
Prepoved zaračunavanja provizij s strani prejemnikov plačila v skladu s tretjim odstavkom 126. 
člena ZPlaSSIED 
 
Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list 
RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki je začel veljati 22. 2. 2018, v tretjem odstavku 
126. člena prepoveduje zaračunavanje nadomestil s strani prejemnikov plačil pri plačilih z nekaterimi 
plačilnimi instrumenti. ZPlaSSIED določa, da prejemnik plačila (npr. trgovec, državni organ…) v 
nobenem primeru ne sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere  

(i) drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU določa uporabo medbančnih provizij, in  
(ii) za tiste plačilne storitve, za katere se uporablja Uredba 260/2012/EU. 

 
Ad (i): Drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije 
se uporablja za transakcije s potrošniškimi debetnimi in kreditnimi karticami, pri katerih se ponudnik 
plačilnih storitev plačnika in ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila nahajata v EU, vendar pa se 
v skladu s tretjim odstavkom 1. člena te uredba ne uporablja za:  

(a) transakcije s komercialnimi karticami; 
(b)  dvige gotovine na bankomatih ali na okencu ponudnika plačilnih storitev, in  
(c)  transakcije s plačilnimi karticami, ki jih izdajajo tristranske sheme plačilnih kartic.  

 
Vendar pa je treba upoštevati tudi peti odstavek 1. člena Uredbe 2015/751/EU, ki zadevno izvzetje 
tristranskih shem plačilnih kartic iz urejanja medbančnih provizij dopolnjuje z določbo, da če tristranska 
shema plačilnih kartic podeljuje licenco drugim ponudnikom plačilnih storitev za izdajanje kartičnih 
plačilnih instrumentov ali pridobivanje kartičnih plačilnih transakcij, ali za oboje, ali izdaja kartične 
plačilne instrumente s partnerjem, ki souporablja blagovno znamko, ali prek posrednika, se šteje za 
štiristransko shemo plačilnih kartic. Glede na trenutni način izdajanja plačilnih kartic Diners in American 
Express v Sloveniji (ti dve kartični shemi se sicer običajno označujeta kot tristranski shemi), navedeno 
pomeni, da se tudi na transakcije z zadevnima plačilnima karticama, če so bile izdane potrošnikom v 
Sloveniji, nanašajo določbe predmetne uredbe in posledično prepoved zaračunavanja nadomestil v 
ZPlaSSIED. 
 
Ad (ii): Uredba 260/2012/EU določa pravila za transakcije s kreditnimi prenosi in direktnimi 
bremenitvami v evrih znotraj Evropske unije, pri čemer uredba v drugem odstavku 1. člena določa tudi 
šest izjem, v katerih se ta uredba ne uporablja, in sicer za: 

(a) plačilne transakcije, izvršene med ponudniki plačilnih storitev in znotraj njih, vključno z njihovimi 
zastopniki ali podružnicami, za njihov lastni račun; 

(b) plačilne transakcije, ki se obdelujejo in poravnavajo s sistemi za plačila velikih vrednosti, ne pa 
plačilne transakcije z direktnimi bremenitvami, pri katerih plačnik ni izrecno zahteval, da se 
izvršijo preko sistema za plačila velikih vrednosti; 

(c) plačilne transakcije, izvedene preko plačilnih kartic ali podobnih naprav, vključno z dvigi 
gotovine, razen če se plačilna kartica ali podobna naprava uporabi samo za generiranje 
informacij, ki so potrebne, da se neposredno izvrši kreditni prenos ali direktna bremenitev na ali 
s plačilnega računa, označenega BBAN ali IBAN; 

(č) plačilne transakcije, izvedene z uporabo telekomunikacijskih, digitalnih ali IT naprav, katerih 
posledica ni kreditni prenos ali direktna bremenitev na ali s plačilnega računa, označenega z 
BBAN ali IBAN; 

(d) denarna nakazila, kot je določeno v 10. členu ZPlaSSIED; 
(e) plačilne transakcije, pri katerih gre za prenos elektronskega denarja, kot določeno v 11. točki 4. 

člena ZPlaSSIED, razen če je posledica takšnih transakcij kreditni prenos ali direktna 
bremenitev na ali s plačilnega računa, označenega z BBAN ali IBAN. 

 
Zadevna prepoved iz ZPlaSSIED se nanaša zgolj na zaračunavanje doplačil zaradi izbora plačilne 
kartice kot načina plačila (nadomestilo, če potrošnik plača z debetno ali kreditno kartico; če pa bi 
potrošnik plačal z gotovino ali drugim plačilnim sredstvom, mu tega nadomestila ne bi zaračunali), ne 
pa na nadomestila za opravljanje morebitnih drugih storitev, povezanih s konkretnimi kartičnimi plačili 
(npr. menjave valut, morebitne stroške zaradi omogočanja obročnega plačila). Enako velja tudi v primeru 
plačila s kreditnim prenosom in direktno bremenitvijo. 
 
V nadaljevanju so navedene nekatere definicije pojmov iz Uredbe 2015/751/EU, ki so pomembne za 
razumevanje njenih določb: 



3. „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki pri pogodbah o plačilnih storitvah, ki jih zajema ta uredba, deluje 
zunaj področja svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; 
 
4. „transakcija z debetno kartico“ pomeni kartično plačilno transakcijo, tudi s predplačniškimi karticami, 
ki ni transakcija s kreditno kartico; 
 
5. „transakcija s kreditno kartico“ pomeni kartično plačilno transakcijo, kjer znesek transakcije na 
določen predhodno dogovorjen datum v koledarskem mesecu v celoti ali deloma bremeni plačnika v 
skladu s predhodno dogovorjeno kreditno storitvijo, z obrestmi ali brez njih; 
 
6. „komercialna kartica“ pomeni kakršen koli kartični plačilni instrument, izdan podjetjem ali osebam 
javnega sektorja ali samozaposlenim fizičnim osebam, ki se lahko uporablja samo za poslovne izdatke, 
kjer plačila, izvršena s takšnimi karticami, neposredno bremenijo račun podjetja ali osebe javnega 
sektorja ali samozaposlene fizične osebe; 
 
7. „kartična plačilna transakcija“ pomeni storitev, opravljeno na podlagi infrastrukture sheme plačilnih 
kartic in poslovnih pravil za izvedbo plačilne transakcije s kakršno koli kartico oziroma 
telekomunikacijsko, digitalno ali IT napravo ali programsko opremo, če je posledica tega transakcija z 
debetno ali kreditno kartico. Kartične plačilne transakcije izključujejo transakcije, ki temeljijo na drugih 
vrstah plačilnih storitev; 
 
16. „shema plačilnih kartic“ pomeni enoten sklop pravil, praks, standardov in/ali izvedbenih smernic za 
izvrševanje kartičnih plačilnih transakcij, ki je ločen od kakršne koli infrastrukture ali plačilnega sistema, 
ki podpira njeno delovanje, in v katero je vključen kateri koli posebni organ odločanja, organizacija ali 
subjekt, odgovoren za delovanje sheme;  
 
17. „štiristranska shema plačilnih kartic“ pomeni shemo plačilnih kartic, v okviru katere so kartične 
plačilne transakcije izvršene s plačilnega računa plačnika na plačilni račun prejemnika plačila na podlagi 
posredovanja sheme, izdajatelja (na strani plačnika) in pridobitelja (na strani prejemnika plačila);  
 
18. „tristranska shema plačilnih kartic“ pomeni shemo plačilnih kartic, pri kateri sama shema zagotavlja 
storitve pridobivanja in izdajanja, kartične plačilne transakcije pa so izvršene s plačilnega računa 
plačnika na plačilni račun prejemnika plačila v shemi. Če tristranska shema plačilnih kartic podeljuje 
licenco drugim ponudnikom plačilnih storitev za izdajanje kartičnih plačilnih instrumentov ali pridobivanje 
kartičnih plačilnih transakcij, ali za oboje, ali izdaja kartične plačilne instrumente s partnerjem, ki 
souporablja blagovno znamko, ali prek posrednika, se šteje za štiristransko shemo plačilnih kartic; 
 
20. „kartični plačilni instrument“ pomeni kakršen koli plačilni instrument, vključno s kartico, mobilnim 
telefonom, računalnikom ali kakršno koli drugo tehnološko napravo z ustrezno plačilno aplikacijo, s 
katerim lahko plačnik odredi kartično plačilno transakcijo, ki ni kreditni prenos ali direktna bremenitev iz 
člena 2 Uredbe (EU) št. 260/2012; 
 
Definicije pojmov iz Uredbe 260/2012/EU: 
1. „kreditni prenos“ pomeni nacionalno ali čezmejno plačilno storitev knjiženja v dobro plačilnega računa 
prejemnika plačila na podlagi plačilne transakcije ali serije plačilnih transakcij s plačilnega računa 
plačnika, ki jo opravi ponudnik plačilnih storitev, ki vodi plačilni račun plačnika na podlagi navodil, ki mu 
jih daje plačnik; 
 
2. „direktna bremenitev“ pomeni nacionalno ali čezmejno plačilno storitev knjiženja v breme plačilnega 
računa plačnika, pri čemer je plačilna transakcija odrejena s strani prejemnika plačila na podlagi 
plačnikove privolitve; 
 
Definicije pojma iz Direktive 2015/2366/EU: 
22. „denarno nakazilo“ pomeni plačilno storitev, pri kateri se sredstva prejmejo od plačnika brez odprtja 
plačilnega računa v imenu plačnika ali prejemnika plačila, izključno zato, da se prenese ustrezen znesek 
prejemniku plačila ali drugemu ponudniku plačilnih storitev, ki deluje v imenu prejemnika plačila, in/ali 
kadar se taka sredstva prejmejo v imenu prejemnika plačila in se mu dajo na voljo; 
 
Definicija pojma iz Direktive 2009/110/ES: 



2. „elektronski denar“ pomeni denarno vrednost, shranjeno v elektronski obliki, vključno z magnetno, ki 
pomeni terjatev do izdajatelja, ki je izdana na podlagi prejema denarnih sredstev za namen izvrševanja 
plačilnih transakcij, kakor so opredeljene v točki 5 člena 4 Direktive 2007/64/ES, in ki jo sprejme fizična 
ali pravna oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja; 
 


