
 

2. del – pravne osebe (plačilni promet) 

     

LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 04 280 07 77, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, osnovni kapital: 8.689.200,00 EUR, 
SWIFT BIC: HLONSI22, registrski organ vpisa: Okrožno sodišče v Kranju, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si, www.lon.si 

 
 

stran 1/8 
 

Tarifa LON d.d., Kranj za poslovne storitve 
 (IV. Sefi, V. Poslovanje s pravnimi osebami, VI. Ostale storitve (obdavčene) za pravne osebe) 

 

Št. tarife: 03/2020, veljavna od vključno 24.04.2020 

 
SPLOŠNA DOLOČILA 

1. LON d.d., Kranj bo pri svojem poslovanju obračunavala svoje storitve po naslednjih tarifah, in so navedene v tem sklepu. Izjema so predpisana statistična 

poročila, ki jih predpišejo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in drugi organi, na podlagi zakonskih predpisov. Nadomestila za storitve zaračunava LON 

uporabnikom v Republiki Sloveniji, za katere opravlja storitve, če ni s sporazumom in LON dogovorjeno drugače. 

2. Pogodba o sklenjenem poslu mora obvezno vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljene storitve LON. 

3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tem sklepu zaračunava LON tudi naslednje dejanske stroške: 

3.1. stroške telefaksa, elektronskih sporočil in telefonskih pogovorov, razen pogovorov v krajevnem prometu, 

3.2. stroške telefonskih, telefaks in elektronskih nakazil, 

3.3. takse, davki, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje LON po nalogu oz. za račun komitenta, 

3.4. sodne stroške, stroške pravnega zastopanja, 

3.5. stroške za delo zunanjih sodelavcev, 

3.6. druge dejanske stroške. 

4. Strankam se nadomestilo obračunava in ga poravnajo praviloma takoj po opravljeni storitvi. Če stranka ni prisotna, se obračun izstavi najkasneje v roku 2 

delovnih dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja. Stranka mora poravnati obveznost najkasneje v osmih delovnih dneh od izstavitve računa, če ni 

drugače določeno. 

5. Od dneva, ko poteče rok za plačilo obveznosti, zaračunava LON d.d. za neporavnane obveznosti zakonite zamudne obresti obračunane na znesek terjatve 

v zamudi za čas od dneva nastanka zamude do dneva plačila. Višina obrestne mere zamudnih obresti je predpisana z vsakokrat veljavnim Zakonom o 

predpisani obrestni meri zamudnih obresti ter se spreminja skladno z zadnjim objavljenim predpisom o višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti v 

Uradnem listu Republike Slovenije  

6. LON d.d. je za bančne storitve navedene v 4. točki 44. člena ZDDV-1 oproščena plačila davka. Za tarifne postavke, ki so nebančne storitve, ki so po ZDDV 

obdavčene in so opredeljene v nadaljevanju, se DDV obračuna in izkaže na računu. 

7. Uprava LON d.d. lahko določi drugačno višino nadomestil kot je določeno v tarifi oz. določi višino nadomestil za posle, ki niso določeni v tarifi, pri čemer je 

potrebno posamezno nadomestilo opredeliti v skladu z ZDDV-1. 

8. V Tarifi za storitve LON d.d. Kranj, pri katerih se obračuna tudi davek na dodano vrednost (DDV), je v znesku samega nadomestila zajet tudi davek na 

dodano vrednost (DDV), razen kjer ni navedeno drugače. 

9. Za komitenta LON d.d. se šteje vsaka oseba, ki ima pri LON d.d. odprt aktiven TRR (FO ali PO). 

 

A. Storitve, oproščene DDV 
 

I. Poslovanje s pravnimi osebami 

1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB 

1.1. Vodenje računa 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

1.1.1. Vodenje transakcijskega računa (s.p., d.o.o. in volilni račun) mesečno 8,25 EUR 

1.1.2. Vodenje računa neprofitnih izvajalcev gospodinjstvom (računi društev) mesečno 4,35 EUR 

1.1.3. 
Vodenje Fiduciarnega računa za odvetnike in odvetniške družbe, notarje, 
nepremičninske družbe in stečajne upravitelje 

mesečno 2,85 EUR 

1.1.4. 
Vodenje Računa rezervnega sklada 
(v primeru podračunov se vodenje obračuna za vse podračune, z izjemo 
krovnega računa) 

mesečno 0,00 EUR 

1.1.5. Vodenje transakcijskega računa v sklopu Paketa za podjetnike in kmetovalce mesečno 4,35 EUR 

1.1.6. Vodenje transakcijskega računa v sklopu Premium paketa mesečno 12,25 EUR 

1.1.7. 
Vodenje transakcijskega računa za tuje pravne osebe – ne glede na pravno 
obliko 

mesečno  24,50 EUR 

1.1.8 
Ob odprtju računa za tuje pravne osebe ali za domače pravne osebe, kjer je 
njen zakoniti zastopnik in/ali ustanovitelj tujec, je potrebno plačilo varščine  

enkratno 150,00 EUR 

1.2. Ukinitev transakcijskega računa pravne oseb 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

1.2.1. Ukinitev transakcijskega računa - račun je odprt manj kot 6 mesecev 

1.2.1.1. Stranka je prejela ugodnosti iz naslova Paketa dobrodošlice enkratno 59,90 EUR 

1.2.1.2. Stranka ni prejela ugodnosti iz naslova Paketa dobrodošlice enkratno 28,50 EUR 

1.2.1.3. Ukinitev računa brez poslovanja* enkratno 59,90 EUR 
*Strošek se obračuna, če preko računa ni bilo prometa. Za promet se ne štejejo provizije LON d.d., stroški povezani s pologom in dvigom osnovnega  
kapitala ter ostali stroški povezani z ustanovitvijo družbe. 

1.2.2. Ukinitev transakcijskega računa – račun je odprt nad 6 mesecev enkratno 28,50 EUR 

1.2.3. Ukinitev posameznega Fiduciarnega računa (tudi podračuni) enkratno 0,00 EUR 

1.3. Izpiski in potrdila 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

1.3.1. Izdelava dokumentov na željo stranke, ki so predmet poslovanja LON. enkratno 7,95 EUR 

1.3.2. Izdelava izpiskov na željo stranke (šifrant 23) izpisek 2,55 EUR 

1.3.3. Dnevni izpiski poslani po pošti ali osebno prevzeti izpisek 0,79 EUR 

1.3.4. 
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (osebni prevzem, pošiljanje preko 
elektronske pošte ali preko faxa) 

enkratno 3,90 EUR 
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1.3.5. Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje preko pošte) enkratno 4,90 EUR 

1.3.6. Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje preko pošte v tujino) enkratno 6,90 EUR 

1.4. Opomini (poslovni računi) 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

1.4.1. Prvi opomin opomin 7,55 EUR 

1.4.2. Zadnji opomin pred tožbo opomin 14,95 EUR 

1.4.3. Odstop od pogodbe opomin 25,00 EUR 

1.5. Ostale storitve, povezane z računi pravnih oseb 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

1.5.1. 
Blokada računa in rezervacija sredstev, vodenje prisilne izterjave, obračuni 
obresti in poročanje 

enkratno 31,93 EUR 

1.5.2. 
Vsakokratna (delna celotna) izvršitev sklepa, prenos zarubljenih sredstev, 
nakazilo sredstev    

ob vsaki izvršitvi 10,15 EUR 

1.5.3. Kopiranje sklepa o izvršbi in pošiljanje – na željo stranke (šifrant 12) enkratno 6,15 EUR 

1.5.4. Vnos in vodenje izvršnice enkratno 31,93 EUR 

1.5.5. Vsakokratna (delna ali v celoti) izvršitev Izvršnice ob vsaki izvršitvi 10,15 EUR 

1.5.6. Unovčenje menice  enkratno 23,51 EUR 

1.5.7. 
Zavrnitev unovčenja menice zaradi premajhnega kritja na dolžnikovem računu 
oziroma nepopolne ali napačne izpolnitve 

enkratno 11,75 EUR 

1.5.8. 
Sprememba matičnih podatkov na poslovnem računu (sprememba lastnika, 
zastopnikov, pooblaščencev, naslova,…) – šifrant 183 

enkratno 6,90 EUR 

1.5.9. Prenos poslovanja na univerzalnega pravnega naslednika enkratno 198,00 EUR 

1.5.10. Izvršitev sklepa o dedovanju po posameznem poslu in dediču enkratno 9,95 EUR 

1.5.11. 
Obravnava komitenta pri izbrisu s črne liste (ne glede na razlog – odprtje 
računa, najem kredita,…) 

enkratno 100,00 EUR 

 

2. KARTIČNO POSLOVANJE 

2.1. Poslovna Activa Maestro 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

2.1.1. Izdaja kartice enkratno 0,00 EUR 

2.1.2. Nadomestilo za uporabo enkratno 0,00 EUR 

2.1.3. Dvigi na bankomatih LON d.d.  dvig 0,00 EUR 

2.1.4. 
Dvigi na bankomatih drugih bank v Sloveniji, znotraj Evropske monetarne unije, 
Hrvaški in Veliki Britaniji 

dvig 0,59 EUR 

2.1.5. Dvigi na bankomatih v tujini (izven Evropske monetarne unije) dvig 
1,60 % od zneska, 

min. 2,55 EUR, max. 
6,95 EUR 

2.1.6. Nadomestilo za dvig na POS terminalih dvig 
1,50 % od zneska, 

min. 2,45 EUR 

2.1.7. Vpogled v stanje na TRR na bankomatu v lasti LON d.d. vpogled 0,00 EUR 

2.1.8. Vpogled v stanje na TRR na bankomatu, ki ni v lasti LON d.d. vpogled 0,33 EUR 

2.1.9. Blokacija kartice ali pin kode enkratno 13,10 EUR 

2.1.10. Deblokacija kartice ali pin kode enkratno 4,95 EUR 

2.1.11. 
Ponovna izdelava kartice in PIN kode zaradi nesprejetja, izgube ali za primere 
izdelave brezstične kartice 

enkratno 15,25 EUR 

2.1.12. Neupravičena reklamacija enkratno 16,40 EUR 

2.1.13. Odstop od že naročene kartice enkratno 9,95 EUR 

2.1.14. 
Strošek naročila dodatne kartice Poslovni Maestro (vsaka druga oz. naslednja 
kartica za isto pravno osebo) 

enkratno 9,85 EUR 

2.2. Poslovna Activa MasterCard 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

2.2.1. Članarina (poravnava preko trajnega naloga) )  – velja za posamezno kartico letno 29,00 EUR 

2.2.2. Odobritev Activa MasterCard kartice (ob odobritvi-velja za posamezno kartico) enkratno 9,50 EUR 

2.2.3. Dvig gotovine v Sloveniji in v tujini (znotraj in izven Evropske monetarne unije) ob dvigu 
5,00 % od zneska, 

min. 10,95 EUR, max. 
20,50 EUR 

2.2.4. Prvi opomin opomin 10,95 EUR 

2.2.5. Drugi opomin opomin 13,45 EUR 

2.2.6. Tretji opomin opomin 19,95 EUR 

2.2.7. Blokacija kartice ali pin kode enkratno 13,10 EUR 

2.2.8. Deblokacija kartice ali pin kode enkratno 4,95 EUR 

2.2.9. Ponovna izdelava kartice in PIN kode zaradi nesprejetja ali izgube enkratno 15,25 EUR 

2.2.10. Neupravičena reklamacija enkratno 16,40 EUR 

2.2.11. Odstop od že naročene kartice enkratno 9,95 EUR 

2.2.12. Unovčenje zavarovanja enkratno 28,00 EUR 

2.2.13. Strošek stalne ali začasne spremembe limita na MC enkratno 14,45 EUR 

2.2.14. Sprememba dneva bremenitve enkratno 3,70 EUR 

2.3. 
Varnostno SMS obveščanje za poslovanje s karticami Activa Maestro in 
Activa MasterCard 

Način 
obračuna 

Nadomestilo 

2.3.1. Pristopnina in vklop storitve enkratno 0,00 EUR 

mailto:info@lon.si
http://www.lon.si/


 

2. del – pravne osebe (plačilni promet) 

     

LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 04 280 07 77, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, osnovni kapital: 8.689.200,00 EUR, 
SWIFT BIC: HLONSI22, registrski organ vpisa: Okrožno sodišče v Kranju, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si, www.lon.si 

 
 

stran 3/8 
 

2.3.2. 
Nadomestilo za uporabo (pavšalni znesek - ne glede na število SMS sporočil; 
za posamezno kartico) 

mesečno 0,99 EUR 

2.4. 
Sprememba PIN kode na bankomatu za kartice Activa Maestro in  Activa 
MasterCard  

Način 
obračuna 

Nadomestilo 

2.4.1. Sprememba PIN kode na bankomatu LON d.d. enkratno 1,99 EUR 

2.4.2. Sprememba PIN kode na bankomatu druge banke ali hranilnice (tudi v tujini) enkratno 3,99 EUR 
*Sprememba PIN kode je možna le na bankomatih, ki omogočajo to funkcijo. 

 

3. ELEKTRONSKA BANKA in MOBILNA BANKA 

3.1. Elektronska banka poslovni eLON* 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

3.1.1. Vodenje elektronske banke mesečno 2,80 EUR 

3.1.2. Vodenje elektronske banke v sklopu Paketa za podjetnike in kmetovalce mesečno 1,45 EUR 

3.1.3. Vodenje elektronske banke za neprofitne izvajalce gospodinjstvom mesečno 1,45 EUR 

3.1.4. 
Vodenje elektronske banke za fiduciarne račune Etažnim lastnikom  
(v primeru podračunov se vodenje obračuna za vse podračune, z izjemo 
krovnega računa) 

mesečno 2,80 EUR 

3.1.5. Vodenje elektronske banke v sklopu Premium paketa mesečno 3,90 EUR 

3.1.6. 
Pristopnina k uporabi eLON (komitent že ima ustrezno kvalificirano digitalno 
potrdilo (KDP) (šifrant 27) 

enkratno 18,75 EUR 

3.1.7. 
Pristopnina k uporabi eLON + pridobitev ustreznega KDP (naroči ga LON d.d. z 
veljavnostjo 5 let) (šifrant 28) 

enkratno 49,50 EUR 

3.1.8. 
Pristopnina k uporabi eLON + pridobitev ustreznega KDP na USB ključu (naroči 
ga LON d.d. z veljavnostjo 5 let) (šifrant 32) 

enkratno 74,50 EUR 

3.1.9. 
Naročilo novega KDP po preteku obstoječega, ob izgubi ali uničenju + 
obnovitev pristopa (šifrant 29) 

enkratno 33,00 EUR 

3.1.10. 
Naročilo novega KDP po preteku obstoječega, ob izgubi ali uničenju + 
obnovitev pristopa na USB ključu (šifrant 33) 

enkratno 59,50 EUR 

3.1.11. 
Obnova pristopa na elektronsko banko v primeru lastnega certifikata (šifrant 
117)  

enkratno 12,75 EUR 

3.1.12. Namestitev elektronske banke pri stranki (+ strošek kilometrine) (šifrant 34) enkratno 9,15 EUR 

3.1.13. 
V sklopu paketa dobrodošlice se novemu komitentu nudi brezplačno pristopnino na eLON v vrednosti 49,50 EUR; pri ostalih 
možnostih mora komitent doplačati razliko. (šifrant 35) 

3.1.14. OTP čitalec (za uporabo pri nakupovanju preko spleta) (šifrant 95) enkratno 14,95 EUR 
*Uporaba elektronske banke se zaračunava tudi vsakemu pooblaščencu posebej. 

3.1. Mobilna banka poslovni mLON* 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

3.1.1. Vodenje mobilne banke poslovni mLON  mesečno 1,35 EUR 
*Uporaba mobilne banke se zaračunava tudi vsakemu pooblaščencu posebej.   

 

4. PLAČILNI PROMET 

4.1. Plačilni nalog – posredovan elektronsko1 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.1.1. Stornacija avtoriziranega naloga na željo stranke 2 nalog 1,75 EUR 

4.1.2. Interni nalog nalog 0,22 EUR 

4.1.3. Eksterni nalog (do 50.000,00 EUR) nalog 0,62 EUR 

4.1.4. Nujni nalog ali plačilni nalog velike vrednosti (nad 50.000,00 EUR) nalog 3,55 EUR 

4.1.5. 
Interni nalog – za uporabnike Paketa za podjetnike, kmetovalce in neprofitne 
izvajalce gospodinjstvom 

nalog 0,00 EUR 

4.1.6. Interni nalog – za uporabnike Premium paketa nalog 0,33 EUR 

4.1.7. 
Eksterni nalog – za uporabnike Paketa za podjetnike, kmetovalce in neprofitne 
izvajalce gospodinjstvom 

nalog 0,36 EUR 

4.1.8. Eksterni nalog – za uporabnike Premium paketa nalog 0,89 EUR 

4.2. 
Plačilni nalog – posredovan na papirju (na bančnem okencu) v državi in 
regulirani čezmejni plačilni nalogi  

Način 
obračuna 

Nadomestilo 

4.2.1. Interni nalog nalog 0,66 EUR 

4.2.2. Eksterni nalog (do 50.000,00 EUR) nalog 4,15 EUR 

4.2.3. Nujni nalog ali plačilni nalog velike vrednosti (nad 50.000,00 EUR) nalog 7,15 EUR 

4.2.4 Interni nalog ročni izpis Nalog 2,16 EUR 

4.2.5 Eksterni nalog (do 50.000,00 EUR) ročni izpis Nalog 4,15 EUR 

4.3. Trajni nalogi in SEPA direktne bremenitve 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.3.1. Interni trajni nalogi nalog 0,00 EUR 

4.3.2. Eksterni trajni nalogi nalog 0,28 EUR 

4.3.3. SEPA direktna bremenitev za plačnika nalog 0,22 EUR 

 
1 Plačilni nalog SEPA je plačilo v evrih med transkacijskimi računi 28 držav članic Evropske unije ( EU), treh držav članic Evropskega gospodarskega prostora ( 
EGP), EU območij po 355. Členu Pogodbe o EU ter določenih držav in območij izven EU,EGP. Povezava na seznam držav članic SEPA: 
http://www.sepa.si/SloPrenova/SplosnoSepa/GeografskoObmocje.htm 
2 Velja za naloge pravnih oseb, ki še niso bili usmerjeni v ustrezne plačilne sisteme 
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4.3.4. SEPA direktna bremenitev za prejemnika plačila nalog 0,28 EUR 

4.3.5. Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga (SEPA DB) obvestilo 1,95 EUR 

4.3.6. Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga (trajni nalog) obvestilo 1,95 EUR 

4.4. Gotovinsko poslovanje 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.4.1. Dvig gotovine na okencu LON d.d. dvig 
0,60% od zneska, min. 

2,50 EUR 

4.4.2. Polog bankovcev na okencu LON d.d. polog 
0,40% od zneska, min. 

2,50 EUR 

4.4.3. Polog kovancev na okencu LON d.d. polog 
2,15 % od zneska, 

min. 2,50 EUR 

4.4.4. Polog  bankovcev v dnevno nočni trezor. polog 
0,33 % od zneska, 

min. 2,50 EUR 

4.4.5. Neizvršeno izplačilo naročene gotovine po krivdi komitenta (šifrant 77) 0,30 % od zneska naročila 

4.4.6. Menjava gotovine (bankovci in kovanci) – komitenti (šifrant 57) 
1,75 % od zneska,  

min. 2,50 EUR 

4.4.7. Menjava gotovine (bankovci in kovanci) – nekomitenti (šifrant 58) 
5,50 % od zneska, 

min. 6,50 EUR 

4.5. 
Plačilni promet s tujino 
(Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU in druge 
plačilne transakcije – mednarodna plačila)3 4 5 

Način 
obračuna 

Nadomestilo 

4.5.1. Prejeto plačilo (opcija SHA, BEN*) nalog 
0,08 %, min. 8,00 
EUR, max. 100,00 

EUR) 
*Pri prejetih plačilih z opcijo BEN se nadomestilo odšteje od zneska nakazila. 

4.5.2. Prejeto plačilo (opcija OUR)** nalog brez nadomestila 
**Kadar komitent LON d.d. prejme nakazilo iz tujine z oznako stroškov OUR, se za stroške transakcije bremeni tujo banko. Če tuja banka v roku 60 dni od 
obračuna stroškov ne poravna obveznosti, LON d.d. za neporavnane stroške bremeni račun stranke. 

4.5.3. Nakazilo v tujino (opcija SHA, OUR) – elektronski nalog nalog 
0,08 %, min. 8,00 
EUR, max. 100,00 

EUR) 

4.5.4. Nakazilo v tujino (opcija SHA, OUR) – papirnati (ročni) nalog nalog 
0,10 %, min. 10,00  
max. 100,00 EUR) 

4.5.5. Nakazilo v tujino (opcija BEN) – papirnati ali elektronski nalog nalog brez nadomestila 

4.5.6. Nakazilo v tujino (dodatno opcija OUR) 
do 2.500,00 EUR 
do 5.000,00 EUR 

do 25.000,00 EUR 
do 50.000,00 EUR 

nad 50.000,00 EUR 

nalog 

 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
30,00 EUR 
50,00 EUR 
65,00 EUR 

Za vsa plačila v tujih valutah za zneske do protivrednosti 2.000,00 EUR se dodatno zaračuna 10,00 EUR, za zneske nad protivrednostjo 2.000,00 EUR se 
dodatno zaračuna 15,00 EUR. Velja za opcijo OUR.  

4.5.7. Nujni plačilni nalogi  nalog 5,90 EUR 

4.5.8. NON STP stroški enkratno 10,00 EUR 

4.5.9. SWIFT obrazec po elektronski pošti ali telefaksu.  enkratno 7,00 EUR 

4.5.10. Reklamacije in storitve po poizvedbah (šifrant 46) enkratno 
13,00 EUR (+ dejanski 

stroški tujih bank) 

4.5.11. Preklic ali sprememba nakazila enkratno 
13,00 EUR (+ dejanski 

stroški tujih bank) 
Splošne določbe za poslovanje s tujino (velja tudi za čekovno poslovanje): Račun stranke je vedno bremenjen v EUR, enako se prilivi iz tujine v tujih valutah 
konvertirajo v EUR. Pri konverziji deviz na TRR in prodaji deviz LON d.d. uporablja podjetniške nakupne in prodajne tečaje DBS. 

Nadomestilo za plačilne transakcije v tujih valutah se obračunajo od protivrednosti v domači valuti. 

4.6. E-računi 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.6.1. 
Posredovanje e-računa do prejemnika (preko UJP ali med bankami in 
hranilnicami) 

nalog 0,10 EUR 

4.6.2. 

Izdajanje e-računov (strošek izdaje e-računov): 
do 500 računov 
od 501 do 10.000 računov 
od 10.000 do 25.000 računov 
nad 25.000 računov 

nalog 

 
0,25 EUR 
0,24 EUR 
0,22 EUR 
0,20 EUR 

4.6.3. 

Dodatek k ceni za posredovan e-račun glede na velikost paketa: 
do 200 kb  
od 200 do 500 kb 
od 501 do 1.000 kb 
nad 1.000 kb 

nalog 

 
0,00 EUR 
0,02 EUR 
0,05 EUR 
0,10 EUR 

 
3 Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna transakcija je plačilo med državami članicami 
Evropske unije. Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v kateri koli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA ( vsaka stranka plača stroške 
svoje banke) 
4 Ustrezno nadomestilo (za pravno ali fizično osebo) se obračuna na podlagi veljavnega formata številke računa IBAN prejemnika ali plačnika, komitenta LONa 
5 Pri čezmejnih plačilnih transakcijah v kateri koli valuti (tudi valuti, ki ni valuta države članice EU) je dovoljena le opcija plačnika stroškov »SHA«. V primeru     
prejetega plačila (priliv) ali naloga za nakazilo (odliv) z opcijo plačnika stroškov »OUR« ali »BEN« bo ta spremenjena v »SHA« 

mailto:info@lon.si
http://www.lon.si/


 

2. del – pravne osebe (plačilni promet) 

     

LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 04 280 07 77, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, osnovni kapital: 8.689.200,00 EUR, 
SWIFT BIC: HLONSI22, registrski organ vpisa: Okrožno sodišče v Kranju, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si, www.lon.si 

 
 

stran 5/8 
 

4.7. Sistem množičnih plačil 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.7.1. Zbirni nalog nalog 4,95 EUR 

4.7.2. Interno individualno plačilo nalog 0,21 EUR 

4.7.3. Eksterno individualno plačilo nalog 0,21 EUR 

4.8. Prilivne provizije 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.8.1. Nadomestilo za evidentiranje priliva (prilivna provizija) nalog 0,11 EUR 

4.8.2. Nadomestilo za evidentiranje priliva (prilivna provizija) – Premium paket nalog 0,13 EUR 
Nadomestilo se ne obračuna na računih Prostovoljnih gasilskih društev in Gasilskih zvez ter poslovnih in skrbniških (fiduciarnih) računih etažnih lastnikov 

4.9. Plačilni nalog – posredovan v dnevno nočni trezor (DNT) 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

4.9.1. Interni nalog nalog 0,66 EUR 

4.9.2. Eksterni nalog (do 50.000,00 EUR) nalog 1,48 EUR 

4.9.3. Nujni nalog ali plačilni nalog velike vrednosti (nad 50.000,00 EUR) nalog 4,10 EUR 
Regulirani čezmejni plačilni nalog je avtomatsko (STP) plačilo, izvršeno med bankama s sedežem v državi EU, v valutah EUR, SEK ali RON, plačilna navodila 

vsebujejo IBAN prejemnika, BIC prejemnikove banke in opcijo plačila stroškov SHA (deljeni stroški). 

 

5. DEPOZITI PRAVNIH OSEB 

5.1. Depoziti pravnih oseb 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

5.1.1. 
Predčasna prekinitev vezanega depozita (Razvezane vloge se do razvezave 
obrestujejo po pogodbeni obrestni meri. ) 
 

enkratno 

Izredni dogodki: 2,00 
% od glavnice in 

obresti, min. 31,00 
EUR; 

Ostali dogodki: 4,00 
% od glavnice in 

obresti, min. 31,00 
EUR 

 

6. DNEVNO NOČNI TREZOR (DNT) 

6.1. Dnevno nočni trezor (DNT) 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

6.1.1. Letna uporabnina – pravne osebe* (šifrant 87) letno 56,25 EUR 

6.1.2. Letna uporabnina – samostojni podjetniki, društva** letno 33,75 EUR 

 *- V sklopu letne uporabnine uporabnik prejme 120 vrečk in kartico za dostop do DNT-ja 

 **- V sklopu letne uporabnine uporabnik prejme 60 vrečk in kartico za dostop do DNT-ja 

6.1.3. Izdaja dodatne vrečke za DNT (šifrant 86) vrečka 0,31 EUR + DDV 

6.1.4. Izdaja dodatne ali nadomestne kartice za DNT enkratno 5,11 EUR 

 

7. NADOMESTILO ZA VODENJE VPOGLEDNIH SREDSTEV 
7.1. Vrsta sredstva Nadomestilo 

7.1.1. Nadomestilo za vodenje vpoglednih sredstev 
0,045 % od povprečnega 

mesečnega stanja nad 100.000 EUR 
Nadomestilo velja za vse vrste računov pravnih oseb z izjemo Skrbniških (fiduciarnih) računov etažnih lastnikov. Nadomestilo se ne obračunava na računih 
dobrodelnih organizacij. 

 

8. UGODNOSTI ZA PRAVNE OSEBE IN PAKETNI RAČUNI 
8.1. Paket dobrodošlice za pravne osebe 

 

Paket vsebuje: 

• brezplačno vodenje računa 6 mesecev 

• brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON (šifrant 27 ali šifrant 28) 

• 50 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita 
• dodatek 0,10 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita (velja le za redno ponudbo depozitov z ročnostjo 

nad 1 letom) 
Velja za nove komitente, ki odprejo v LON d.d. poslovni račun. Paket velja tudi za novonastala podjetja in samostojne podjetnike. Paket ne 
velja za tuje pravne osebe. 

8.2. Paket za podjetnike, kmetovalce in društva (neprofitni izvajalci gospodinjstvom) 

 

Paket vsebuje: 

• vodenje poslovnega računa (4,35 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (1,45 EUR) 

• interni elektronski nalogi (brezplačno) 

• eksterni elektronski nalogi (0,36 EUR) 

• Prilivna provizija (0,11 EUR) 
Za Podjetnike:  
Paket velja za nove komitente, ki v LON d.d. odprejo poslovni račun. Paket velja za samostojne podjetnike, katerih letni promet (letni prihodki) 

ne presegajo 50.000 EUR. Paket velja tudi za vse novonastale samostojne podjetnike. Podjetniški paket je združljiv s Paketom dobrodošlice za 
pravne osebe. V kolikor se pri letnem pregledu prometa ugotovi, da se je samostojnemu podjetniku v preteklem letu povečal letni promet nad 
50.000 €, se mu začnejo zaračunavati stroški po redni tarifi. 
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Za Kmetovalce:  
Paket velja za vse kmetovalce, ki v LON d.d. odprejo poslovni račun za opravljanje (dopolnilne) dejavnosti. Paket za kmetovalce je združljiv s 

Paketom dobrodošlice za pravne osebe (razen v primerih, ko je namen odprtja računa najetje kredita). Paket velja tudi za obstoječe stranke 
LON d.d.. 
Za Društva: 
Paket velja za vsa društva, ki v LON d.d. odprejo poslovni račun za opravljanje društvene dejavnosti. Paket je združljiv s Paketom 
dobrodošlice za pravne osebe. Paket velja tudi za obstoječe stranke LON d.d.. 

8.3. Paket Priporočilo  

 • Brezplačno vodenje računa 6 mesecev 

8.4. Podjetniški paket OZS - Mozaik in Poslovni paket GZS-PTZ 

 

Paket vsebuje: 

• vodenje poslovnega računa (4,35 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (1,45 EUR) 

• interni elektronski nalogi (brezplačno) 

• eksterni elektronski nalogi (0,36 EUR) 

• brezplačno vodenje računa 6 mesecev* 

• brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON 

• 60 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita 

• dodatek 0,10 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita (velja le za redno ponudbo depozitov z ročnostjo 
nad 1 letom) 

• Prilivna provizija (0,11 EUR) 
*Ugodnost velja za nove komitente, ki pri LON d.d. še nimajo predhodno odprtega poslovnega računa. Paketi veljajo za vse člane posameznih 
organizacij, ne glede na pravno obliko ali letni promet (prihodke). Paketi veljajo tudi za novonastala podjetja in s.p.-je in so združljivi s Paketom 
dobrodošlice za pravne osebe. 

8.5. Ugodnosti za Prostovoljna gasilska društva in Gasilske zveze 

 Ugodnosti so sledeče: 

• Brezplačno vodenje poslovnega računa  

• Brezplačna pristopnina in mesečno vodenje elektronske banke Poslovni eLON 

• Brezplačni dvigi gotovine na račun  

• Brezplačni pologi gotovine* v obliki bankovcev na račun (*pologi kovancev se obračunajo skladno z redno tarifo) 

• Brezplačni prilivi na račun 

• Brezplačni plačilni nalogi v domačem plačilnem prometu 
Ponudba velja do preklica. Zgoraj navedeni stroški poslovanja se ne zaračunavajo celotno obdobje odprtja računa. Ostali stroški se zaračunajo 
po veljavni tarifi. 

8.6. Poslovni račun za društva 

 Paket vsebuje: 

• Vodenje poslovnega računa (4,35 EUR) 

• Vodenje elektronske banke Poslovni eLON (1,45 EUR) 

• Brezplačni interni elektronski nalogi (0,00 EUR) 

• Eksterni elektronski nalogi (0,36 EUR) 

8.7. Sindikalni paket in Bazični paket 

 Paket vsebuje: 

• vodenje poslovnega računa (2,60 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (1,45 EUR) 

• interni elektronski nalogi (0,10 EUR) 

• eksterni elektronski nalogi (0,36 EUR) 

• interni ali eksterni papirnati nalog (0,82 EUR) 

• Dnevno pošiljanje papirnatih izpiskov (0,55 EUR) 

• Prilivna provizija 0,11 EUR) 
Sindikalni paket: Paket je združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe (za nove komitente). Paket velja tudi za obstoječe stranke LON 
d.d.. Paket velja tudi za vse posredovane stranke preko VEM točke Mengeš. 
Bazični paket: Paket je združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe. 

8.8. Premium paket 

 Paket vsebuje: 

• vodenje poslovnega računa (12,25 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (3,90 EUR) 

• interni elektronski nalogi (0,33 EUR) 

• eksterni elektronski nalogi (0,89 EUR) 

• Prilivna provizija (0,13 EUR) 
Paket je združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe (za nove komitente). 

8.9. Paket za tuje pravne osebe 

 Paket vsebuje: 

• vodenje poslovnega računa (24,50 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (2,80 EUR) 

• interni elektronski nalogi (0,22 EUR) 

• eksterni elektronski nalogi (0,62 EUR) 

• Prilivna provizija (0,11 EUR) 
Paket ni združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe (za nove komitente). 

8.10. Fiduciarni (skrbniški) račun za etažne lastnike 

 Paket vsebuje: 

• vodenje računa (0,00 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (2,80 EUR) 

• interni elektronski nalogi (0,22 EUR) 
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• eksterni elektronski nalogi (0,62 EUR) 

• Prilivna provizija (0,00 EUR) 
Paket ni združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe (za nove komitente). 

8.11. Fiduciarni račun za odvetnike in odvetniške družbe, notarje, nepremičninske družbe in stečajne upravitelje 

 Paket vsebuje: 

• vodenje računa (2,85 EUR) 

• vodenje elektronske banke Poslovni eLON (2,80 EUR) 

• interni elektronski nalogi (0,22 EUR) 

• eksterni elektronski nalogi (0,62 EUR) 

• Prilivna provizija (0,11 EUR) 
Paket ni združljiv s Paketom dobrodošlice za pravne osebe (za nove komitente). 

9. DOKUMENTARNO, GARANCIJSKO IN ČEKOVNO POSLOVANJE – TUJINA 

9.1. Dokumentarni inkaso 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

9.1.1. Nostro in loro inkaso dokumentov oz. menice enkratno 
0,14 %, min. 15,00 
EUR, max. 167,00 

EUR 

9.1.2. Plačilna transakcija po nostro in loro inkasu enkratno 
0,14 %, min. 10,00 
EUR, max. 140,00 

EUR 

9.1.3. Poštnina (priporočeno s povratnico) enkratno 8,00 EUR 

9.2. Dokumentarni akreditivi in stand-by dokumentarni akreditivi 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

9.2.1. Uvozni (nostro) akreditivi 

9.2.1.1. Odpiranje akreditiva s položenim kritjem 
enkratno/ 
kvartalno 

0,22 %, min. 28,00 
EUR, max. 1.870,00 

EUR 

9.2.1.2. 
Odpiranje na osnovi pogodbe o okvirnem limitu 

enkratno/ 
kvartalno 

0,33 %, min. 28,00 
EUR, max. 1.870,00 

EUR 
Nadomestilo pod 8.2.1.1. in 8.2.1.2. se zaračuna ob odprtju in ob vsakem začetem tromesečju do poteka veljavnosti akreditiva oz. obveznosti 
plačila. Če je zapadlost v 10. dneh novega začetega četrtletja, LON d.d. lahko opusti obračun. 

9.2.1.3. Pregled dokumentov enkratno 
0,17 %, min. 18,40 

EUR 

9.2.1.4. Vrnitev ali izročitev dokumentov brez plačila enkratno 24,00 EUR 

9.2.2. Izvozni (loro) akreditiv 

9.2.2.1. Notifikacija 
enkratno 

0,14 %, min. 18,40 
EUR, max. 184,00 

EUR 

9.2.2.2. Konfirmacija 
enkratno 

0,33 %, min. 28,00 
EUR, max. 184,00 

EUR 

9.2.2.3. Prenos akreditiva in asignacija 
enkratno 

0,12 %, min. 28,00 
EUR, max. 184,00 

EUR 

9.2.2.4. Prevzem dokumentov 
enkratno 

0,17 %, min. 18,40 
EUR, max. 184,00 

EUR 
V primeru, da akreditiv ni bil izkoriščen delno ali v celoti, se zaračunano nadomestilo ne vrne. 

9.3. Loro garancije 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 

9.3.1. 
Notifikacija loro garancije 

enkratno 
0,17 %, min. 18,40 
EUR, max. 184,00 

EUR 

9.3.2. 
Prevzem in pošiljanje dokumentov v inkaso po garanciji 

enkratno 
0,17 %, min. 9,30 
EUR, max. 138,00 

EUR 

9.3.3. 
Zahtevek za unovčenje loro garancij 

enkratno 
0,17 %, min. 9,30 
EUR, max. 138,00 

EUR 

9.4. 
Skupne storitve za dokumentarni inkaso, dokumentarni akreditiv in stand-
by dokumentarni akreditivi in loro garancije 

Način 
obračuna 

Nadomestilo 

9.4.1. Sprememba pogojev enkratno 21,50 EUR 

9.4.2. Urgence in preklici enkratno 19,50 EUR 

9.4.3. Pred-obvestilo (avizo) enkratno 19,50 EUR 

9.4.4. Preklic/nekoriščenje že sklenjenega posla enkratno 19,50 EUR 

9.4.5. Izvedba zahtevnejših poslov enkratno 
po dogovoru/na 

predlog strokovne 
službe 
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B. STORITVE OBDAVČENE PO ZDDV - 1 – STOPNJA 22 % 

II. Ostale storitve (obdavčene) za pravne osebe 

1. POSREDOVANJE INFORMACIJ O BONITETI KOMITENTA  

1.1. 
POSREDOVANJE INFORMACIJ O BONITETI KOMITENTA DRUGI 
OSEBI ZA SKLENITEV POSLA, KI NI POVEZAN S POSLOVANJEM 
LON D.D. 

Način 
obračuna 

Nadomestilo 
(brez DDV) 

Nadomestilo (z 
DDV) 

1.1.1. BON 2 (šifrant 1) enkratno 10,50 EUR 12,81 EUR 

1.1.2. Podrobnejša analiza finančnega stanja in poslovanja podjetja enkratno 65,00 EUR 79,30 EUR 

 

2. OBDELOVANJE INFORMACIJ O KREDITNI SPOSOBNOSTI PRAVNIH 

OSEB ZA ZUNANJE UPORABNIKE  

2.1. 
Obdelovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb za 
zunanje uporabnike in ni vezano na finančno storitev, opravljeno v 
LON d.d. 

Način 
obračuna 

Nadomestilo 
(brez DDV) 

Nadomestilo (z 
DDV) 

2.1.1. Izvedba zavarovanja denarne terjatve s hipoteko ali zastavo premičnin enkratno 45,00 EUR 54,90 EUR 

2.1.2. Posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov enkratno   

2.1.3. 

Storitve pri odobravanju in upravljanju kreditov in garancij v imenu in za 
račun kreditodajalca oz. kreditojemalca: 

• Zbiranje prošenj 

• Obdelava zahtevkov 

• Sklepanje pogodb 

• Vodenje kreditov 

enkratno 

 

 

2.1.4. 

Storitve pri odobravanju in upravljanju posojil, ki niso dana v denarni 
obliki (leasing): 

• Zbiranje prošenj 

• Obdelava zahtevkov 

• Sklepanje pogodb 

• Vodenje kreditov 

enkratno 

 

 

Za posle posredovanja pri kreditnih in posojilnih poslih LON d.d. sklene pogodbo o posredovanju, v kateri se dogovori nadomestilo za opravljanje 
storitev. 

 

3. OSTALE STORITVE 

3.1. Ostale storitve 
Način 

obračuna 
Nadomestilo 
(brez DDV) 

Nadomestilo (z 
DDV) 

3.1.1. Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja LON d.d. enkratno 1,05 EUR na 
vrstico, min. 
21,00 EUR 

1,28 EUR na 
vrstico, min. 
25,62 EUR 

3.1.2.. Fotokopiranje dokumentov na željo stranke, ki niso v zvezi s storitvami 
LON d.d. (ena stran) (šifrant 7) 

enkratno 0,16 EUR 0,19 EUR 

3.1.3.. Pošiljanje telefax, elektr. sporočil in poštnih pošiljk na željo stranke 
(šifrant 8) 

enkratno 5,44 EUR 6,64 EUR 

3.1.4. Pošiljanje telefax, elektr. sporočil in poštnih pošiljk na željo stranke v 
tujino (priporočeno s povratnico) (šifrant 108) 

enkratno 9,87 EUR 12,04 EUR 

3.1.5. Poizvedbe o obstoju in stanju računov na podlagi sodnih sklepov (šifrant 
10) 

enkratno 4,83 EUR 5,89 EUR 

3.1.6. Strokovno delo (šifrant 111) ura 45,00 EUR 54,90 EUR 

3.1.7. Priprava poročila za revizijo stranke (šifrant 105) enkratno 28,50 EUR 34,77 EUR 

 

IV. Sefi 

Zneski brez DDV: 

1.1. velikost 5 x 31 velikost 10 x 31 velikost 15 x 31 velikost 20 x 31 velikost 30 x 31 

6 mesecev 36,25 EUR 41,75 EUR 53,25 EUR 94,00 EUR 151,25 EUR 

letno 52,00 EUR 62,50 EUR 84,75 EUR 137,75 EUR 240,50 EUR 

Zneski z DDV: 

1.2. velikost 5 x 31 velikost 10 x 31 velikost 15 x 31 velikost 20 x 31 velikost 30 x 31 

6 mesecev 44,23 EUR 50,94 EUR 64,97 EUR 114,68 EUR 184,53 EUR 

letno 63,44 EUR 76,25 EUR 103,40 EUR 168,06 EUR 293,41 EUR 
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