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OBRESTNE MERE  
za poslovanje na osebnem računu za potrošnike 

 

         

 

 
EUR CHF GBP USD JPY ostale valute 

 fiksna nominalna letna obrestna mera v % 

pozitivno stanje  0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dovoljeno negativno stanje 
0,25 odstotne točke nižja obrestna mera od zakonske zamudne obrestne 

mere, trenutno 7,75 odstotkov letno 

nedovoljeno negativno stanje enaka zakonski zamudni obrestni meri, trenutno 8,00 odstotkov letno 

 

Vse obrestne mere so fiksne nominalne letne in izražene v odstotku (%).  

 

Obrestne mere so veljavne od 1. 12. 2020 dalje. 

 

Banka obračunava obresti z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem, za dejansko 

število dni po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni). Pri obračunu obresti banka 

upošteva datum valute. Banka obračunava in pripiše obresti h glavnici mesečno, in sicer konec koledarskega 

meseca ter ob zaprtju osebnega  računa. Obresti banka obračuna in pripiše v valuti, v kateri se vodijo sredstva. 

 

Zamudne obresti se obračunavajo v višini vsakokrat veljavne obrestne mere zamudnih obresti, določene z 

zakonom. V primeru, da stopnja zakonskih zamudnih obresti ni več zakonsko določena, je dolžan uporabnik za 

nedovoljeno negativno stanje plačati zamudne obresti, obračunane po obrestni meri za dovoljeno negativno 

stanje po tej pogodbi, povečani za 70 %. Roki za plačilo in način plačila zamudnih obresti so enaki kot roki plačila 

in način obračuna ostalih obresti po tej pogodbi. Osnova za izračun obresti je znesek neodplačanega dolga. 

 

 

EOM – EFEKTIVNA OBRESTNA MERA 

 

 

1. Informativni izračun za redne limite na osebnih računih 
 

 
študentski osebni 

račun 

srebrni in osebni 

račun 

bonitetni osebni 

račun 

zlati osebni 

račun 

skupni znesek rednega limita 200,00 EUR 200,00 EUR 350,00 EUR 500,00 EUR 

skupni stroški rednega limita 3,90 EUR 10,26 EUR 13,19 EUR 16,12 EUR 

− odobritev 0,00 0,00 0,00 0,00 

− mesečna nadomestila skupaj 0,00 6,36 6,36 6,36 

− vsota obresti po amortizacijskem 

načrtu 
3,90 3,90 6,83 9,76 

skupni znesek, ki ga plača potrošnik 203,90 EUR 210,26 EUR 363,19 EUR 516,12 EUR 

efektivna obrestna mera - EOM 8,03 % 22,41 % 16,04 % 13,58 % 
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2. Informativni izračun za redne limite na paketnih osebnih računih 
 

 
MINI paketni 

osebni račun 

STANDARD 

paketni osebni 

račun 

SUPER paketni 

osebni račun 

TOP paketni 

osebni 

račun 

skupni znesek rednega limita 200,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 

skupni stroški rednega limita 15,87 EUR 34,48 EUR 43,48 EUR 58,48 EUR 

− odobritev 0,00 0,00 0,00 0,00 

− mesečna nadomestila skupaj 11,97 14,97 23,97 38,97 

− vsota obresti po amortizacijskem 

načrtu 
3,90 19,51 19,51 19,51 

skupni znesek, ki ga plača potrošnik 
215,87 EUR 1.034,48 

EUR 

1.043,48 

EUR 

1.058,48 

EUR 

efektivna obrestna mera - EOM 36,58 % 14,59 % 18,71 % 25,90 % 

 

 

3. Informativni izračun za izredni limit na klasičnem osebnem računu 
 

 
6 mesecev brez 

zavarovanja 

6 mesecev z 

zavarovanjem 

12 mesecev brez 

zavarovanja 

12 mesecev z 

zavarovanjem 

skupni znesek izrednega limita 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

skupni stroški izrednega limita 115,86 EUR 127,26 EUR 212,51 EUR 229,71 EUR 

− odobritev 26,00 26,00 32,00 32,00 

− zavarovanje 0,00 11,40 0,00 17,20 

− mesečna nadomestila skupaj 12,72 12,72 25,44 25,44 

− vsota obresti po amortizacijskem 

načrtu 
77,14 77,14 155,07 155,07 

skupni znesek, ki ga plača potrošnik 
2.115,86 EUR 2.127,26 

EUR 

2.212,51 

EUR 

2.229,71 

EUR 

efektivna obrestna mera - EOM 12,36 % 13,70 % 11,24 % 12,26 % 

 

 

EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški limita za potrošnika in skupnim 

zneskom limita. Izračun EOM je narejen v skladu z zakonsko določeno formulo (24., 25. člen ZPotK-2, Uradni list 

RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016). Pri tem pomenijo: 

− skupni znesek rednega limita – najvišji znesek, ki je potrošniku na voljo po pogodbi, 

− skupni stroški rednega limita – vsi stroški, vključno s stroški vodenja osebnega računa za obdobje trajanja 

limita (za redni limit velja trajanje 3 mesece), ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo, 

− skupni znesek, ki ga plača potrošnik – vsota skupnega zneska rednega limita in skupnih stroškov. 

 

 

Kranj, 30. 9. 2020                Gorenjska banka d.d., Kranj 


