrezni večji izpostavljenosti tveganju 
reklamacij in zlorab, primerjalno z debetnimi karticami. Način zamenjave kartic z zgolj 
magnetnim trakom v čipne kartice dodatno sovpada s časom nadgradnje, saj se banke odločajo 
za postopno zamenjavo kartic ob poteku njihove veljavnosti. To govori v prid racionalnosti bank 
in manjšemu strošku postopne zamenjave, primerjalno s stroškom iz naslova mandata EMV-
standarda (stroške reklamacij in zlorab nosi banka, ki ne podpira čipne tehnologije). Kljub temu 
se enak delež drugih bank odloča tudi za kombinacijo obeh načinov zamenjave s čipnimi 
karticami, poleg ob poteku veljavnosti obstoječe izdanih kartic tudi masovno naenkrat, vendar 
predvsem tiste banke, ki še niso začele intenzivneje izdajati čipnih kartic, in banke z manjšim 
relativnim obsegom plačilnih kartic, predvidoma zaradi zadostitve zahtevam SEPA-okolja. 
Nadalje velja poudariti, da se banke pri debetnih karticah odločajo skoraj izključno za postopen 
prehod na čipne kartice ob poteku veljavnosti obstoječih, saj so v veliki večini te kartice 
uporabne v Sloveniji kot domače blagovne znamke (BA oz. Activa) in iz tega naslova niso 
podvržene mednarodnemu mandatu ter niso izpostavljene tako visokemu tveganju iz tega 
naslova, tudi kar zadeva podprtost infrastrukture (POS-terminalov in bankomatov) s čipno 
tehnologijo na področju Slovenije, ki tudi še ni zaključena. Tako naj bi bile vse bančne plačilne 
kartice, izdane v Sloveniji, nadgrajene s čipnimi v letu 2009. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje 
kartic, ki so uporabne zgolj v Sloveniji (Activa, Karanta) in z vidika nadgradnje s čipom banke 
niso imele konkretnih odgovorov, predvidoma na račun še nejasne strategije zadostitve zahtevam 
SEPA-okolja, ki načeloma ne omogoča več obstoja lokalno omejenih kartičnih shem znotraj EU, 
pri čemer je nadgradnja s čipom drugotnega pomena, kar zadeva domače kartice. 
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Tabela 2: Prikaz odgovorov za vprašanja od 1 do 6 
 

1. Katere vrste kartic izdajajo? 
Število 
odgovorov  

4. Kakšne vrste je/bo čip glede na način 
shranjevanja podatkov? 

Število 
odgovorov

Debetne 10  Statičen 3 
Z odloženim plačilom do meseca dni 10  Dinamičen 7 
Posojilne 4  Kombinacija obojega, odvisno od vrste kartic 0 
Druge vrste 0    

   5. Kakšna je/bo zmogljivost čip? 
Število 
odgovorov

2. Kdaj bodo kartice nadgrajene s 
čipom? 

Število 
odgovorov  2 kB 0 

So že 0  4 kB 5 
V letu 2006 0  8 kB 0 
V letu 2007 8  16 kB 2 
V letu 2008 1  32 kB 3 
V letu 2009 1  Različne zmogljivosti glede na vrsto kartic 0 
V letu 2010 0    

Pozneje 0  6. Kakšna bo veljavnost čipnih kartic? 
Število 
odgovorov

   1 leto 0 
3. Kako bodo kartice zamenjane s 
čipnimi? 

Število 
odgovorov  2 leti 0 

Ob poteku veljavnosti 5  3 leta 1,5 
Masovno naenkrat 0  4 leta 7,5 
Kombinirano, odvisno od vrste kartic 5  5 let 1 
Vir: Rezultati raziskave Uvajanje čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem 
bančnem prostoru, 2006. 
 
Banke se večinoma odločajo za dinamično vrsto čipa glede na način shranjevanja podatkov, saj 
so le tri banke odgovorile, da bodo ponudile statičen čip na svojih plačilnih karticah. Ker je 
investicija v dinamično vrsto višja, lahko sklepamo, da slovenske banke vidijo priložnosti v čipni 
tehnologiji v prihodnosti in bodo temu ustrezno ne samo zagotavljale plačevanje nakupov in 
dvigovanje gotovine s kartico, temveč tudi nadgrajevale čip z dodanimi vrednostmi. Z vidika 
zmogljivosti tega sicer ne bi upali trditi, saj so štiri banke odgovorile, da bo zmogljivost 
njihovega čipa 4 kB, čemur sledijo tri banke z zmogljivejšimi čipi s kar 32 kB. Čipne plačilne 
kartice bodo veljale dlje kot kartice z zgolj magnetnim trakom, in sicer v večini primerov štiri 
leta. Ena izmed bank bo imela različno veljavnost mednarodno uporabnih plačilnih kartic, bodisi 
tri bodisi štiri leta, zato je rezultat v Tabeli 2  (na str. 39) temu primerno razdeljen na polovico, 
ena od bank pa bo izdajala kartice s petletno veljavnostjo. 
 
Navedeno govori v prid zavrnitvi prve raziskovalne domneve, da imajo banke s pestrejšo 
ponudbo ambicioznejšo strategijo uvajanja čipne tehnologije na svojih plačilnih karticah, saj so v 
ponudbi precej enakovredne in se razlikujejo le v ponudbi posojilnih kartic, ki pa po deležu 
izdanih kartic niso masovni kartični produkt. Če iz značilnosti prehoda na čipne plačilne kartice 
sklepam na dodajanje vrednosti kartični ponudbi, lahko ponovno ugotovim, da so si banke dokaj 



 40

podobne. Izdajanje čipnih plačilnih kartic se je že začelo, a se bo izvajalo pretežno postopoma ob 
poteku veljavnosti obstoječih kartic, in sicer v letu 2007, večinoma bodo banke ponudile 
dinamičen čip na kartici s povprečno štiriletno veljavnostjo, kar priča o tem, da bodo 
najverjetneje ponudile trgu tudi dodane vrednosti na čipu. 
 
Ugotovitve, vezane na drugo domnevo: Banke bodo s ponudbo čipnih kartic poleg 
plačevanja nakupov in dvigovanja gotovine ponudile tudi druge dodane vrednosti, ki jih 
čip omogoča 
Druga raziskovalna domneva se je navezovala na ugotavljanje, ali bodo banke s čipnimi 
plačilnimi karticami ponudile dodane vrednosti in katere. Kot je razvidno iz nadaljevanja, lahko 
to domnevo potrdim. Odgovori tega sklopa analize so prikazani v tabeli Priloge 4 v odstotkih, 
ker se vprašanja nanašajo na posamezno vrsto kartice, poleg tega določena vprašanja omogočajo 
več odgovorov. Najprej z vidika varnosti pri potrjevanju nakupov na prodajnih mestih čip ponuja 
off-line avtoriziranje, kar bodo banke s pridom uporabljale (58 %), saj bo uporaba kartic na 
prodajnih mestih v večini bank zahtevala vnos PIN-kode, ki je ne bo mogoče spreminjati in bo 
določena ob izdaji kartice. Kljub temu bodo nekatere banke (21 %) še zahtevale potrjevanje 
nakupov na prodajnih mestih z vnosom PIN-kode, ki jo bo mogoče poljubno spreminjati prek 
bankomatov. Enak delež je odpadel tudi na banke, ki so se odločile, da se bodo imetniki njihovih 
plačilnih kartic pri potrjevanju nakupov še naprej podpisovali. To naj bi bilo za stranke 
preprosteje, saj si jim ne bo treba zapomniti PIN-kode, kar bo še zlasti prikladno v primeru, da 
poslujejo z več vrstami plačilnih kartic. 
 
Poleg funkcije plačevanja nakupov in dvigovanja gotovine, kar bodo ponujale vse bančne 
izdajateljice plačilnih kartic, se jih bo največ (67 %) odločilo za ponudbo možnosti nakupovanja 
prek interneta z uporabo dodatnih varnostnih tehnologij na podlagi gesel. Tako lahko v 
prihodnosti pričakujemo povečanje zaupanja v nakupovanje pri spletnih trgovcih ter povečan 
obseg tovrstnega nakupovanja. Tudi zavarovanja bodo še naprej vključena v ponudbo plačilnih 
kartic (54 %). Zanimivo je, da banke nameravajo ponuditi tudi sheme zvestobe v obliki 
ugodnosti zbiranja točk pri nakupovanju in možnosti njihovega unovčevanja (38 %), kar bi do 
določene mere sicer lahko omogočal tudi magnetni zapis na karticah. Kljub vsemu to priča o 
povečevanju konkurenčnosti slovenskega trga plačilnih kartic, uspeh shem zvestobe podjetniških 
plačilnih kartic, kot sta Mercator Pika in Petrol Magna, ter odpiranje trga tujim bankam. Banke 
pa bodo kot dodane vrednosti na čipnih plačilnih karticah ponudile tudi možnost shranjevanja 
osebnih podatkov in digitalnih potrdil na čip (25 %), nekatere pa razmišljajo tudi o nagrajevanju 
svojih strank po principu vračila dela denarnih sredstev glede na obseg uporabe plačilnih kartic 
(ang. cash-back) (17 %). Seveda je z zamenjavo kartice s čipno priložnost zamenjati tudi videz 
kartice (17 %), nobena od bank pa se ne bo odločila za dokaj revolucionarno spremembo fizične 
oblike pravokotne plastične kartice. Članarina plačilnih kartic bo s prehodom na čip v veliki 
večini primerov (79 %) ostala nespremenjena. 
 
Nadalje sem v tem delu preverjal tudi, ali in kako verjetno se bodo banke odločale za ponujanje 
dodanih vrednosti na čipu, ki prodirajo po svetu, kar je tabelarično prikazano v Prilogi 5. Med 
vrednostmi, ki jih že ponujajo oz. jih bodo zagotovo ponudili v prihodnosti, spadajo: sheme 
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zvestobe, plačevanje prek interneta in samopostrežnih terminalov ter možnost shranjevanja, 
nalaganja in brisanja podatkov. Obstaja verjetnost, da bodo v prihodnje ponudile prostor na čipu 
za vodenje shem zvestobe trgovcem, možnost izbire načina plačila na samem prodajnem mestu 
in plačevanje storitev prek čitalcev merjenja uporabe. Zanimanja za ponudbo izbire alternativnih 
videzov kartične plastike ali izbire videza po predlogu stranke med bankami ni. Dodanim 
vrednostim tako banke pripisujejo precej velik pomen, kar je razvidno tudi iz odgovorov na 
vprašanje, ali so te nujni pogoj konkurenčnosti kartične ponudbe, pri čemer vse razen dveh bank 
temu pritrjujejo.  
 
Vezano na prehod na čipno tehnologijo pa se banke soočajo tudi z nekaterimi težavami, ki 
izhajajo pretežno iz njene kompleksnosti, ki se nanaša predvsem na upravljanje in združljivost 
tehnologij, zato so obdobja implementacije običajno daljša od pričakovanj. Nadalje čipna 
tehnologija zahteva veliko znanja in investicijskih vložkov, predvsem pri prilagajanju celotne 
infrastrukture (POS-terminalov, bankomatov). Konkretneje se banke, katerih kartice ob 
nakupovanju zahtevajo potrjevanje s PIN-kodo, soočajo z začetnimi težavami imetnikov z 
izgubljenimi, pozabljenimi PIN-kodami, čemur sledi izdaja nove kartice in PIN-kode. 
Navedenemu ustrezajo tudi odgovori bank, vezani na investicije, ki so visoke in pri nekaterih 
bankah presegajo proračune, se pa jim dejansko ne more izogniti, saj je čipna tehnologija 
obenem tudi zahteva SEPA-okolja. 
 
Ugotovitve, vezane na tretjo domnevo: Dodane vrednosti bodo večje pri karticah z 
odloženim plačilom in posojilnih karticah, primerjalno z debetnimi karticami 
transakcijskega računa 
Raziskovalne domneve, da bodo dodane vrednosti večje pri karticah z odloženim plačilom do 
meseca dni in posojilnih karticah primerjalno z debetnimi karticami transakcijskih računov, 
odgovori bank ne potrjujejo. Z vidika varnosti bo pri največ izdajateljicah pri vseh vrstah kartic 
potreben vnos PIN-kode ob plačevanju nakupov, ki je ne bo moč spreminjati. Tudi z vidika 
koristi na čipnih plačilnih karticah ni izrazitih dodanih vrednosti, ki bi jih banke ponudile zgolj 
na karticah z odloženim plačilom do meseca dni oz. na posojilnih karticah. Temu ustrezno bo 
članarina prav tako ostala bodisi nespremenjena bodisi je sploh ne bo. Rezultati, ki potrjujejo 
navedeno, so prikazani v Prilogi 6, pri čemer so za odgovore od 8 do 10 izračunani odstotki 
glede na posamezno vrsto kartice, ob upoštevanju, da je bilo seveda pri vsaki vrsti kartic za 
vsako banko možnih več odgovorov. 
 
Ugotovitve, vezane na četrto domnevo: Razvoj čipne tehnologije v prihodnosti bo omogočal 
čedalje alternativnejše oblike in funkcije plačilnih kartic združeval z drugimi 
Zadnja raziskovalna domneva se nanaša na ugotavljanje, ali bo razvoj čipne tehnologije v 
prihodnosti omogočal čedalje alternativnejše oblike in funkcije plačilnih kartic združeval tudi z 
drugimi, pri čemer v nadaljevanju navedeno pritrjuje tej domnevi. Najprej sem ugotavljal stališča 
vprašanih do posameznih trditev, vezanih na samo čipno tehnologijo in kaj prinaša, za kar so 
odgovori prikazani v tabeli Priloge 7. Vprašani so izrazili strinjanje s trditvami, da čipne kartice 
ustvarjajo priložnosti za uvajanje novih funkcionalnosti, da prinašajo višjo raven varnosti 
poslovanja in da povečujejo zaupanje imetnikov v tovrstno poslovanje. Ob tem sem zaznal 
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visoko raven nestrinjanja s trditvami, da izdajanje čipnih plačilnih kartic prinaša višje prihodke 
bankam in da bodo kartice omogočale preprostejšo uporabo, primerjalno s karticami z zgolj 
magnetnim trakom. Glede prihodnosti čipne tehnologije v biometričnih metodah preverjanja 
imetnikove istovetnosti pa sem dobil večinoma nevtralne odgovore, predvidoma zaradi 
neuveljavljenosti biometričnih metod, vezanih na plačilne kartice v praksi, ter posledičnega 
pomanjkanja informacij o konkretnem delovanju biometrije v procesih poslovanja s plačilnimi 
karticami tudi s strani strokovnjakov kartičnega področja. 
 
Glede na potrebe slovenskih strank vprašani menijo, da so najpomembnejše naslednje dodane 
vrednosti (sodeč po odgovorih na vprašanje 14):  sheme zvestobe in pridobivanje ugodnosti, 
vezane na uporabo kartice, ter možnost plačevanja na samopostrežnih terminalih in na daljavo z 
uporabo varnostnih tehnologij. Kar zadeva brezkontakno plačevanje, vprašani menijo, da bi bilo 
zanimanje na slovenskem trgu največje na področjih (sodeč po odgovorih na vprašanje 1) 
transporta – za plačevanje cestnin, vozovnic in goriva. Uporaba čitalcev pri plačevanju bi bila na 
podlagi odgovorov na vprašanje 17 aktualna pri telefonskih pogovorih, rabi interneta in 
plačevanju prek interneta ter gledanju plačljivih TV-programov. Samopostrežnost bo v 
prihodnosti pomembna pri plačevanju goriva, vstopnic, vozovnic in parkirnin. 
 
Sodelujoči predstavniki bank v raziskavi v EMV-standardu, po odgovorih na odprta vprašanja 
sodeč, vidijo pozitivne strani predvsem v naprednosti, poenotenosti in tehnološki dovršenosti, ki 
daje osnovo za nadaljnji razvoj kartičnega poslovanja, predvsem pa izboljšuje varnost 
poslovanja. Na drugi strani pa kot slabosti standardu pripisujejo možnost nadaljnjega 
spreminjanja in iz tega izhajajočih prilagajanj, trenutni precenjenosti z vidika vlaganj, 
primerjalno s poslovnimi priložnostmi, ter manjšo učinkovitost, ki vpliva na daljšo obdelavo 
transakcij. Poleg tega kot tak ni zagotovilo, da ga v prihodnosti ne bodo izpodrinile naprednejše 
in uporabniku prijaznejše tehnologije. Prihodnost bo čipnim karticam na globalni ravni sicer 
naklonjena, saj bodo izdajatelje v evropskem prostoru k temu prisilile zahteve SEPA-okolja, 
čipni tehnologiji in EMV-standardu sledijo tudi druge regije sveta, v Severni Ameriki pa 
neenotnost ponudnikov in lastnikov kartične infrastrukture ne zagotavlja enotnih načinov in 
rokov prehoda, vse bolj se uveljavlja tudi brezkontaktno plačevanje, kar velja za naslednji korak 
kontaktnemu načinu. 
 
Slovenska javnost in potrošniki po mnenju v raziskavi sodelujočih bančnikov še ne poznajo 
popolnoma dejanskih funkcionalnosti čipnih plačilnih kartic in ne razumejo njihove prave 
vrednosti. V strokovnih bančnih krogih na podlagi raziskave obstaja tudi prepričanje, da mediji 
premalo in pomanjkljivo predstavljajo možnosti čipne tehnologije, temu ustrezno potem tudi 
pričakovanja potrošnikov velikokrat ustrezna. Vendar naj bi se to prilagodilo ob večji prisotnosti 
čipnih plačilnih kartic na trgu, predvidoma že v prihodnjem letu. Ob tem naj citiram mnenje 
strokovnjaka s kartičnega področja ene od bank, ki je realistično in rahlo hudomušno hkrati: 
»Slovenski potrošniki razumemo pomen in uporabnost čipnih kartic v odvisnosti od svojega 
statusa naprednega razmišljanja ali načina življenja. Imetnika, ki želi kartico uporabljati zgolj za 
plačilo bolj in manj nujnih potrebščin, dodana vrednost na kartici ne zanima. Določena ciljna 
skupina imetnikov ima zelo visoka pričakovanja, še druga ciljna skupina je dovolj radovedna, da 
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od novosti vsaj nekaj pričakuje. Večina jih morda nikoli ne bo spoznala možnosti, ki jih novost 
prinaša. Tisti, ki so danes mladi, bodo zahtevali to in še več, nekaterim bo dovolj, kar jim 
nudimo sedaj, tretji spet ne čutijo potrebe. Vsi se učimo in s tehnologijo odraščamo.«   
 

6  SKLEP 
 
Dandanes se vedno bolj uveljavljajo sodobnejši, obstojnejši, zmogljivejši in predvsem trajnejši 
mediji za shranjevanje podatkov, primerjalno s papirjem, disketami, magnetnimi trakovi ipd. 
Poleg tega hitrost razvoja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij korenito spreminja 
način življenja in poslovanja, ki vedno bolj postaja elektronsko. Med elektronsko poslovanje 
uvrščamo tudi plačilne kartice. Njihov pomen v svetu raste, saj ljudje vse bolj spoznavajo 
prednosti preprostega vsakodnevnega poslovanja s plačilnimi karticami. Z njimi imamo namreč 
denar vedno in povsod pri roki. Plačilne kartice spadajo med precej donosen posel bančnih in 
drugih organizacij, tako z vidika njihovega izdajanja kot uporabe. Kartice lahko razvrščamo po 
različnih merilih, glede na blagovno znamko, način plačila, izdajatelja ter imetnika, kar priča o 
njihovi raznolikosti. Pestrost ponudbe in razširjenost uporabe plačilnih kartic je značilnost tudi 
slovenskega trga plačilnih kartic, kar se glede na število izdanih kartic in opravljen promet z 
njimi kaže v razvitosti in zrelosti ponudbe. 
 
Kartice, ki imajo vgrajen čip, imenujemo tudi pametne kartice. Izum pametne kartice s čipom 
sega že v 70. leta prejšnjega stoletja, vendar se je zaradi neenotnih standardov nove tehnologije 
in visokih stroškov uvedbe uporaba čipnih kartic začela šele v 90. letih prejšnjega stoletja. V 
tujini jih v namene naprednih predvsem bančnih sredstev negotovinskega in gotovinskega 
poslovanja uporabljajo že desetletje, pri nas pa jih obsežneje uvajajo v zadnjem času. Pametne 
kartice delimo na spominske in procesorske. Spominske vsebujejo samo čip s spominom, 
procesorske pa so sposobne dinamične obdelave podatkov in jih delimo na kontaktne in 
brezkontaktne. Te se razlikujejo le v načinu prenosa podatkov med čitalcem in kartico. Zaradi 
lastnosti, kot so velika zmogljivost informacij, možnost dinamične posodobitve aplikacij, varen 
nadzor aplikacij, produktivnost komunikacij, možnost izvajanja rutinskih odločitev in široka 
uporabnost, se pametna kartica vse bolj uveljavlja tako v poslovanju kot v vsakdanjem življenju. 
Mnogo inovativnih aplikacij za pametne kartice že pokriva področja telekomunikacij, transporta, 
bančništva, zdravstva in drugega. Aplikacije na pametnih karticah so danes edino sredstvo, ki 
imajo namen izpodriniti ali vsaj bistveno zmanjšati gotovino v obtoku in privaditi potrošnike na 
nov elektronski denar. 
 
Trendi razvoja plačilnih kartic gredo v smeri izredno hitrih sprememb, ki omogočajo vedno nove 
funkcionalnosti, kar daje plačilnim karticam čedalje večje razsežnosti tako v smislu: 
• dodanih vrednosti klasični ponudbi plačevanja s karticami in dvigovanja gotovine, tudi v 

kombinaciji z drugimi bančnimi storitvami, predvsem tržnimi potmi; 
• shem zvestobe, pri katerih imetnikom kartice glede na uporabo pripadajo določene 

ugodnosti; 
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• alternativnega shranjevanja podatkov na medijih kartične plastike (digitalnih certifikatov, 
identifikacijskih dokumentov ipd.). 

Področje poslovanja s plačilnimi karticami pa je podvrženo tudi zakonskim zahtevam, tako z 
vidika regionalnih in nacionalnih regulatorjev kot s strani upravljalcev kartičnih shem, ki bodo v 
prihodnosti korenito spremenile način poslovanja in ponudbo. V okviru vzpostavitve 
vsesplošnega enotnega trga znotraj EU se na področju poslovanja s plačilnimi karticami 
postopoma oblikuje okolje enotnega plačevanja v evrih ali ang. Single Euro Payments Area 
(SEPA). 
 
V Sloveniji se na področju bančnih plačilnih kartic postopoma uveljavlja čipna tehnologija. Vse 
banke, ki sodijo v skupino Activa, tako že izdajajo čipne plačilne kartice, druge banke bodo 
izdajanje začele še letos, intenzivneje pa prihodnje leto. Pri tem na podlagi rezultatov raziskave, 
ki sem jo izvedel med slovenskimi bankami, pestrejša ponudba raznovrstnih plačilnih kartic ni 
pogoj za ambiciozno strategijo uvajanja čipa na plačilnih karticah. Izdajanje čipnih plačilnih 
kartic se izvaja pretežno postopoma ob poteku veljavnosti obstoječih kartic, večinoma z 
dinamičnim čipom s povprečno štiriletno veljavnostjo, kar priča o tem, da bodo banke trgu 
najverjetneje ponudile tudi dodane vrednosti na čipu. Poleg funkcije plačevanja nakupov in 
dvigovanja gotovine, kar bodo omogočale vse bančne izdajateljice plačilnih kartic, se jih bo 
največ odločilo za ponudbo možnosti nakupovanja prek interneta z uporabo dodatnih varnostnih 
tehnologij na podlagi gesel, različnih vrst zavarovanj, shem zvestobe ter možnosti shranjevanja 
osebnih podatkov in digitalnih potrdil na čip. Pri tem vrsta kartice ne bo pogoj za navzočnost 
dodanih vrednosti in njihovega obsega, prav tako bodo stroški pridobitve kartic večinoma 
ostajali nespremenjeni.  
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PRILOGA 1: ZGRADBA IN DIMENZIJE PAMETNE KARTICE PO 
VON NEUMANNOVEM MODELU  

 
 

 
Vir: Jurašić, Tonejc, 2001, str. 67. 
 
Velikost pametne kartice ustreza standardu ISO 7810 (za podrobnejšo obrazložitev standardov 
glej točko 3.2) ali ID-000 (npr. za SIM kartice). Kartico sestavljajo mikroprocesor, pomnilnik 
(ROM, RAM, EEPROM) in vhodno/izhodna enota (I/O, ang. In / Out). Oznake na priključkih so 
Vcc (ang. Operating Voltage) za napajanje, GND (ang. Ground) za ozemljitev, RST (ang. Reset) 
za ponastavljanje, Vpp (ang. Programming Voltage) za napetost za programiranje (uporaba se 
zmanjšuje) ter RFU (ang. Reserved for Future Use), ki je  rezerviran za uporabo v prihodnosti 
(Jurašić, Tonejc, 2001, str. 67). 
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PRILOGA 2:  SEZNAM SLOVENSKIH BANK IN NJIHOV OBSTOJEČI 
POLOŽAJ NA PODROČJU IZDAJANJA ČIPNIH 
PLAČILNIH KARTIC 

 
Naziv banke Debetne kartice Druge kartice Čipne kartice 

Abanka 
Vipa 

BA Maestro, Visa 
Electron 

Karanta, klasična Visa, 
partnerska Visa, zlata Visa, 
kreditna Visa Electron, 
klasična MasterCard, poslovna 
Visa, poslovna MasterCard 

klasična Visa, 
partnerska Visa, zlata 
Visa, kreditna Visa 
Electron, klasična 
MasterCard, poslovna 
Visa, poslovna 
MasterCard 

Bank 
Austria 
Creditanstalt 

Kartica 
transakcijskega 
računa za fizične 
osebe 

Plačilno kreditna kartica Visa, 
Plačilna kartica MasterCard, 
poslovna kartica Visa 

 

Banka Celje
Activa Maestro, 
Activa 
Visa/Electron 

Activa, Activa MasterCard, 
Activa Visa 

Activa MasterCard 

Banka 
Domžale BA Maestro 

Karanta, posojilna Karanta, 
MasterCard, zlata MasterCard, 
poslovna MasterCard 

 

Banka 
Koper

Pametna Activa 
Maestro 

pametna activa MasterCard, 
pametna ActivaVisa, pametna 
Activa Visa/Electron, Poslovna 
Activa MasterCard, poslovna 
Visa 
 

Pametna Activa 
Maestro,  pametna 
Activa MasterCard, 
pametna ActivaVisa, 
pametna Activa 
Visa/Electron 

Sparkasse BA Maestro plačilna MasterCard, Poslovna 
MasterCard 

 

Deželna 
banka 
Slovenije

Plačilna Activa 
Maestro 

kreditna Activa MasterCard, 
kreditna zlata MasterCard, 
poslovna Activa MasterCard 

Plačilna Activa 
Maestro, kreditna 
Activa MasterCard, 
kreditna zlata 
MasterCard 

Gorenjska 
banka Activa Maestro 

Activa MasterCard, Activa, 
poslovna Activa MasterCard, 
zlata Activa MasterCard 

Activa MasterCard, 
zlata Activa 
MasterCard 

Koroška 
banka BA Maestro 

Karanta, posojilna Karanta, 
MasterCard, zlata MasterCard, 
poslovna MasterCard 

 

Banka 
Zasavje BA Maestro 

Karanta, posojilna Karanta, 
MasterCard, zlata MasterCard, 
poslovna MasterCard 

 

Nova 
kreditna 
banka 
Maribor

Activa, Activa 
Maestro 

Activa MasterCard, Activa 
Visa, Poslovna Activa 
MasterCard, poslovna Visa 

Activa Maestro, Activa 
MasterCard, Activa 
Visa 
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Naziv banke Debetne kartice Druge kartice Čipne kartice 

Nova 
Ljubljanska 
banka

BA Maestro 

Karanta z odloženim plačilom, 
posojilna Karanta, posojilna 
MasterCard, MasterCard, zlata 
MasterCard, Visa, poslovna 
MasterCard 

 

Poštna 
banka 
Slovenije

Activa Maestro 

Aciva, Activa MasterCard, 
Activa Visa, zlata Activa 
MasterCard, zlata Visa, 
poslovna MasterCard 

Activa Maestro, Activa 
MasterCard, Activa 
Visa, zlata Activa 
MasterCard 

Raiffeisen 
Krekova 
banka 
 

Activa Maestro 

Activa, Activa MasterCard, 
poslovna Activa MasterCard 

Activa Maestro, Activa 
MasterCard, poslovna 
Activa MasterCard 

Volksbank 
 Activa Maestro 

Activa MasterCard, zlata 
Activa MasterCard 

Activa Maestro, Activa 
MasterCard, zlata 
Activa MasterCard  

Hypo Alpe-
Adria Bank 

BA Maestro MasterCard, zlata MasterCard, 
poslovna MasterCard 

 

Probanka 
 

BA Maestro Karanta, posojilna Karanta, 
MasterCard 

 

Vir. Banke v Sloveniji, 2006. 
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PRILOGA 3: DOPIS S PROŠNJO ZA IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA IN 
VPRAŠALNIK POLOŽAJ ČIPNIH PLAČILNIH KARTIC V 
SLOVENIJI 

 
DOPIS 
 
Matej Drobnič                                                                                         23. julij 2006 
Trata 25  
1235 Radomlje 
 
Naziv banke 
Naslov banke 
 
 
Spoštovani, 
 
Sem absolvent Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer poslovna informatika, področje moje 
diplomske naloge pa so čipne plačilne kartice. V raziskovalnem delu naloge želim proučiti 
položaj čipnih plačilnih kartic v Sloveniji.  
 
V ta namen vljudno prosim predstavnika vaše organizacije s področja kartičnega poslovanja za 
izpolnitev priloženega vprašalnika. Odgovori v diplomskem delu ne bodo objavljeni na 
individualni ravni, zato se zavezujem, da konkretno ime vaše organizacije ne bo navedeno v 
analizi raziskave. Namen vprašalnika je namreč splošno ugotavljanje položaja na trgu plačilnih 
kartic.  Poleg vprašalnika prilagam še poštno ovojnico z mojim naslovom in znamko, ter vas 
prosim, da mi izpolnjen vprašalnik vrnete na zgoraj naveden naslov.  
 
V zahvalo za vaše sodelovanje, vam lahko ponudim posredovanje končnih ugotovitev raziskave. 
Če bi vas rezultati zanimali, vam jih bom po končani analizi posredoval na podlagi pripisa 
vašega elektronskega naslova na izpolnjen vprašalnik. Za kakršnakoli vprašanja ali dodatna 
pojasnila v zvezi z vprašalnikom sem vam na voljo na naslednjem elektronskem naslovu: 
matej.drobnic@kiss.si ali na telefonsko številko 041-505081. 
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
 
Lep pozdrav, 
 
Matej Drobnič 
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VPRAŠALNIK 
Ta vprašalnik je strukturiran na način, ki bo omogočal spoznati raven razvitosti slovenskega 
kartičnega področja na področju izdajanja čipnih plačilnih kartic, tako bančnih kot nebančnih 
izdajateljev. Namen vprašalnika je proučiti, kako daleč so izdajatelji plačilnih kartic z izdajanjem 
čipnih kartic, na kakšen način pristopajo k temu, kakšne značilnosti čipa ponujajo oziroma bodo 
ponudili, kakšne dodatne koristi lahko imetniki pričakujejo s čipnimi plačilnimi karticami ter 
kakšna so mnenja o nadaljnjih možnostih razvoja, ki jih ponuja čipna tehnologija.  
Pridobitev odgovorov z vaše strani je zame zelo pomembno, zaradi tega vas vljudno prosim za 
izpolnitev vprašalnika v celoti, le na ta način bom lahko napisal kakovostno diplomsko delo in 
zaključil študij. Za kakršna koli vprašanja sem vam na voljo, bodisi na elektronski naslov: 
matej.drobnic@kiss.si ali na telefonsko številko 041 505 081. 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
  
1. Katere vrste plačilnih kartic glede na način plačila izdajate? 

a) Debetne kartice transakcijskega računa 
b) Kartice z odloženim plačilom do meseca dni 
c) Posojilne kartice z delnim mesečnim odplačevanjem 
d) Druge vrste kartic (vpišite vrsto): ________________ 

 
2. Kdaj predvidoma boste plačilne kartice nadgradili tudi s čipom? 

a) Vse izdane kartice so že opremljene s čipom 
b) V letošnjem letu 
c) V letu 2007 
d) V letu 2008 
e) V letu 2009 
f) V letu 2010 
g) Kasneje 
 

3. Na kakšen način ste se / se boste lotili zamenjave že izdanih plačilnih kartic s čipom? 
a) Postopoma, ob poteku veljavnosti 
b) Masovno vse kartice naenkrat, ne glede na njihovo veljavnost 
c) Določene vrste kartic ob poteku veljavnosti, določene vrste pa masovno 

 
4. Kakšne vrste čipa glede na način shranjevanja podatkov na kartico ste / boste ponudili? 

a) S statičnim čipom, brez možnosti spreminjanja podatkov in aplikacij 
b) Z dinamičnim čipom, z možnostjo spreminjanja podatkov in aplikacij  
c) Oboje, odvisno od vrste kartic 

 
5. Kakšna je / bo zmogljivost čipa na vaših plačilnih karticah? 

a) 2 kB 
b) 4 kB 
c) 8 kB 

mailto:matej.drobnic@kiss.si
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d) 16 kB 
e) Več (vpišite zmogljivost):____kB 
f) Različne zmogljivosti glede na vrsto kartice 

 
6. Kakšna bo veljavnost vaših čipnih plačilnih kartic? 

a) 1 leto 
b) 2 leti 
c) 3 leta 
d) 4 leta 
e) Več (vpišite število let): ____ let 

 
7. Kakšen način potrjevanja nakupov na prodajnih mestih bo omogočala vaša čipna plačilna 

kartica? 
- Na debetnih karticah transakcijskega računa:  

a) Podpis potrdila o nakupu (slipa) 
b) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer PIN številke ne bo mogoče poljubno 

spreminjati in bo vnaprej določena 
c) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer bo imetnik lahko poljubno spreminjal PIN 

številko prek bančnih avtomatov v svojo najljubšo številko 
- Na karticah z odloženim plačilom:     

a) Podpis potrdila o nakupu (slipa) 
b) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer PIN številke ne bo mogoče poljubno 

spreminjati in bo vnaprej določena 
c) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer bo imetnik lahko poljubno spreminjal PIN 

številko prek bančnih avtomatov v svojo najljubšo številko 
- Na posojilnih karticah:      

a) Podpis potrdila o nakupu (slipa) 
b) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer PIN številke ne bo mogoče poljubno 

spreminjati in bo vnaprej določena 
c) Vpis PIN številke v POS terminal, pri čemer bo imetnik lahko poljubno spreminjal PIN 

številko prek bančnih avtomatov v svojo najljubšo številko 
 
8. Kakšne koristi ponujate / boste ponudili na vaših čipnih debetnih plačilnih karticah 

transakcijskega računa? 
a) Plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine 
b) Dodatne vrednosti v obliki različnih vrst zavarovanj 
c) Ugodnosti vezane na uporabo kartice po načelu t.i. 'cash-back' vračila dela porabljenih 

denarnih sredstev   
d) Ugodnosti za nakupovanje pri trgovcih po načelu zbiranja in unovčevanja točk zvestobe 
e) Možnost plačevanja prek interneta z uporabo dodatnih varnostnih tehnologij (npr. 

dodatno geslo, enkratno generiranje gesla) 
f) Drugačno fizično obliko kartice (npr. mini, okrogle) 
g) Drugačen izgled (dizajn) kartice 
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h) Druge ugodnosti (vpišite): _______________________________________________ 
 

9. Kakšne koristi ponujate / boste ponudili na vaših čipnih plačilnih karticah z odloženim 
plačilom do meseca dni? 
a) Plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine 
b) Dodatne vrednosti v obliki različnih vrst zavarovanj 
c) Ugodnosti vezane na uporabo kartice po načelu t.i. 'cash-back' vračila dela porabljenih 

denarnih sredstev  
d) Ugodnosti za nakupovanje pri trgovcih po načelu zbiranja in unovčevanja točk zvestobe 
e) Možnost plačevanja prek interneta, z uporabo dodatnih varnostnih tehnologij (npr. 

dodatno geslo, enkratno generiranje gesla) 
f) Drugačno fizično obliko kartice (npr. mini, okrogle) 
g) Drugačen izgled (dizajn) kartice 
h) Druge ugodnosti (vpišite): _______________________________________________ 

 
10. Kakšne koristi ponujate / boste ponudili na vaših čipnih posojilnih plačilnih karticah? 

a) Plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine 
b) Dodatne vrednosti v obliki različnih vrst zavarovanj 
c) Ugodnosti vezane na uporabo kartice po načelu t.i. 'cash-back' vračila dela porabljenih 

denarnih sredstev, ki jih bo moč uveljaviti pri vaši banki 
d) Ugodnosti za nakupovanje pri trgovcih po načelu zbiranja in vnovčevanja točk zvestobe 

pri trgovcih 
e) Možnost plačevanja prek interneta, z uporabo dodatnih varnostnih tehnologij (npr. 

dodatno geslo, enkratno generiranje gesla) 
f) Drugačno fizično obliko kartične plastike (npr. mini, okrogle) 
g) Drugačen izgled (dizajn) kartične plastike 
h) Druge ugodnosti (vpišite): _______________________________________________ 

 
11. Kakšna je / bo članarina vaših plačilnih kartic primerjalno s karticami z zgolj magnetnim 

trakom? 
- Na debetnih karticah transakcijskega računa:  

a)  Nespremenjena 
b)  Višja 
c)  Nižja 
d)  Članarine ne bo 

- Na karticah z odloženim plačilom do meseca dni:   
a)  Nespremenjena 
b)  Višja 
c)  Nižja 
d)  Članarine ne bo 

- Na posojilnih karticah:   
a)  Nespremenjena 
b)  Višja 
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c)  Nižja 
d)  Članarine ne bo 

 
12. Ali boste v prihodnosti na vaših karticah ponudili katero od spodaj navedenih dodanih 

vrednosti? Označite ustrezen odgovor pri vsaki dodani vrednosti. 
 
 Že 

ponujamo 
Da, 
zagotovo 

Morda Ne Ne 
vem 

Možnost plačevanja prek interneta z uporabo 
dodatnih gesel ali enkratnim generiranjem gesla ob 
vsakokratnem nakupu 

     

Možnost prenosov sredstev med različnimi 
kartičnimi računi 

     

Sheme zvestobe glede na uporabo kartice      
Kartico, pri kateri bo imetnik lahko na prodajnem 
mestu izbiral način plačila: s takojšnjim plačilom s 
transakcijskega računa, z odloženim plačilom do 
meseca dni ali s plačilom dela zneska nakupa 

     

Kartico, pri kateri si bo imetnik lahko na 
prodajnem mestu izbral poleg delnega plačila tudi 
delež odplačila (npr. v različnih absolutnih zneskih 
ali v različnem odstotku) 

     
 
 
 

Možnost izbire alternativnih izgledov (dizajnov) 
kartične plastike (npr. svetleča, dišeča, prozorna) 

     

Možnost izbire izgleda (dizajna) kartice po 
predlogu stranke (npr. s fotografijo otroka, hišnega 
ljubljenčka, sliko priljubljenega motiva) 

     

Predplačniško kartico z enkratnim polnjenjem 
sredstev na kartici 

     

Predplačniško kartico z večkratnim polnjenjem 
sredstev na kartici 

     

Brezkontaktni čip z vgrajeno anteno na karticah za 
brezkontaktno plačevanje na prodajnih mestih 

     

Kombiniranje iste kartice z javnimi dokumenti 
(npr. osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem, 
zdravstveno izkaznico) 

     

Oddajanje čipnega prostora v najem trgovcem za 
vodenje njihovih shem zvestobe 

     

Alternativne oblike nosilca čipa, kot je npr. ročna 
ura, obesek, zapestnica, mobilni telefon 

     

Plačevanje storitev prek čitalcev merjenja uporabe 
(npr. za sprejemanje plačniških televizijskih 
programov, pri fitnes vadbi, rent a car, taksi) 

     

Plačevanje izdelkov in storitev prek 
samopostrežnih terminalov (npr. za plačevanje 
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goriva, vozovnic, cestnine, vstopnic, igralnih 
žetonov, časopisov, pijače, prigrizkov, zgoščenk, 
žepnih knjig) 
Možnost uporabe prostora na čipu s strani imetnika 
kartice, pri čemer imetnik lahko poljubno nalaga ali 
briše podatke 

     

 
13. Ali se strinjate s spodnjimi trditvami, vezanimi na čipne kartice v primerjavi s plačilnimi 

karticami zgolj z magnetnim trakom? 
Pri odgovorih upoštevajte naslednjo lestvico strinjanja in označite ustrezno številko pri 
vsakem odgovoru: 
1....SE SPLOH NE STRINJAM 
2....SE NE STRINJAM 
3....SE NE MOREM OPREDELITI / SEM NEVTRALEN 
4....SE NAČELOMA STRINJAM 
5....SE POPOLNOMA STRINJAM 

 
Izdajanje in poslovanje s čipnimi plačilnimi karticami prinaša samo višje stroške izdajateljem. 
1 2 3 4 5 
 
Izdajanje in poslovanje s čipnimi plačilnimi karticami prinaša višje prihodke in s tem višje 
dobičke izdajateljem. 
1 2 3 4 5 
 
Čipne plačilne kartice ustvarjajo priložnosti za uvajanje novih funkcionalnosti plačilnih kartic, ki 
jih kartice zgolj z magnetnim trakom niso mogle zagotavljati. 
1 2 3 4 5 
 
Poslovanje s čipnimi plačilnimi karticami prinaša večjo raven varnosti.  
1 2 3 4 5 
 
Čipne plačilne kartice povečujejo zaupanje imetnikov v ta način plačevanja nakupov in 
dvigovanja gotovine. 
1 2 3 4 5 
 
Čipne plačilne kartice bodo vplivale na povečanje njihove uporabe za nakupovanje in dvigovanje 
gotovine. 
1 2 3 4 5 
 
Čipne plačilne kartice bodo omogočale enostavnejšo uporabo primerjalno s plačilnimi karticami 
zgolj z magnetnim trakom. 
1 2 3 4 5 
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Prihodnost čipne tehnologije je v biometričnih metodah preverjanja imetnikove identitete pri 
uporabi kartic (npr. s prstnim odtisom). 
1 2 3 4 5 
 
14. Razvrstite spodnje možnosti, ki jih nudi čipna tehnologija na področju poslovanja s 

plačilnimi karticami, po vrstnem redu glede na potrebe slovenskih strank. 
Pri vsaki možnosti vpišite številko, pri čemer upoštevajte naslednji vrstni red (isto številko 
lahko uporabite le enkrat):  
1....NAJBOLJ POTREBNO ZA STRANKE 
7....NAJMANJ ALI POVSEM NEPOTREBNO ZA STRANKE 

  
Možnost brezkontaktnega načina plačevanja nakupov s t.i. contactless čipom  
Možnost plačevanja nakupov na samopostrežnih terminalih (na bencinskih servisih, cestninskih 
postajah, parkiriščih, za plačevanje plačljivih televizijskih programov, avtomati z drobnimi 
stvarmi) 

 

Možnost shranjevanja različnih podatkov o imetniku kartice na čipu (npr. osebna izkaznica, 
zdravstvena izkaznica, digitalni certifikat za elektronsko bančništvo) 

 

Možnost varnega načina nakupovanja na daljavo z dodatnimi varnostnimi tehnologijami  
Pridobivanje ugodnosti vezanih na uporabo plačilnih kartic v obliki vračila dela denarnih 
sredstev ali drugih ugodnosti ostalih finančnih storitev  

 

Pridobivanje ugodnosti vezanih na uporabo plačilnih kartic v obliki zbiranja in unovčevanja točk 
zvestobe 

 

Možnost nosilca čipa v ročni uri, na obesku, zapestnici, mobilnem telefonu  
Nobena od navedenih možnosti ni zanimiva za slovenski trg  
 
15. Katere možnosti brezkontaktnega plačevanja s plačilnimi karticami menite, da so za 

slovenski trg najbolj pomembne?  
Spodnja področja razvrstite po vrsti pomembnosti, pri čemer velja naslednji vrstni red (isto 
številko lahko uporabite le enkrat): 
1….NAJBOLJ POMEMBNO 
7.....NAJMANJ POMEMBNO 

 
Za plačevanje cestnin na avtocestah  
Za vsakodnevna plačila življenjskih potrebščin (npr. hrana, pijača, izdelki za gospodinjstvo)  
Za plačevanje vozovnic (npr. na avtobusni, železniški postaji)   
Za nakupovanje vstopnic zabavnih in kulturnih prireditev (npr. gledališče, koncerti, kino, 
muzeje, razstave, zabaviščni parki) 

 

Za plačevanje gostinskih storitev (npr. večerje, kosila v restavracijah, gostilnah in drugih 
gostinskih lokalih) 

 

Za plačevanje goriva na bencinskih črpalkah  
Nobena od navedenih možnosti ni zanimiva za slovenski trg  
 
16. Bi med zgornja področja možnosti brezkontaktnega plačevanja uvrstili še katera  področja, ki 

bi bila za slovenski trg zanimiva? Prosim vpišite področja. 
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17. Ali menite, da bi bili za slovenski trg zanimivi naslednji načini plačevanja preko čitalcev 
čipnih kartic (izberete lahko več odgovorov)? 
a)  Plačevanje fitnes vadbe (z zaračunavanjem porabljene količine časa na fitnes napravi in 

plačila na podlagi meritve čitalca) 
b)  Plačevanje plačljivih TV programov (z zaračunavanjem časa gledanih programskih 

vsebin in plačila na podlagi meritve čitalca) 
c)  Plačevanje prevozov s taksijem in povezavo s taksi-merilcem števila kilometrov  
d)  Plačevanje telefonskih pogovorov 
e)  Plačevanje uporabe interneta 
f)  Plačevanje uporabe dostopanja do kriptiranih ali zakodiranih spletnih strani ter spletnih 

strani z omejenim oziroma pooblaščenim dostopom    
g)  Plačevanje nakupov prek interneta 

 
18. Ali razmišljate v prihodnosti ponuditi plačevanje s karticami tudi prek samopostrežnih 

avtomatov?  
a)   Da 
b)   Ne 
c)   Že ponujamo tak način plačevanja 

Če je vaš odgovor da, katera področja so po vašem mnenju pomembna za tak način plačevanja? 
a)  Hrana in pijača 
b)  Cigarete in drugi tobačni izdelki 
c)  Časopisi in revije 
d)  Žepne knjige in zgoščenke 
e)  Vstopnice za zabavne in kulturne prireditve (npr. gledališče, koncerti, kino, muzeji, 

razstave, zabaviščni parki) 
f)   Vozovnice (npr. na avtobusni, železniški postaji) 
g)  Gorivo 
h)  Ostalo (vpišite): _______________________________________________ 

 
19. Ali menite, da je ponujanje dodanih vrednosti nujni pogoj za obstoj in zagotavljanje 

konkurenčnosti vaše ponudbe plačilnih kartic? 
a) Da 
b) Ne 
 

V nadaljevanju je zastavljenih še pet vprašanj, na katera vas vljudno prosim za opisni odgovor. 
 
20. S kakšnimi težavami ste se soočili oziroma kakšne težave pričakujete pri uvajanju čipnih 

kartic? 
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21. Ali so stroški investicije znatno presegali načrtovane proračune namenjene razvoju in 
implementaciji? 

 
 
 
 
 
22. Ali menite, da je EMV standard poslovno in tehnološko primerno opredeljen, tako z 

vsebinskega kot tehnološkega vidika in bo dejansko vplival na večjo kakovost in 
učinkovitost prihodnjega kartičnega poslovanja? 

 
 
 
 
 
 
23. Kako vidite prehod na zgolj čipne kartice na globalni svetovni ravni v srednjeročnem 

obdobju, do leta 2010? Ali menite, da bo v tem obdobju ves svet (tudi severna Amerika) 
pospešil uporabo čipne tehnologije? 

 
 
 
 
 
24. Ali menite, da slovenski potrošniki razumejo pomen in uporabno vrednost čipnih kartic? Se 

vam zdijo pričakovanja slovenskih potrošnikov čipnih kartic visoka? Ali so mediji jasno 
predstavili lastnosti in možnosti čipnega poslovanja?  

 
 
 
 
 
 
Ob koncu vprašalnika vas vljudno prosim še za podatke o osebi, ki je odgovarjala na zgornja 
vprašanja: 
 
1. Naziv delovnega mesta (vpišite): ____________________________________ 
 
2. Področje dela: 

a) Tehnologija 
b) Trženje 
c) Vodstvo 
d) Ostalo (vpišite): _____________________________________ 
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3. Delovna doba na področju poslovanja s plačilnimi karticami: 

a)  Manj kot dve leti 
b)  Od dve leti do pet let 
c)  Od pet do deset let 
d)  Več kot deset let 
 

Ali želite biti seznanjeni z izsledki raziskave? 
a)  Da  (vpišite elektronski naslov na katerega želite prejeti izsledke raziskave) 
________________________________________________________________ 
b)  Ne 
 
--------------------------------------------------HVALA---------------------------------------------------- 
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PRILOGA 4: PRIKAZ DELEŽA ODGOVOROV ZA VPRAŠANJI OD 7 
DO 11 

 
7. Kakšen bo način potrjevanja nakupov na prodajnih mestih? Delež odgovorov 
Podpis slipa 21% 
Vpis PIN-kode brez možnosti njene spremembe 58% 
Vpis PIN-kode z možnostjo njene spremembe 21% 
  
8., 9., 10. Kakšne bodo koristi na čipnih plačilnih karticah? Delež odgovorov 
Plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine 100% 
Različne vrste zavarovanj 54% 
Cash back dela porabljenih denarnih sredstev 17% 
Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe pri trgovcih 38% 
Plačevanje prek interneta  z dodatnimi gesli 67% 
Drugačna fizična oblika kartice 0% 
Drugačen videz kartice 17% 
Možnost shranjevanja osebnih podatkov in digitalnih potrdil 25% 
  
11. Kakšna je/bo članarina kartic? Delež odgovorov 
Nespremenjena 79% 
Višja od obstoječe kartice z zgolj magnetnim zapisom 0% 
Nižja od obstoječe kartice z zgolj magnetnim zapisom 0% 
Članarine ne bo 21% 
Vir: Rezultati raziskave Uvajanje čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem 
bančnem prostoru, 2006. 
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PRILOGA 5: PRIKAZ ODGOVOROV ZA VPRAŠANJE 12 
 
12. Ali boste v prihodnosti na vaših karticah ponudili 
katero od spodaj navedenih dodanih vrednosti? 

Že 
ponujamo

Da, 
zagotovo 

Morda Ne Ne 
vem 

Skupaj 

Možnost plačevanja prek interneta z uporabo dodatnih gesel
ali enkratnim generiranjem gesla ob vsakokratnem nakupu 

 
4 4 1 0 1 10 

Možnost prenosov sredstev med različnimi kartičnimi računi 1 2 4 1 2 10 
Sheme zvestobe glede na uporabo kartice 5 4 1 0 0 10 
Kartico, pri kateri bo imetnik lahko na prodajnem mestu 
izbiral način plačila: s takojšnjim plačilom s transakcijskega 
računa, z odloženim plačilom do meseca dni ali s plačilom
dela zneska nakupa 

 
0 0 6 4 0 10 

Kartico, pri kateri si bo imetnik lahko na prodajnem mestu 
izbral poleg delnega plačila tudi delež odplačila (npr. v
različnih absolutnih zneskih ali v različnem odstotku) 

 0 0 4 5 1 10 

Možnost izbire alternativnih izgledov (dizajnov) kartične 
plastike (npr. svetleča, dišeča, prozorna) 

0 2 2 6 0 10 

Možnost izbire izgleda (dizajna) kartice po predlogu stranke 
(npr. s fotografijo otroka, hišnega ljubljenčka, sliko
priljubljenega motiva) 

 0 1 3 6 0 10 

Predplačniško kartico z enkratnim polnjenjem sredstev na
kartici 

 
0 3 4 3 0 10 

Predplačniško kartico z večkratnim polnjenjem sredstev na
kartici 

 
0 2 3 4 1 10 

Brezkontaktni čip z vgrajeno anteno na karticah za
brezkontaktno plačevanje na prodajnih mestih 

 
0 2 3 4 1 10 

Kombiniranje iste kartice z javnimi dokumenti (npr. osebno
izkaznico, vozniškim dovoljenjem, zdravstveno izkaznico) 

 
0 0 5 4 1 10 

Oddajanje čipnega prostora v najem trgovcem za vodenje
njihovih shem zvestobe 

 
0 0 8 0 2 10 

Alternativne oblike nosilca čipa, kot je npr. ročna ura, obesek, 
zapestnica, mobilni telefon 

0 0 4 5 1 10 

Plačevanje storitev prek čitalcev merjenja uporabe (npr. za 
sprejemanje plačniških televizijskih programov, pri fitnes
vadbi, rent a car, taksi) 

 0 0 6 3 1 10 

Plačevanje izdelkov in storitev prek samopostrežnih 
terminalov (npr. za plačevanje goriva, vozovnic, cestnine,
vstopnic, igralnih žetonov, časopisov, pijače, prigrizkov,
zgoščenk, žepnih knjig) 

 
 
5 2 3 0 0 10 

Možnost uporabe prostora na čipu s strani imetnika kartice, pri 
čemer imetnik lahko poljubno nalaga ali briše podatke 

2 4 1 2 1 10 

Vir: Rezultati raziskave Uvajanje čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem 
bančnem prostoru, 2006. 
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PRILOGA 6: PRIKAZ ODGOVOROV ZA VPRAŠANJA 7, 8, 9, 10 IN 
11 PO VRSTAH KARTIC 

 
 Število odgovorov 
7. Kakšen bo način potrjevanja nakupov na prodajnih 
mestih? 

Debetne 
kartice 

Kartice z odloženim
plačilom do meseca dni 

 Posojilne 
kartice 

Podpis slipa 1 3 2 
Vpis PIN kode brez možnosti njene spremembe 5 7 2 
Vpis PIN kode z možnostjo njene spremembe 4 0 0 
     
 Število odgovorov 
8., 9., 10. Kakšne bodo koristi na čipnih plačilnih 
karticah? 

Debetne 
kartice 

Kartice z odloženim
plačilom do meseca dni 

 Posojilne 
kartice 

Plačevanje nakupov in dvigovanje gotovine 100% 100% 100% 
Različne vrste zavarovanj 40% 60% 75% 
Cash back dela porabljenih denarnih sredstev 20% 20% 0% 
Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe pri trgovcih 40% 40% 25% 
Plačevanje prek interneta  z dodatnimi gesli 70% 70% 50% 
Drugačna fizična oblika kartice 0% 0% 0% 
Drugačen izgled kartice 20% 20% 0% 
Možnost shranjevanja osebnih podatkov in digitalnih 
potrdil 30% 30% 0% 
     
 Število odgovorov 

11. Kakšna je/bo članarina kartic? 
Debetne 
kartice 

Kartice z odloženim
plačilom do meseca dni 

 Posojilne 
kartice 

Nespremenjena 7 9 2 
Višja od obstoječe kartice z zgolj magnetnim zapisom 0 0 0 
Nižja od obstoječe kartice z zgolj magnetnim zapisom 0 0 0 
Članarine ne bo 3 1 2 
Vir: Rezultati raziskave Uvajanje čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem 
bančnem prostoru, 2006. 
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PRILOGA 7: PRIKAZ ODGOVOROV ZA VPRAŠANJE 13 
 

13. Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

Se sploh 
ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam

Sem 
nevtralen

Se načeloma
strinjam 

 
Se 
popolnoma 
strinjam 

Skupaj 
odgovorov

Izdajanje in poslovanje s čipnimi plačilnimi 
karticami prinaša samo višje stroške 
izdajateljem. 1 4 0 3 2 10 
Izdajanje in poslovanje s čipnimi plačilnimi 
karticami prinaša višje prihodke in s tem višje 
dobičke izdajateljem. 4 4 0 1 1 10 
Čipne plačilne kartice ustvarjajo priložnosti za 
uvajanje novih funkcionalnosti plačilnih kartic, 
ki jih kartice zgolj z magnetnim zapisom niso 
mogle zagotavljati. 0 0 0 4 6 10 
Poslovanje s čipnimi plačilnimi karticami 
prinaša večjo raven varnosti. 0 0 1 3 6 10 
Čipne plačilne kartice povečujejo zaupanje 
imetnikov v ta način plačevanja nakupov in 
dvigovanja gotovine. 0 2 2 6 0 10 
Čipne plačilne kartice bodo vplivale na 
povečanje njihove uporabe za nakupovanje in 
dvigovanje gotovine. 1 2 2 4 1 10 
Čipne plačilne kartice bodo omogočale 
enostavnejšo uporabo primerjalno s plačilnimi 
karticami zgolj z magnetnim zapisom. 1 6 1 2 0 10 
Prihodnost čipne tehnologije je v biometričnih 
metodah preverjanja imetnikove identitete pri 
uporabi kartic (npr. s prstnim odtisom). 0 1 6 3 0 10 
Vir: Rezultati raziskave Uvajanje čipa na področju izdajanja plačilnih kartic v slovenskem 
bančnem prostoru, 2006. 
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PRILOGA 8: POJMOVNIK IZRAZOV S PODROČJA 
ELEKTRONSKEGA IN KARTIČNEGA POSLOVANJA 

 
Izraz v Slovenskem jeziku Izraz v Angleškem jeziku Razlaga 

Algoritem RSA 
Rivest, Shamir, and Adleman 
Algorithm 

Rivest, Shamir in Adleman so imena treh 
razvijalcev algoritma za izmenjavo ključev. 

Analiziranje bonitete Credit scoring 

Bonitetno razvrščanje obstoječih in potencialnih 
imetnikov plačilnih kartic oz. matematično-
analitično ugotavljanje poslovanja s karticami po 
določenih segmentih strank na podlagi njihovega 
obnašanja pri uporabi kartic. 

Avtorizacija Authorisation 

Postopek, s katerim je transakcija nakupa ali dviga 
gotovine odobrena oz. zavrnjena s strani izdajatelja 
plačilne kartice. Postopek avtorizacije se lahko 
izvede elektronsko prek POS terminala ali ročno 
prek telefonskih povezav ob uporabi imprinterja. 

Bankomat 
ATM -  automated teller 
machine 

Avtomat, ki omogoča dvigovanje gotovine in 
opravljenje drugih storitev (vpogled v stanje, 
plačevanje plačilnih nalogov, polaganje gotovine, 
nakup vrednostnih kartic za predplačniške storitve 
mobilne telefonije ipd.). 

Blokacija kartice Card blocking 
Omejitev ali zaustavitev možnosti uporabe plačilne 
kartice, ki je največkrat posledica izgubljene ali 
ukradene kartice. 

Brezkontaktno Contactless 

Se nanaša na brezkontaktno plačevanje, kar 
omogočajo brezkontaktne plačilne kartice, ki ne 
pogojujejo vzpostavitve fizičnega kontakta med 
kartico in sprejemno napravo, saj je zadosti, da je 
kartica v bližini čitalca. Čitalec zazna kartico na 
podlagi radijskih valov in izvede transakcijo. 

Debetna plačilna kartica Debit card 

Za te kartice je značilno, da se za porabo takoj 
bremeni transakcijski račun imetnika. To pomeni, 
da imetnik lahko posluje v okviru svojega 
trenutnega stanja na svojem računu. 

Imetnik Cardholder Imetnik plačilne kartice. 

Imprinter Imprinter 
Naprava, na podlagi katere trgovec ročno odtisne 
podatke na kartici na slip, s katerim uveljavlja 
pravice do denarja iz naslova opravljenega nakupa. 

Izdajanje plačilnih kartic Issuing
Se nanaša na stran izdajanja kartic. Kartice lahko 
izdajajo finančne institucije (banke) ali drugi 
nefinančni izdajatelji (Diners, American Express).

Izdajatelj plačilnih kartic Issuer 
Se nanaša na organizacijo, ki izdaja plačilne 
kartice. Uporabljamo tudi prevod izdajatelj plačilne 
kartice. 
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Izraz v Slovenskem jeziku Izraz v Angleškem jeziku Razlaga 

Kartica z dvema ali več 
blagovnimi znamkami 
kartičnih shem 

Co-badge card 

Plačilna kartica, ki ima vsaj dve blagovni znamki 
kartičnih shem, kar ji razširja možnost uporabe. 
Navadno se na eni kartici združujeta blagovna 
znamka uporabna na nacionalni ravni in 
mednarodna blagovna znamka. Prednost take 
kartice je v tem, da njena uporaba na nacionalni 
ravni ni podvržena pravilom in stroškom delovanja 
mednarodne blagovne znamke ter je za njenega 
izajatelja tako navadno cenejša. 

Kartična shema Card scheme 

Shema blagovne znamke, ki jo ponuja kartični 
sistem na podlagi izdaje licenc organizacijam, tako 
za izdajanje plačilnih kartic dločene kartične sheme 
kot za pridobivanje prodajnih mest te kartične 
sheme. 

Kartični sistem Card system 

Ponudnik licence za izdajanje plačilnih kartic ali 
pridobivanje prodajnih mest določenih nacionalnih 
ali mednarodnoveljavnih blagovnih znamk. 
Kartični sistem določa pravila in postopke, ki jih 
mora upoštevati organizacije, ki razpolaga z 
njegovo licenco. 

Lastnik prodajnega mesta Acquirer 

Se nanaša na organizacijo, ki trgovcem ponuja 
možnost plačevanja na njihovih prodajnih mestih s 
plačilnimi karticami. Uporabljamo tudi prevod 
lastnik prodajnega mesta. 

Mediji za shranjevanje 
podatkov 

Cd-r (ang. Compact Disk Readable) in cd-rw (Compact Disk Rewriteble) zgoščenka – 
ponovno zapisljiva zgoščenka,  
disk dvd–r (ang. Digital Versatile Disk Readable) – dvd zgoščenka,  
dvd-rw (ang. Digital Versatile Disk Rewritable) – ponovno zapisljiva dvd zgoščenka, 
dvd+r, dvd+rw, dvd ram (ang. Digital Versatile Disk with Random Acces Memory) - 
zgošenka, ki deluje po drugem standardu, samo delovanje je enako kot dvd-r in dvd-
rw,   
flash diski - polprevodniški disk,   
usb prenosni diski in pomnilniške kartice – majhne prenosne naprave za shanjevanje 
podatkov. 

Mednarodni standard za 
elektronsko poslovanje 
UN/EDIFACT 

United Nations Directories for 
Electronic Data Interchange 
for Administration, Commerce 
and Transport 

Komisija United Nations Economic Commission 
for Europe je kot standard za elektronsko 
poslovanje izbrala standard UN/EDIFACT. 

Mobilni aparati 
GSM - Global System for 
Mobile Communications 

Aparati za brezžično telekomuniciranje po celem 
svetu. Omogočajo prenos zvoka, slike in različne 
vrste sporočil. 

Mobilni aparati tretje 
generacije 

UMTS - Universal Mobile 
Telecommunication System 

Aparati 3. generacije za brezžične telekomunikacije 
po celem svetu. Omogočajo prenos zvoka, slike, 
video vsebin, rezličnih vrst sporočil ter ostale 
napredne funkcij sodobne telekomunikacije. 
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Izraz v Slovenskem jeziku Izraz v Angleškem jeziku Razlaga 

Nadomestilo za uporabo 
kartice 

Interchange fee 

Vrednost od nakupa (ponavadi predpisan v 
odstotku od zneska nakupa), ki ga banka lastnica 
prodajnega mesta plača izdajatelju kartice kot 
nadomestilo za opravljen nakup. V primeru dviga 
gotovine je vrednost od dviga, ki ga banka 
izdajateljica kartice plača lastniku bankomata kot 
nadomestilo za opravljen dvig.

Neposredna avtorizacija On-line authorisation 
Avtorizacija se izvaja direktno na bazo podatkov 
plačilne kartice oz. v podporo kartičnega 
poslovanja izdajatelja kartice. 

Območje enotnega omočja 
plačevanja v evrih 

SEPA - Single Euro Payments 
Area 

Okolje enotnega plačevanja v evrih znotraj EU. 

Obračun in poravnava 
kartičnega prometa 

Clearing and settlement 

Postopek obračuna in poravnave med izdajateljem 
plačilne kartice in lastnikom prodajnega mesta. V 
procesu clearinga se izmenjajo podatki o transakciji 
med  izdajateljem kartice in lastnikom prodajnega 
mesta, v procesu settlementa pa si izdajatelj in 
lastnik prodajnega mesta temu ustrezno 
medsebojno poravnata znesek transakcije in 
ustrezna nadomestila.  

Okvir kartičnega 
poslovanja v SEPA okolju 

SEPA Cards Framework 

Dokument, pripravljen na ravni Evropskega 
plačilnega sveta, ki je uradno potrjen s strani 
Evropske komisije in predstavlja osnovo za razvoj 
enotnega območja plačevanja v evrih v EU. 

Organizacija za standarde 
ISO – Organization for 
Standardization 

Organizacija, ki določa standarde poslovanja na 
različnih področjih. 

Osebna številka 
PIN – Personal identification 
number 

Osebna, navadno štirimestna številka imetnika 
plačilne kartice, s katero lahko opravlja storitve na 
bankomatih in se identificira ob nakupu s kartico. 

Personalizacija Personalisation 

Proces, s katerim izdajatelj plačilnih kartic natisne 
podatke o imetniku na kartično plastiko in jih 
vključi v program kartičnega poslovanja ter s tem 
omogoči imetniku poslovanje s kartico. 

PIN verifikacija PIN verification 

Postopek, pri katerem imetnik plačilne kartice 
potrdi nakup s kartico z vtipkanjem svoje PIN 
številke v zato prilagojen POS terminal (služi 
namesto potrditve nakupa s podpisom). 

Posojilna kartica Revolving card 

Posojilna plačilna kartica, za katero je značilno, da 
se ob datumu zapadlosti plača le del obveznosti 
nastalih iz naslova kartičnega poslovanja v 
določenem obdobju (navadno enega meseca), 
bodisi v relativnem odstotkovnem delu bodisi v 
absolutnem fiksnem delu, na neplačan del 
obveznosti pa se zaračunavajo obresti. 

Posredna avtorizacija Off-line authorisation 

Avtorizacija, ki se ne izvaja direktno na bazo 
podatkov plačilne kartice oz. v podporo kartičnega 
poslovanja izdajatelja kartice, pač pa na bazo 
podatkov, ki je približek dejanski in se z dejanskimi 
podatki osvežuje periodično. 
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Izraz v Slovenskem jeziku Izraz v Angleškem jeziku Razlaga 

Potrdilo o nakupu Slip 
Potrdilo, ki ga podpiše imetnik plačilne kartice na 
prodajnem mestu in s tem potrdi znesek nakupa. 

Predplačniška kartica Pre-paid / gift card 

Predplačniška plačilna kartica, ki omogoča uporabo 
v okviru predhodno zagotovljenih denarnih 
sredstev na kartici. Takšne kartice se lahko tudi 
večkrat predhodno pred uporabo polnijo z 
denarnimi sredstvi. Priložnosti za trženje tovrstnih 
kartic pa so predvsem v bolj tveganih segmentih 
strank, pri mladoletnikih in kot darilne kartice. 

Prenos dolga Balance transfer 

Prenos dolga z enega računa plačilne kartice na 
drugega. Navadno se uporablja pri prevzemanju 
strank od konkurenčnega izdajatelja oz. zaradi 
boljše likvidnosti stranke s kartičnega računa 
kartice z odloženim plačilom do meseca dni na 
posojilno kartico. 

Preverjanje podatkov Data authentification 

Postopek preverjanja imetnikove istovetnosti, 
navadno s pomočjo tridimenzionalnih tehnologij, 
katerih namen je povečevanje varnosti uporabe 
plačilnih kartic, predvsem za poslovanje na daljavo. 

Pridobivanje prodajnih 
mest 

Acquiring 

Banka na podlagi licence kartičnega sistema sklepa 
pogodbe s trgovci oz. prodajnimi mesti in njihovim 
kupcem na podlagi opremljanja s POS terminali ali 
imprinterji omogoča plačevanje blaga in storitev s 
karticami. Banka sklepa pogodbe s trgovci za 
sprejemanje različnih plačilnih kartic kot način 
plačila blaga ali storitev (pravimo, da s tem banka 
postane lastnica prodajnega mesta). 

Procesiranje transakcij Transaction processing 

Obdelava transakcij nakupa ali dviga gotovine s 
plačilno kartico v podatkovnem sistemu procesnega 
centra, tako na strani izdajanja kartic kot na strani 
prodajnih mest. 

Procesni center Processor
Organizacija za obdelovanje transakcij opravljenih 
s plačilnimi karticami.

Provizija trgovca Merchant commission 

Pogodbeno dogovorjena provizija med lastnikom 
prodajnega mesta in trgovcem, ki ga plača trgovec 
vsakokrat, ko se na njegovem prodajnem mestu 
opravi plačilo s plačilno kartico. Del te provizije 
lastnik prodajnega mesta zadrži zase, del – 
nadomestilo za uporabo kartice pa odstopi 
izdajatelju kartice. 

Shema zvestobe Loyalty scheme 
Shema zvestobe, ki imetnikom plačilne kartice nudi 
ugodnosti glede na število in vrednost transakcij 
opravljenih s kartico. 

Standard čipne tehnologije 
EMV - 
Europay/MasterCard/Visa 

Standard čip tehnologije na plačilnih karticah, POS 
terminalih in bankomatih, ki ga morajo upoštevati 
organizacije, ki izdajajo ali sprejemajo kartice 
blagovnih znamk ter kartičnih sistemov in temu 
ustrezno prilagoditi svoje sisteme kartičnega 
poslovanja. 
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Izraz v Slovenskem jeziku Izraz v Angleškem jeziku Razlaga 

Štiripartitni sistem Four party system 

Pri uporabi plačilne kartice v sistemih kartičnega 
poslovanja nastopajo štirje udeleženci: izdajatelj 
kartice, imetnik kartice, lastnik prodajnega mesta in 
ponudnik izdelkov ali storitev oz. trgovec. 

Terminal za sprejem 
plačilnih kartic 

POS – Point-Of-Sale 

Naprava na prodajnem mestu za avtomatsko 
izvajanje elektronskih avtorizacij in prenos 
podatkov v procesni center o transakcijah nakupov 
ali dvigov gotovine s plačilno kartico. 

Trgovec Merchant 

Ponudnik izdelkov ali storitev oz. trgovec, ki ima z 
lastnikom prodajnih mest podpisano pogodbo o 
sprejemanju plačilnih kartic kot možnost plačila 
izdelkov ali storitev. 

Večaplikacijski čip Multiapplication chip 
Vrsta čipa na plačilni kartici, ki omogoča hranjenje 
in delovanje več različnih vrst aplikacij in 
podatkov. 

Večnamenska plačilna 
kartica 

General purpose card 
Kartica, ki je splošno uporabna za plačevanje 
nakupov in dvigovanje gotovine, na mednarodni 
ravni. 

Vračilo denarja Cash back 

Vračilo dela porabljenih sredstev, ki se pri 
poslovanju s plačilnimi karticami uporablja 
pretežno v programih zvestobe, ko za višino 
nakupov banka ali trgovec del porabljenih denarnih 
sredstev vrne na račun imetnika. 

Vrste pomnilnika 
ROM (ang. Read Only Memory), RAM (ang. Random Access Memory), EEPROM 
(ang. Rlectrically Erasable Programmable Read-only Memory). 

Zloraba iz naslova 
kopiranja podatkov 

Skimming 

Kopiranje podatkov iz magnetnega zapisa na 
plačilni kartici. Naprava za kopiranje magnetnega 
zapisa je lahko sestavljena iz prikritega čitalca 
magnetnega zapisa na bančni kartici in miniaturne 
kamere, ki snema tipkovnico in posname tudi 
vnašanje PIN kode. Na podlago tega se podatki o 
kartici prenesejo na ponarejeno kartično plastiko, ki 
se nato nepooblaščeno uporablja ali pa se podatki 
uporabljajo za nakupovanje na daljavo. 
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