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Uvod 

• Od 18. 9. 2016 so vse banke s sedežem v RS v skladu s 137.š
členom ZPlaSS vsem potrošnikom, ki zakonito prebivajo v 
Evropski uniji, dolžne zagotavljati osnovni plačilni račun

• 29. 7. 2016 v U.l. RS objavljen Sklep o značilnostih 
osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine 
primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega 
računa (Sklep), ki med drugim določa:

 način izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje 
osnovnega plačilnega računa (primerno nadomestilo)

 da Banka Slovenije do konca februarja vsakega leta preveri, ali je 
zaradi spremembe katerega izmed kriterijev, na podlagi katerih je 
primerno nadomestilo določeno, ali vpliva ureditve osnovnega 
plačilnega računa na finančno vključenost, potrebna sprememba 
načina izračuna višine primernega nadomestila
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Trenutna ureditev načina izračuna višine 

primernega nadomestila

• ZPlaSS-E kot kriterija za določitev primernega nadomestila 
določa:
1. povprečna nadomestila, ki jih banke zaračunavajo

 upoštevanje vsote povprečij petih najnižjih nadomestil bank za posamezne storitve, 
vključene v osnovni plačilni račun (4,61 evra – v času priprave Sklepa)

2. nacionalno raven prihodkov
 upoštevanje zneska minimalnega dohodka (288,81 evra – v času priprave Sklepa).

• S Sklepom določeno primerno nadomestilo v višini:
1. 0,80% osnovnega zneska minimalnega dohodka za finančno najbolj 
ranljive

 upravičenci do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka in

2. 1,60% osnovnega zneska minimalnega dohodka za ostale potrošnike
 ciljane so druge finančno izključene osebe, npr. migranti, ki ne izpolnjujejo pogojev 

za prejemanje socialne pomoči
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Preverba, ali je potrebna sprememba načina 

izračuna primernega nadomestila (I)

• 21. 2. 2017 je Svet Banke Slovenije obravnaval potrebo po 
morebitni spremembi načina izračuna višine primernega 
nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa in 
odločil, da se ta ne spremeni

• Vpliv spremembe kriterijev: 

1. povprečna nadomestila, ki jih banke zaračunavajo:

 vsota povprečij petih v februarju veljavnih najnižjih nadomestil za 
storitve, vključene v osnovni plačilni račun znašala 4,52 evra

2. nacionalna raven prihodkov

 v februarju in še vedno veljavni osnovni znesek minimalnega dohodka 
znašal/znaša 292,56 evra

• Sprememba osnovnega zneska minimalnega dohodka ni bistveno 
vplivala na spremembo nominalne višine primernega nadomestila

• Referenčna nadomestila bank se niso bistveno spremenila
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Preverba, ali je potrebna sprememba načina 

izračuna primernega nadomestila (II)

• Vpliv trenutne ureditve osnovnega plačilnega računa na 

finančno vključenost

1. nobenih pritožb s strani potrošnikov glede trenutne ureditve 

zaračunavanja višine primernega nadomestila

2. relativno nizko št. odprtih osnovnih plačilnih računov: 89 na 

dan 31. 1. 2017

ne prihaja do prehajanja ostalih potrošnikov na osnovni plačilni 

račun

nizko število mogoče bolj pripisati lastnostim osnovnega plačilnega 

računa in ne neposredno načinu izračuna primernega nadomestila

banke ponujajo osnovni plačilni račun šele dobrih sedem mesecev
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