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Primerjali smo, koliko slovenska podjetja in podjetnike 

stane elektronsko bančništvo in kolikšne so provizije za 

najpogosteje uporabljane storitve - plačilo računov 

oziroma nakazovanje denarja 

Podjetniki in podjetja imajo do bank v Sloveniji 

večinoma negativen odnos, saj kaže, da jim ni povsem 

jasno, kaj banke točno počnejo, da si zaslužijo 

provizije, ki se podjetjem zdijo previsoke.  

Banke v Sloveniji bi svoje stranke najbolj razveselile, če 

bi nehale zaračunavati provizije za prejete prilive na 

račun. Prav te namreč najbolj jezijo slovenska podjetja 

in podjetnike. Jih pa očitno ne jezijo dovolj, da bi 

zamenjali banko. Provizij za prilive namreč ne 

zaračunava kar šest od 21 slovenskih bank oziroma 

hranilnic. Med omenjeno šesterico niso le male 
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finančne ustanove, ampak denimo tudi NKBM, 

Deželna banka Slovenije in Delavska hranilnica, ki 

imajo poslovno mrežo razpredeno po vsej državi.  

Banke so se preselile na splet  

Fizična bližina banke dandanes sicer ni več tako zelo 

nujna. Storitve elektronskega bančništva, kar pomeni, 

da si lahko iz domačega naslanjača pogledate, kdo vam 

še ni nakazal denarja, ali pa plačate račune, ponujajo 

vse banke oziroma hranilnice. Skoraj vsa slovenska 

podjetja poslujejo ob pomoči elektronskega 

bančništva.  

Cene za tovrstne storitve so praviloma nižje od cen 

storitev na okencu.  

Razlika je jasno vidna že, če si ogledamo najbolj 

osnovno provizijo - za plačilo računa. NLB 

podjetnikom na okencu, za nakazilo manjšega zneska 

na račun drugega bankinega komitenta (interno malo 

plačilo), zaračunava po 2,05 evra. Prek e-banke se za 

isto storitev plača samo 40 centov.  



Resnični strošek elektronske banke  

Podjetje oziroma podjetnika pristop k elektronskemu 

bančništvu stane od nič pa do 107 evrov. To je enkratni 

strošek, ki ga dolgoročno lahko zanemarite.  

Precej pomembneje je, koliko podjetjem banke 

mesečno zaračunavajo za vodenje transakcijskega 

računa in koliko dodatno za uporabo elektronske 

banke. Ta dva mesečna stroška si lahko ogledate v 

tabeli Fiksni stroški elektronskega bančništva. Letni 

strošek tega, da ima podjetje odprt transakcijski račun 

in svoje račune plačuje po elektronski poti, se 

večinoma giblje med 42 in 320 evri na leto.  

Najcenejša je Factor banka, najdražja pa Unicredit. Če 

v podjetju opravljate malo transakcij, je višina fiksnega 

stroška elektronskega bančništva za vas eden 

najpomembnejših podatkov.  

Potencial za prihranke pri provizijah obstaja  

Podjetja, ki opravljajo veliko transakcij znotraj 

Evropske gospodarske skupnosti, ki vključuje celotno 



EU ter Norveško in Islandijo, bo zanimala tabela Cene 

najbolj pogostih storitev elektronskega bančništva.  

Ta se osredotoča na provizije za nakazilo denarja in ne 

upošteva praviloma znižanih provizij za množična 

nakazila, denimo plače.  

Provizije v tabeli podjetniki in podjetja plačujejo, ko 

drug drugemu plačujejo za opravljene storitve oziroma 

dobavljene izdelke, pa tudi za plačilo računov za 

komunalne storitve, električno energijo...  

Daleč najnižje cene provizij ima Delavska hranilnica. 

Ta je edina, ki za nakazila med računi znotraj ustanove 

ne zaračunava provizije, hkrati pa ima najnižjo 

provizijo za nakazilo denarja na račun pri drugi 

slovenski banki.  

Podjetja, ki pogosto nakazujejo denar, naj preverijo, 

pri katerih bankah imajo njihovi poslovni partnerji 

odprte transakcijske račune. Na podlagi zbranih 

podatkov se lahko potem odločijo za odprtje novega ali 

pa zaprtje katerega od premalo uporabljanih 

transakcijskih računov. Ta odločitev lahko prinese 



takojšnje in lahko izmerljive prihranke, vendar pa jo pa 

morajo podjetja pretehtati v luči drugih poslovnih 

odnosov z banko.  

Drago poslovanje zunaj EU  

Podjetja, ki veliko poslujejo z državami zunaj EU, so 

prisiljena v plačevanje visokih provizij za posredovanje 

plačil (ogledate si jih lahko v tabeli Bančne provizije za 

posle s tretjimi državami). Banke namreč zaračunavajo 

visoke minimalne provizije.  

Če ameriškemu podjetju slovensko podjetje plača 

račun za 500 evrov, bo provizija banke obsegala 

približno dva odstotka celotnega nakazila.  

Da se dotaknete minimalne provizije, mora biti 

nakazilo vredno vsaj približno deset tisoč evrov. Da pa 

bi bil strošek provizije zanemarljivo nizek, mora biti 

plačilo v večini primerov vredno krepko čez sto tisoč 

evrov.  

Tudi prilive sredstev iz bank zunaj EU slovenske banke 

drago zaračunavajo. Provizije so podobne tistim za 



nakazila in se v tem močno razlikujejo od provizij, ki 

jih večina slovenskih bank zaračunava za prilive 

sredstev bank iz Evropskega gospodarskega prostora. 

Dodatno kaže poudariti, da vse banke ne omogočajo 

poslovanja s tretjimi državami.  

V podjetjih imajo o bankah slabo mnenje  

»Kakor je, tako je,« je o bančnih provizijah dejal 

samostojni podjetnik Anton Lavrih, ki se ukvarja z 

graverstvom in zadnja leta ustvari za približno 60 tisoč 

evrov prodaje.  

V štiri besede je strnil prevladujoče razmišljanje malih 

podjetnikov in podjetij, s katerimi sem se med 

pisanjem tega članka pogovarjal o bančnih provizijah.  

Provizija za priliv sredstev na račun zelo moti Natašo 

Perme, glavno finančnico iz grosupeljskega prodajalca 

in serviserja profesionalne gostinske opreme 

Kovinastroj Servis. Povedala je, da ima podjetje na leto 

približno sedem tisoč prilivov in od vsakega si banka 

vzame 11 centov. Tudi 76 centov provizije za izvedbo 



vsakega od približno pet tisoč plačil letno se ji zdi 

preveč. »Z banko nismo zadovoljni,« je dejala.  

»Po našem mnenju so cene bančnih storitev, ki jih 

pravzaprav izvajamo sami (elektronsko bančništvo), 

nesporno previsoke ob tem, da si banke pridno 

zaračunavajo tudi provizijo za vodenje računov,« se 

nad provizijami bank pritožuje tudi Roman Caf iz 

geodetskega podjetja Mera. Dodaja, da razmišlja o 

prenosu svojih poslovnih računov na banko Raiffeisen, 

katere ponudba ga mika. Kot nevzdržno pa se mu zdi 

zaračunavanje provizije za gotovinske pologe. 

»Zaračunajo provizijo, ker si jim prinesel denar,« se 

jezi.  

Nad provizijo za priliv sredstev na račun so se hudovali 

tudi v nekaterih drugih podjetjih, a se niso želeli 

izpostavljati.  

Svoje mnenje o provizijah za opravljanje plačilnega 

prometa ima Simon Rebec iz trgovske družbe Rebec. 

Pravi, da bi morale banke živeti od posojanja denarja, 

in ne od provizij za opravljanje plačilnega prometa. 



»Država bi morala poseči na to področje ter bankam 

omejiti vire, ki obremenjujejo plačilni promet, ter jih 

prisiliti v spodbujanje varčevanja ter posojanja 

denarja,« trdi Rebec.  

Še precej bolj oster je bil direktor proizvodne družbe s 

30 zaposlenimi v tuji lasti, ki ni želel biti imenovan. 

Dejal je, da banke neučinkovitost poslovanja skrivajo v 

provizije in da so pravzaprav paraziti.  

V dveh podjetjih so opozorili še na visoko ceno bančnih 

garancij za prijavo na različne razpise. NLB denimo za 

obdelavo prošnje zaračunava od 0,3 do dva odstotka 

vrednosti garancije oziroma najmanj sto evrov, za 

prevzeto tveganje pa, odvisno od narave tveganja, 

letno zaračunava od pol odstotka do štiri odstotke 

oziroma najmanj 30 evrov.  

Ni vse slabo  

Radko Luzar, direktor visokotehnološke družbe EBG, 

ki je v polovični tuji lasti, je dejal, da poskušajo biti v 

družbi čim bolj neodvisni od bank. Dodal je, da so 

bančne provizije pač nekaj, čemur se ni mogoče 



izogniti, in še, da so cene bančnih storitev v Sloveniji 

približno takšne kot v tujini.  

Pozitivno mnenje o slovenskih bankah ima Simon 

Merkač iz Gozdnega gospodarstva Postojna, ki pravi, 

da slovenske banke načeloma ponujajo precej 

kakovostne storitve. Pogreša le bolj razvejeno mrežo 

korespondenčnih bank tudi v državah, kot je Savdska 

Arabija, ki niso tradicionalni slovenski izvozni trgi.  

V Krki, največji slovenski izvoznici, so bili v zvezi z 

bančnimi storitvami precej diplomatski. Pravijo, da so 

s storitvami bank v Sloveniji zadovoljni. Hkrati menijo, 

da bi banke cene svojih storitev lahko znižale, saj so 

višje kot v bankah v tujini, in v isti sapi dodajajo, da so 

višje cene bančnih storitev v Sloveniji bržkone vezane 

na ekonomijo obsega, ki je pri nas pač omejena.  

Kaj so čezmejna plačila  

Čezmejna plačila so vsa plačila v katerikoli valuti držav 

članic Evropskega gospodarskega prostora, ki se 

opravijo prek dveh bank v različnih državah članicah 

Evropskega gospodarskega prostora. Čezmejno plačilo 



je denimo nakazilo denarja v Hrvaško, Avstrijo ali pa 

Veliko Britanijo. 

Kaj so tretje države  

Ko banka govori o tretjih državah, ima v mislih vse 

države, ki niso članice Evropskega gospodarskega 

prostora. Članice tega so države EU ter Norveška in 

Islandija. Vse druge države so torej tretje države. To so 

denimo Švica, ZDA, Rusija, Kitajska, Avstralija, Srbija, 

Bosna in Hercegovina; skratka vse ameriške, afriške in 

azijske države. 

11 centov najbolj osovražene provizije (provizije za 

prilive na račun) v povprečju zaračunava velika večina 

slovenskih bank.  

Strošek vsakodnevnega polaganja gotovine na 

bančni račun za podjetja  

Predvidevamo, da ste podjetnik, ki svoje izdelke nizke 

vrednosti prodajate predvsem za gotovino. V 

povprečju vaša dnevna prodaja vsak dan obsega 400 

evrov. To v letu dni (letošnje ima 252 delovnih dni, 

minulo pa jih je imelo 250) pomeni približno sto tisoč 



evrov. Skoraj polovica prihodkov so kovanci. Za 

poenostavitev predpostavljamo, da dnevno dobite po 

50 vsakih, kar je 194 evrov. Preostalih 206 evrov so 

bankovci. Svoj dnevni izkupiček vsak dan položite na 

banko, saj odhodke podjetja (dobavitelji, plača, 

prispevki...) plačujete brezgotovinsko.  

V tabeli si lahko ogledate, koliko bi vas pri različnih 

bankah na leto stalo vsakodnevno polaganje gotovine. 

Izračun je narejen na podlagi podatkov o cenah 

storitev, ki jih od bank zbira BS. Na leto bi zgoraj 

omenjeni podjetnik za polog kovancev daleč največ 

plačal banki Sparkasse. Provizija, ki le v redkih bankah 

presega dva odstotka, je v banki Sparkasse kar pet 

odstotkov. Minimalno provizijo so postavili na 6,5 

evra. Zgoraj omenjeni podjetnik bi za 250 pologov po 

194 evrov kovancev Sparkasse v letu dni tako plačal kar 

2.425 evrov.  

Komitentom Sparkasse se kovance splača 

polagati v korespondenčnih bankah  



V Sparkasse pravijo, da imajo v Sloveniji le osem 

poslovalnic v katerih se tovrstna provizija 

zaračunava. Hkrati izpostavljajo dejstvo, da samo s 

kovanci posluje zelo malo podjetij. Dodajajo, da imajo 

širom države mrežo korespondenčnih bank, v katerih 

lahko njihovi komitenti polagajo gotovino.  

Provizija za polog kovancev na bančnem okencu v 

korespondenčni banki znaša najmanj dva evra 

oziroma en odstotek. Za 250 pologov po 194 evrov 

kovancev v korespondenčni banki bi komitent banke 

Sparkasse tako na leto plačal 500 evrov. S tem 

zneskom se Sparkasse uvršča med banke, na katerih 

je polaganje kovancev najbolj poceni.  

Druga najmanj prijazna do pologov manjših zneskov 

kovancev je NLB. Ta je strankam, ki niso potrošniki 

(podjetja, espeji), minimalno provizijo za polog 

kovancev na transakcijski račun postavila na 5,35 evra. 

Je pa hkrati tudi res, da lahko zneske, manjše od 30 

evrov, polagate brezplačno. Zgoraj omenjeni podjetnik 

bi za polaganje dnevnega izkupička kovancev NLB 

letno plačal 1.337 evrov.  



Druge banke bi mu za vsakodnevno polaganje 

kovancev zaračunale med 700 do 1.200 evrov. Pri 

nizkih cenah storitve sta v ospredju Hranilnica in 

posojilnica Vipava, ki za pologe kovancev in tudi 

bankovcev podjetjem in podjetnikom zaračunava po 

25 centov. Po 250 pologov bankovcev in kovancev na 

leto tako stane le 125 evrov.  

Polaganje manjših zneskov bankovcev je najdražje v 

Raiffeisen banki, kjer minimalna provizija znaša štiri 

evre. Če jih torej podjetnik na račun polaga vsak dan, 

ga to stane tisoč evrov na leto. Med najmanj prijaznimi 

do pologov manjših zneskov bankovcev so še 

Probanka, NLB in Unicredit banka Slovenija, v katerih 

bi letni strošek znašal po 625, 560 oziroma 515 evrov. 

Velika večina drugih bank bi letno zaračunala manj kot 

400 evrov.  

Do prej omenjenega malega podjetnika bi bila pri 

polaganju gotovine najmanj prijazna Sparkasse, ki bi 

mu za to storitev zaračunala 2.800 evrov. Dva tisočaka 

bi mu zaračunala Raiffeisen banka. Po drugi strani bi 



ga polaganje gotovine v NKBM na leto stalo »samo« 

875 evrov, v Poštni banki Slovenije pa le 850 evrov.  

Pri provizijah za polaganje gotovine je brez 

konkurence Hranilnica in posojilnica Vipava, ki pa 

veliki večini Slovenije ni dosegljiva, saj ima 

poslovalnice le ponekod na Notranjskem in 

Primorskem. 
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