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BANKA ZA PODJETNIKA 
Kateri dejavniki pri izbiri banke so odločilni glede na vaš posel? Katera banka je za proračun vašega 
podjetja najboljša? 
Razlike med bankami se kažejo predvsem v cenah storitev, flaksibilnosti in sistemu e-bančništva.  
Poslovni račun služi plačevanju in prejemanju finančnih sredstev, vezanih na poslovanje. Praktična 
možnost je tudi elektronsko bančništvo, ki podjetniku poenostavi poslovanje, saj lahko vse opravi od 
doma prek računalnika. Pri tem je treba banki plačati določene stroške tako za vodenje poslovnega 
računa, za elektronsko bančništvo, dodaten strošek pa predstavljajo še transakcije oziroma provizija za 
vsak izplačan znesek posebej. 
Prva pomembna stvar je, da podjetnik preveri stroške, ki jih ustvarja ob poslovanju. Hkrati je potrebno 
primerjati cenike bančnih storitev. Odprtje računa je pri vseh bankah brezplačno, razlike pri stroških 
vodenja računa pa so že kar velike. Med najdražjo in najcenejšo možnostjo je tako razlika že dobrih 
devet evrov od 5,20e pa vse do 14€ na mesec. 
 
Pri izbiri je potrebno preveriti še naslednje vidike: 
1. Prodaja po spletu: Če je podjetnik pred epidemijo prodajal v trgovini, ob zaprtju pa po spletu, je zanj 
pomembna višina prilivne provizije. 
 
2. Poslovanje s tujino: Če podjetnik posluje s tujino, naj bo pozoren na to, koliko ga bo stal priliv v tuji 
valuti oziroma plačilo v tujino. Pri nekaterih bankah tudi višina nakazila zviša stroške transakcije. 
 
3. Posojilo: Dobro je preveriti pri različnih ponudnikih bančnih storitev in primerjati bančne storitve ter 
stroške. 
 
4. Skrbnik: Zelo pomembno je jasno vedeti kdo je vaš skrbnik in na koga se lahko neposredno in brez 
težav obrnete po fizični, elektronski in telefonski poti. 
 
5. Dolgoročni poslovni partner: Cena plačilnega prometa in obrestna mera pri posojilu nista vedno 
najboljše merilo za to, katero banko izbrati za odprtje TRR. Zelo je pomembno, da je banka dolgoročni 
poslovni partner. 
 
Tudi pri spletnem bančništvu so razlike lahko kar velike. Velika večina bank vam zaračuna že pristop – 
po podatkih Banke Slovenije je pri tem najdražja banka Sparkasse, brez stroškov pristopa k spletnemu 
bančništvu pa boste pri Primorski hranilnici Vipava, Deželni banki Slovenije in banki Intesa Sanpaolo. 
 
Zaračunavanje ležarine se praviloma začne pri sto tisoč evrih skupnih sredstev stranke. Pri nekaterih 
bankah je meja postavljena tudi višje. 
Pri izbiri banke je za podjetnika najpomembneje, da se najprej vpraša, kakšne bančne storitve na svoji 
stopnji razvoja najbolj potrebuje. Ko so prioritete določene, lahko začne iskati tisto banko, ki najbolj 
ustreza njegovim potrebam. Potrebno je pretehtati prednosti in slabosti. 
Tudi pri morebitni zamenjavi banke odločitve ne smemo sprejemati impulzivno, temveč je treba na 
tehtnico postaviti tako prednosti kot slabosti zamenjave. 
 
24.6.2021, Povzeto po : Finance 
 
Iris Lanščak, svetovalka 
SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center Murska Sobota) 

 
Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 


