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1. O spletni banki DH Osebni  

 

Spletna banka DH Osebni je banka, ki vam je na voljo 24 ur na dan ter vse dni v letu. Omogoča vam varno in 

enostavno poslovanje kjerkoli, potrebujete le dostop do interneta in digitalno potrdilo.  

Omogoča vam hitro in enostavno urejanje vaših financ z naslednjimi prednostmi in možnostmi:  

 nižji stroški nadomestil v primerjavi s poslovanjem v poslovalnicah,  

 pregled stanja in prometa na imetniških in pooblaščenih računih, pregled porabe po kartici Mastercard z 

odloženim plačilom in vpogled v varčevanja ter kredite,  

 plačevanje znotraj Slovenije in v SEPA območju, nakazila v tujino, interni prenosi, plačevanje e-računov, 

 menjalnica, ki omogoča nakupa in prodajo tujih valut,  

 sklepanje depozitov, 

 naročilo izrednega limita na računu,  

 nastavitve obveščanja o stanju, prilivih in odlivih po elektronski pošti ali preko SMS sporočil.  

 

1.1. Varnost spletne banke  

 

Spletna banka uporablja sodobne varnostne tehnologije za identifikacijo in uporabo spletne banke. Delavska 

Hranilnica varno poslovanje s spletno banko DH Osebni za fizične osebe in vstop omogoča preko naslednjih 

varnostnih mehanizmov:  

 kvalificirano digitalno potrdilo, vstopno geslo in enkratni SMS žeton,  

 kvalificirano digitalno potrdilo na varnostnem mediju (pametni USB ključek/kartica Poštarca ali Halcom, 

zavarovano s PIN kodo) in vstopno geslo, 

 Rekono uporabniškega računa (e-identiteta Rekono), 

 uporabniško ime, vstopno geslo in enkratni SMS žeton (prijava za pregled, ne omogoča plačevanja).  

Za verodostojnost spletne strani skrbi kvalificirano digitalno potrdilo Delavske Hranilnice, ki ga je izdal Thawte. 

 

1.2. Tehnične zahteve za uporabo spletne banke  

 

Za dostop do spletne banke in njeno nemoteno polno uporabo potrebujete:  
 
 osebni računalnik z dostopom do interneta, 

 spletni brskalnik z najnovejšimi posodobitvami, pri čemer so priporočljive aplikacije: Mozilla Firefox, Google 

Chrome ali Microsoft Edge,  

 elektronski naslov za prejemanje obvestil v povezavi z aktivacijo spletne banke in drugih obvestil,  

 GSM telefon za namen pošiljanja SMS enkratnih gesel.  

 
Naslov vaše elektronske pošte in številke GSM telefona potrebujemo izključno za zagotavljanje višjega nivoja 

varnost pri uporabi spletne banke. Po elektronski pošti vas bomo obveščali samo v primeru nepravilnih prijav v 

vaš račun, zavrnitvi plačil oziroma glede tistih dogodkov, ki jih boste v nastavitvah izbrali sami. Na GMS telefon 

vam bomo z namenom zagotavljanja ustreznega nivoja varnosti pri avtentikaciji posredovali SMS z enkratnim 

geslom, ki služi kot dodatni varnostni mehanizem pri prijavi in zagotavljanju varnostni vaših plačil. 
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2. Aktivacija spletne banke 

 

2.1. Aktivacija spletne banke za nove uporabnike 

 

Za oddajo Vloge za poslovanje s spletno banko DH Osebni se oglasite v poslovalnici hranilnice. Obvezna podatka 

za vklop spletne banke sta vaš veljavni elektronski naslov in mobilna številka. Na elektronski naslov prejmete 

aktivacijsko povezavo za prvo prijavo, preko katere aktivirate dostop. 

Elektronsko sporočilo za aktivacijo vsebuje vaše uporabniško ime, aktivacijsko povezavo (link) in informacijo o 

veljavnosti aktivacijske povezave. S klikom na aktivacijski link spletno banko aktivirate, nato vas preusmeri na 

vstopno stran spletne banke DH Osebni. Na mobilni telefon v SMS sporočilu prejmete začasno geslo za prvo 

prijavo. 

Prijavo lahko opravite na več načinov: 

 izberete digitalno potrdilo, odpre se polje za vnos gesla (slika 1), 

 izberete digitalno potrdilo, odpreta se polji za vnos uporabniškega imena in gesla (digitalno potrdilo še ni 

omogočeno za prijavo - npr. Sigenca, za pomoč kontaktirajte Kontaktni center na številko 01 3000 200 ali 

po elektronski pošti na naslov dh-osebni@dh.si) (slika 2), 

 če digitalnega potrdila nimate oziroma ni nameščeno v brskalniku, kjer se prijavljate, se odpreta polji za 

vnos uporabniškega imena in gesla (slika 2). 

 

 

     

 Slika 1: Prijava z digitalnim potrdilom       Slika 2: Prijava z uporabniškim imenom    

 

mailto:dh-osebni@dh.si
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Po uspešni prvi prijavi določite vaše novo vstopno geslo (slika 3). Vstopno geslo mora biti dolgo od 8 do 30 

znakov, vsebovati mora male in velike črke, vsaj eno številko in vsaj en poseben znak (ločila). S tem geslom je 

omogočen vsak naslednji vstop v spletno banko DH Osebni v kombinaciji z digitalnim potrdilom in SMS žetonom 

oziroma uporabniškim imenom in SMS žetonom.  

Po spremembi gesla prejmete varnostni SMS žeton (štirimestna številka), ki ima omejeno veljavnost in sicer 5 

minut. Vpišete ga v polje za vnos žetona (slika 4). Če se prijavljate z digitalnim potrdilom, ki je bilo izdano na 

varnostnem mediju (pametni USB ključek/kartica Poštarca ali Halcom), pri prijavi vnesete PIN kodo 

ključka/kartice, zato varnostnega SMS žetona za dodatno preverjanje ne prejmete. 

 

     

              Slika 3: Nastavitev novega gesla            Slika 4: Vnos SMS žetona 

 

Po kliku na aktivacijsko povezavo le–ta ni več veljavna. Če aktivacijske povezave za spletno banko DH Osebni ne 

uporabite v roku 90 dni, postane neveljavna. Če postopka aktivacije ne uspete dokončati ali pa veljavnost poteče, 

novo aktivacijsko povezavo pridobite v Kontaktnem centru (01 3000 200, dh-osebni@dh.si). 

  

mailto:dh-osebni@dh.si
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3. Prijava v spletno banko DH Osebni 

 

V spletno banko DH Osebni lahko vstopate na štiri načine: 

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vstopnim geslom in SMS žetonom, 

2. s kvalificiranim digitalnim potrdilom na varnostnem mediju (pametni USB ključek/kartica Poštarca ali 

Halcom, zavarovano s PIN kodo) in vstopnim geslom, 

3. z uporabniškim imenom, vstopnim geslom in SMS žetonom (prijava za pregled, ki zaradi varnosti ne 

omogoča dokončne avtorizacije plačil, menjave valut, odpiranje trajnikov, itd.) 

4. z Rekono uporabniškim računom (e-identiteta Rekono),. 

Način vstopa je odvisen od tega, katero digitalno potrdilo izberete pred prijavo v spletno banko. Če brskalnik 

potrdila ne ponudi na izbiro, se lahko prijavite z uporabniškim imenom. Tudi po izbiri digitalnega potrdila je možno 

izbrati prijavo z uporabniškim imenom. 

 

3.1. Dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ni izdano na varnostnem 

mediju 

 

Kvalificirano digitalno potrdilo predstavlja elektronski osebni dokument imetnika, ki je uporabnik spletne banke. 

Služi identifikaciji ter preverjanju identitete pri poslovanju preko spletne banke DH Osebni. 

Kvalificirano digitalno potrdilo, ki ni na varnostnem mediju, pridobite pri pooblaščenem izdajatelju digitalnih 

potrdil (Sigenca, Poštarca, Halcom ali ACNLB) in ga nato prijavite v spletni banki DH Osebni. Prijavite ga v sklopu 

Profil -> Osebne nastavitve -> Prijavni elementi. Najprej ga mora brskalnik ob vstopu v spletno banko zaznati. 

Uporabite lahko naslednja kvalificirana digitalna potrdila: 

 Sigenca - vezano izključno na serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila, ki jo je posamezen 

uporabnik podal v poslovalnici ob oddaji vloge za spletno banko DH Osebni ali sporočil v Kontaktni center 

(01 3000 200,   dh-osebni@dh.si), 

 Poštarca, Halcom, ACNLB – vezani so izključno na enolično določljivega uporabnika (kvalificirano digitalno 

potrdilo je vezano na davčno številko uporabnika). 

 

 Prijava z digitalnim potrdilom, geslom in SMS žetonom 

 

Kvalificirano digitalno potrdilo naj bo nameščeno na varnostnem mediju (pametni USB ključek/pametna kartica). 

Namestitev na osebnem računalniku iz varnostnih razlogov odsvetujemo. Spletni brskalnik kvalificirano digitalno 

potrdilo prepozna in uporabi za prijavo. Na vstopni strani spletne banke se odpre okno z izpisanimi podatki 

kvalificiranega digitalnega potrdila in poljem za vnos vstopnega gesla (ustvarili ste si ga ob prvi aktivaciji, 

spremenite ga lahko v Profilu v Osebnih nastavitvah). Uporabnik po vnosu vstopnega gesla prejme na mobilno 

telefonsko številko SMS žeton (štirimestna številka), ki ga vnese v polje in potrdi prijavo. 

 

mailto:dh-osebni@dh.si
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Slika 5: Prijava z digitalnim potrdilom in geslom ter vnos SMS žetona 

 

Če ste žeton prejeli in ste pri vpisu vnesli napačnega ali ste se zatipkali pri vnosu, javi napako (slika 6). Če 

prijavo ponovite v roku 5 minut, ko je zadnji poslani žeton še veljaven, javi obvestilo, da je bil žeton že poslan 

(slika 7). 

 

     

           Slika 6: SMS žetona    Slika 7: Obvestilo o poslanem SMS žetonu, ki je še veljaven     

 

Če žetona niste prejeli ali ste ga brisali, nov SMS žeton pridobite s klikom na povezavo Ponovno pošiljanje SMS 

žetona (slika 8). 
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Slika 8: Možnost ponovnega pošiljanja SMS žetona 

 

3.2. Dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki je izdano na varnostnem 
mediju (USB ključek/kartica Poštarca ali Halcom) 

 

Kvalificirano digitalno potrdilo na varnostnem mediju (pametni USB ključek/kartica Poštarca ali Halcom) 

predstavlja elektronski osebni dokument imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila in služi identifikaciji ter 

preverjanju identitete pri poslovanju preko spletne banke DH Osebni. 

 

 Prijava z digitalnim potrdilom, geslom in SMS žetonom 

 

Spletni brskalnik kvalificirano digitalno na USB ključku/kartici potrdilo prepozna in uporabi za prijavo. Če potrdila 

na prepozna, je potrebno namestiti ustrezne gonilnike za operacijski sistem ali brskalnik (za pomoč se obrnite na 

izdajatelja potrdila Poštarca ali Halcom).  

Na vstopni strani spletne banke se odpre okno z izpisanimi podatki kvalificiranega digitalnega potrdila, po potrditvi 

je potreben vnos PIN kode USB ključka/kartice. Brskalnik lahko od vas zahteva najprej vnos PIN kode in šele 

nato izbiro digitalnega potrdila (slika 9, Mozilla Firefox: Vnesite glavno geslo (master password) za Card 

#0012345678901234). Po uspešni potrditvi se odpre polje za vnos vstopnega gesla (ustvarili ste si ga ob prvi 

aktivaciji, spremenite ga lahko v Profilu v Osebnih nastavitvah). Pri uporabi tovrstnega digitalnega potrdila in 

vstopnega gesla, vnos SMS žetona ni zahtevan, saj je potrdilo dodatno zaščiteno s PIN kodo. 

 

 

Slika 9: Vnos PIN kode po izbiri potrdila (IE, Chrome) in vnos PIN kode pred izbiro potrdila (Firefox) 

 

3.3. Dostop z uporabniškim imenom, geslom in SMS žetonom 

 

Če brskalnik digitalnega potrdila ne ponudi na izbiro ali ga nimate nameščenega, se lahko za vpogled v spletno 

banko prijavite z uporabniškim imenom. Prejeli ste ga na vaš elektronski naslov v sporočilu za prvo aktivacijo 
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spletne banke DH Osebni. Uporabniško ime lahko spremenite v Profilu v Osebnih nastavitvah. Prijava z 

uporabniškim imenom zaradi varnosti ne omogoča plačevanja oziroma avtorizacije plačil in naročil. Če 

želite opravljati plačila in uporabljati ostale funkcionalnosti v spletni banki, potrebujete kvalificirano digitalno 

potrdilo. Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu avtorizacije (npr. potrditev plačila, odprtje trajnika, 

menjava valut, itd.) javi napako, da »Avtorizacija s to metodo prijave ni možna«: 

 

 

 

 Prijava z uporabniškim imenom, geslom in SMS žetonom 

 

Na vstopni strani DH Osebni se pojavi obrazec s polji za vnos uporabniškega imena in gesla (slika 10). Geslo ste 

nastavili ob prvi aktivaciji, spremenite ga lahko v Profilu v Osebnih nastavitvah. 

Po potrditvi vnosa se pojavi okno za vnos SMS žetona, ki ga prejmete na telefonsko številko mobilnega telefona, 

sporočenega banki. Žeton (štirimestna številka) vnesete in potrdite prijavo v spletno banko. 

 

 

Slika 10: Prijava z uporabniškim imenom, geslom in SMS žetonom 

 

3.4. Dostop z Rekono uporabniškim računom (e-identiteta Rekono) 

 

Pred prvo prijavo z Rekono uporabniškim računom oziroma e-identiteto Rekono morate le-to povezati z vašim 

računom v spletni banki. Po zaključku tega koraka pa boste lahko vstopali v spletno banko s tem prijavnim 

mehanizmom.  
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 Kaj je Rekono uporabniški račun ali e-identiteta Rekono 

 

Rekono uporabniški račun oziroma e-identiteta Rekono predstavlja elektronski osebni dokument fizične osebe. E-

identiteto zagotavlja družba Rekono d.o.o., ki skrbi za centralno upravljanje elektronskega identifikacijskega 

sredstva in je za to ustrezno licencirana. E-identiteto si uporabnik spletne banke DH Osebni ustvari sam preko za 

to namenjena spletnega procesa. Uporabnik lahko svojo e-identiteto uporablja tudi za storitve drugih ponudnikov, 

ki uporabljajo to vrsto identifikacije, in ni odvisna od uporabe digitalnih storitev hranilnice. 

 

 Omogočanje prijave v spletno banko DH Osebni z Rekono e-identiteto 

 

V nadaljevanju naveden postopek je potrebno izvesti samo enkrat.  

Za povezavo e-identitete Rekono morate le-to povezati z vašim računom v spletni banki na način, da vstopite v 

spletno banko DH Osebni z načinom prijave, kot ste ga vajeni (navadno je to s kvalificiranim digitalnim potrdilom) 

in pod zavihkom 'Profil' > 'PSD2' izberite 'Poveži uporabnika'.  

 

 

 

 

 

Po izbiri 'Poveži uporabnika' in potrditvi boste preusmerjen na spletno stran storitve Rekono, kjer vnesete svoje 

uporabniško ime in geslo za Rekono uporabniški račun.  
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Po vnosu se odpre novo okno z opcijami glede izbire načina potrditve povezave vaše spletne banke DH Osebni in 

e-identitete Rekono; izberite eno izmed možnosti, ki so lahko: 

 POŠLJI SMS - na vaš mobilni telefon boste prejeli enkratno varnostno kodo, ki jo vnesete v polje »Enkratna 

koda« in kliknete gumb »Naprej« 

 ENKRATNA KODA - V tem primeru je potrebno predhodno naložiti na mobilni telefon aplikacijo Rekono 

Onepass in jo povezati z vašim uporabniškim računom. V primeru, da imate uspešno nameščeno in aktivirano 

aplikacijo OnePass, se vam v aplikaciji OnePass odpre okno za prikaz enkratne kode. To kodo prepišete v 

okno za vnos enkratne kode 

 ONEPASS PRIJAVA - V tem primeru je potrebno predhodno naložiti na mobilni telefon aplikacijo Rekono 

Onepass in jo povezati z vašim uporabniškim računom. V primeru, da imate uspešno nameščeno in aktivirano 

aplikacijo OnePass, boste na mobilni telefon prejeli potisno sporočilo za potrditev prijave  

 DIGITALNO POTRDILO - prijava v Rekono se izvede na osnovi vašega veljavnega digitalnega potrdila, ki 

mora biti nameščen na računalniku preko katerega boste potrdili prijavo 

Po izbiri možnosti potrditve in izvedbi potrditve na izbran način se vaša spletna banka DH Osebni in e-identiteta 

Rekono povežeta. 

 

 Kreiranje Rekono uporabniškega računa oziroma e-identitete 

 

V kolikor še nimate Rekono uporabniškega računa (e-identitete Rekono), si le tega predhodno kreirate v postopku 

povezave Rekono uporabniškega računa s spletno banko DH Osebni. Podrobne informacije o kreiranju Rekono 

uporabniškega računa se nahajajo v Navodilih za kreiranje Rekono uporabniškega računa. 

 

 Prijava z Rekono uporabniškim računom oziroma e-identiteto 

 

Za prijavo z e-identiteto Rekono je potrebno na prijavni strani DH Osebni izbrati opcijo 'Prijava z e-identiteto'.  
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Po izbiri opcije 'Prijava z e-identiteto' se vam pokaže varnostno obvestilo o preusmeritvi na zunanjo spletno stran 

storitve Rekono, kjer se izvede identifikacija in preverjanje uporabnika. 

 

Po izbiri 'Nadaljuj na Rekono' boste preusmerjeni na spletno stran ponudnika storitve Rekono, kjer izvedete 

prijavo z Rekono uporabniškim imenom in geslom. Po vnosu uporabniškega imena in gesla se vam odpre novo 

okno z opcijami glede izbire načina potrditve prijave v spletno banko DH Osebni, ki so lahko: 

 POŠLJI SMS - na vaš mobilni telefon boste prejeli enkratno varnostno kodo, ki jo vnesete v polje »Enkratna 

koda« in kliknete gumb »Naprej« 

 ENKRATNA KODA - V tem primeru je potrebno predhodno naložiti na mobilni telefon aplikacijo Rekono 

Onepass in jo povezati z vašim uporabniškim računom. V primeru, da imate uspešno nameščeno in aktivirano 

aplikacijo OnePass, se vam v aplikaciji OnePass odpre okno za prikaz enkratne kode. To kodo prepišete v 

okno za vnos enkratne kode 

 ONEPASS PRIJAVA - V tem primeru je potrebno predhodno naložiti na mobilni telefon aplikacijo Rekono 

Onepass in jo povezati z vašim uporabniškim računom. V primeru, da imate uspešno nameščeno in aktivirano 

aplikacijo OnePass, boste na mobilni telefon prejeli potisno sporočilo za potrditev prijave  

 DIGITALNO POTRDILO - prijava v Rekono se izvede na osnovi vašega veljavnega digitalnega potrdila, ki 

mora biti nameščen na računalniku preko katerega boste potrdili prijavo 

Po izvedbi potrditve vstopa na izbran način boste avtomatično preusmerjeni v spletno banko DH Osebni, ob vsaki 

naslednji prijavi se bo Prijava z e-identiteto pojavila kot primarna možnost. 

 

3.5. Sprememba uporabniškega imena in vstopnega gesla 
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Uporabniško ime ste prejeli na vaš elektronski naslov v sporočilu za prvo aktivacijo spletne banke DH Osebni. 

Vstopno geslo za prvo prijavo po aktivaciji dostopa prejmete v SMS sporočilu na mobilni telefon. Svoje geslo 

nastavite po uspešni prvi prijavi. 

Uporabniško ime in geslo lahko kadarkoli zamenjate v meniju Profil, Osebne nastavitve. Odpre se vam obrazec z 

vašimi podatki, kjer v sklopu Prijavni elementi uredite spremembo. Za potrditev kliknete gumb Shrani. 

Spremembo je potrebno potrditi z vnosom obstoječega gesla. 

 

 

Slika 11: Sprememba uporabniškega imena in gesla v meniju Profil, Osebne nastavitve, Prijavni elementi 

 

3.6. Prijava novega in odjava starega digitalnega potrdila 

 

V spletni banki lahko sami prijavite določena kvalificirana digitalna potrdila in sicer Poštarca, Halcom ali ACNLB. 

Z vašim profilom se bodo povezali samodejno na podlagi davčne številke. Če prijava vseeno ni uspešna (odvisno 

od vrste potrdila, npr. Poštarca G2, Halcom e-signature PO, ACNLB Subca), se za pomoč obrnite na Kontaktni 

center (01 3000 200, dh-osebni@dh.si). 

Za prijavo novega kvalificiranega digitalnega potrdila Sigenca je potrebno Kontaktnemu centru sporočiti serijsko 

številko potrdila na številko 01 3000 200, na naslov dh-osebni@dh.si ali preko sporočil v spletni banki DH Osebni 

v meniju Komunikacijski center (ikona kuverta) -> Novo sporočilo ali Pomoč -> Pošljite nam sporočilo. 

Vsakokratno menjavo potrdila Sigenca je potrebno sporočiti Kontaktnemu centru, da ga lahko 

omogočimo za prijavo. Poleg posredovanja podatka o serijski številki potrdila je potrebno z novim 

potrdilom opraviti tudi poskusno prijavo. 

 

 

Slika 12: Obvestilo ob prijavi s potrdilom, ki še ni omogočeno za prijavo 

 

Prijava ali odjava se izvede v meniju Profil, Osebne nastavitve, Prijavni elementi, s potrditvijo polja Prijavi/Odjavi 

kvalificirano digitalno potrdilo in gumbom Shrani. Uporabljeno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga prijavljate, je 

zapisano v razdelku Podatki trenutno uporabljenega kvalificiranega digitalnega potrdila nad omenjenim poljem. 

Če zapisa ni, je potrebna ponovna odjava in prijava v spletno banko, pri kateri izberete digitalno potrdilo. 

mailto:dh-osebni@dh.si
mailto:dh-osebni@dh.si
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Slika 13: Prijava/Odjava digitalnega potrdila 

 

3.7. Potek seje 

 

Če ste v spletno banko prijavljeni, niste pa aktivni, vas po določenem času avtomatično odjavi. Na skorajšnjo 

odjavo vas bo opozorilo obvestilo v levem zgornjem kotu. Sejo lahko podaljšate s klikom na gumb Podaljšaj sejo. 

 

 

Slika 14: Opozorila na potek seje in možnost podaljšanja 

 

Če seje ne podaljšate, sledi samodejna odjava in se pojavi obvestilo, da je seja potekla. V spletno banko se lahko 

ponovno prijavite z gumbom Ponovna prijava. 

 

 

Slika 15: Opozorilo, da je seja potekla in možnost ponovne prijave 
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3.8. Onemogočen, zaklenjen ali ukinjen dostop do spletne banke 

 

Uporabnik je onemogočen: 

 potrditev za prvo prijavo preko aktivacijske povezave ni bila izvedena -> v svoji elektronski pošti poiščite 

sporočilo s prejeto aktivacijsko povezavo, preko katere opravite prijavo, 

 zaradi postopka za pozabljeno geslo ste prejeli aktivacijsko povezavo na elektronski naslov -> v elektronski 

pošti poiščite sporočilo s prejeto aktivacijsko povezavo, preko katere opravite prijavo. 

 

 

Slika 16: Uporabniški dostop ni bil aktiviran/pozabljeno geslo 

 

 

Uporabnik je zaklenjen: 

 zaradi prevečkrat vnesenega napačnega vstopnega gesla ali SMS žetona -> dostop odklenete s povezavo 

Pozabljeno geslo in nadaljujete s postopkom zamenjave gesla preko aktivacijske povezave, ki jo prejmete 

po elektronski pošti, ali obvestite Kontaktni center (01 3000 200, dh-osebni@dh.si),  

 zaradi napake pri prejemu SMS žetona zaradi spremenjenih kontaktnih podatkov -> spremembo mobilne 

številke sporočite matični poslovalnici. 

 

 

Slika 17: Zaklenjen uporabniški dostop 

 

 

 

 

 

 

mailto:dh-osebni@dh.si
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Uporabnik je ukinjen: 

 za ponovno vzpostavitev dostopa se obrnite na matično poslovalnico. 

 

 

Slika 18: Ukinjen uporabniški dostop 

 

3.9. Odjava iz spletne banke 

 

Ko zaključite z delom v spletni banki DH Osebni, se odjavite s klikom na gumb Odjava (slika 19). Odjavo potrdite 

s klikom na gumb Da ali prekličete s klikom na gumb Ne (slika 20). Po potrditvi odjave se prikaže informacija o 

odjavi (slika 21). Priporočamo vam, da zaradi vaše varnosti zaprete vse zavihke oziroma celoten brskalnik. V 

primeru uporabe varnostnega medija izvlecite USB ključek iz USB vhoda računalnika ali odstranite pametno 

kartico iz čitalca kartic. 

 

 

Slika 19: Meni z gumbom za odjavo 

 

     

   Slika 20: Potrditev ali preklic odjave                        Slika 21: Povratna informacija o odjavi  
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4. Meni z nastavitvami 

 

V meniju nastavitev dostopate do naslednjih možnosti: 

 povezava do osnovne strani (slika profila, ime in priimek uporabnika), 

 Komunikacijski center (ikona kuverta), 

 Pomoč, 

 Profil, 

 Odjava. 

 

 

Slika 22: Meni z nastavitvami 

 

4.1. Povezava do osnovne strani 

 

S klikom na ime in priimek uporabnika vas preusmeri na osnovo stran, ki jo vidite ob prijavi v spletno banko. V 

pregledu vidite hiter pregled stanja ter pregled vseh produktov. 

 

4.2. Komunikacijski center (kuverta) 

 

S klikom na ikono kuverta se odpre meni Komunikacijski center. 

 

 

Slika 23: Komunikacijski center 

 

Omogoča naslednje možnosti: 

 gumb Novo sporočilo (pošiljanje sporočil banki preko obrazca, slika 24), 

 Moja sporočila (pregled sporočil, ki ste jih poslali preko obrazca in odgovori banke),  

 Obvestila o produktih, 

 Obvestila banke, 

 Promocijska sporočila, 

 Arhiv obvestil. 
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Slika 24: Obrazec za vnos sporočila 

 

Obvestilo o prejetem sporočilu (odgovor banke na vaše sporočilo, obvestila in ostala sporočila banke) se prikaže 

na desni strani menija (slika 25). S klikom na prejeto sporočilo se odpre pregled, kjer je razvidno, katero sporočilo 

ste prejeli (slika 26). Preko povezave Prikaži vsa sporočila pri posameznem sporočilu omogočite prikaz odgovora 

oziroma celotne komunikacije z banko. Z gumbom Odgovori lahko komunikacijo z banko nadaljujete (slika 27). 

 

 

Slika 25: Novo prejeto sporočilo 

 

 

Slika 26: Pregled prejetih sporočil 
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Slika 27: Pregled sporočila in možnost nadaljevanje komunikacije 

 

4.3. Pomoč 

 

V meniju Pomoč so naslednje informacije: 

 telefonska številka in delovni čas Kontaktnega centra (01 3000 200, vsak delavnik od ponedeljka do petka 

med 8.00 in 18.00 uro), 

 gumb Pošljite nam sporočilo (pošiljanje sporočil banki preko obrazca, slika 23 - glejte točko 4.2), 

 Navodila, 

 Pogosta vprašanja, 

 Funkcionalnost. 

 

 

Slika 28: Pomoč 
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4.4. Profil 

 

Spletna banka DH osebni vam omogoča, da si jo prilagodite svojim željam in potrebam. Spremembe osnovnih 

nastavitev urejate v meniju Profil, ki se nahaja na zgornji desni strani. 

V Profilu lahko pregledujete in urejate menije: 

 Osebne nastavitve, 

 Nastavitve avtorizacije, 

 Nastavitve obveščanja, 

 PSD2, 

 Dnevnik dostopov. 

 

 

Slika 29: Prikaz glavnega menija in pregled vsebine v meniju Profil 

 

 Osebne nastavitve 

 

V zavihku Osebne nastavitve lahko spremenite vaše geslo, uporabniško ime, elektronski naslov, privzeti račun za 

plačevanje, jezik (slovensko, angleško), število prikazanih vrstic v tabelah in način prijave. Po spremembah 

kliknite gumb Shrani na dnu strani, da spremenjene nastavitve shranite. 

Spremembo uporabniškega imena, vstopnega gesla ter elektronskega naslova je potrebno potrditi z vpisom 

vstopnega gesla v okencu, ki se vam odpre. 

 

4.4.1.1. Osebni podatki 

Pregledujete lahko vaše osebne podatke, ki jih ima banka. Spremembe sporočite vaši matični enoti, kjer imate 

odprt osebni račun ali se oglasite osebno v poslovalnici. Zamenjate lahko tudi svojo profilno sliko. 

 

 

Slika 30: Pregled osebnih podatkov 
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4.4.1.2. Kontaktni podatki 

Kontaktne podatke hranilnica uporablja za pošiljanje SMS žetonov za prijavo, SMS sporočil za pozabljeno geslo 

(če je pošiljanje SMS sporočil uporabniku označeno) ter aktivacijske povezave (prva aktivacija ali naknadno, če 

uporabnik pozabi geslo) in sporočil po elektronski pošti. 

Kontaktne podatke lahko uredite v poslovalnici. Mobilno številko lahko spremenite osebno v poslovalnici ali preko 

Komunikacijskega centra v spletni banki (ikona kuverta). 

 

 

Slika 31: Pregled mobilne številke za prejemanje SMS sporočil in elektronske pošte 

 

4.4.1.3. Prijavni elementi 

Prijavni elementi vsebujejo podatke, ki so potrebni za dostop do spletne banke: 

 uporabniško ime, 

 polji za spremembo gesla, 

 podatki o prijavljenem in trenutno uporabljenem digitalnem potrdilu, 

 možnost odjave in prijave digitalnega potrdila. 

Po spremembi uporabniškega imena ali gesla je potrebno po kliku na gumb Shrani vnesti še geslo za prijavo.  

 

 

Slika 32: Prijavni elementi 

 

4.4.1.4. Nastavitve uporabe 

Nastavite lahko privzeti račun, jezik in določite število prikazanih vrstic v tabelah. 
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Slika 33: Nastavitve uporabe 

 

Nastavitev privzetega računa uporabniku omogoča, da izbere, kateri račun naj mu spletna banka ponuja kot 

primarnega, kar vpliva: 

 na privzeti račun v breme na plačilnem nalogu, če uporabnik plačilni nalog odpre preko sklopa Plačil, 

 na vrstni red kartic na osnovni strani spletne banke, kjer se kartica s tem računom postavi na prvo mesto, 

 pri sklepanju depozita, kjer ga spletna banka ponudi kot račun bremenitve, 

 pri odpiranju trajnika, kjer ga spletna banka ponudi kot račun v breme. 

Privzeti račun se ob aktivaciji spletne banke nastavi z računom, na katerem bo uporabnik bremenjen za mesečne 

stroške uporabe spletne banke. Kasnejša sprememba računa bremenitve ne vpliva na uporabnikovo nastavitev 

privzetega računa v spletni banki. Prav tako spreminjanje privzetega računa v spletni banki ne spreminja računa 

bremenitve, kjer se obračunava strošek uporabe spletne banke. 

 

4.4.1.5. Dnevnik dostopov 

Prikazana je zadnja uspešna prijava in zadnja neuspešna prijava v spletno banko. S klikom na gumb Dnevnik 

dostopov lahko preverite še ostale vpise. 

 

 

Slika 34: Dnevnik dostopov 

4.4.1.6. Načini dostopa 

Označeni so načini prijave uporabnika z možnostjo prijave in odjave načinov dostopa. Način prijave si lahko 

izberete glede na dostopne komponente, ki jih imate (kvalificirano digitalno potrdilo, uporabniško ime). 

 

Slika 35: Načini prijave 
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 Nastavitve avtorizacije 

 

Za izvedbo plačil in potrditev določenih naročil v spletni banki je potrebna dodatna potrditev (avtorizacija). Za 

potrditev prejmete SMS žeton z geslom na mobilno številko, ki je vpisana v Osebnih nastavitvah. 

SMS žeton z geslom je skladen z regulativnimi tehničnimi standardi, ki so stopili v veljavo s 14.9.2019, in zahtevo 

po dinamični in enolični povezavi med SMS žetonom in transakcijo oziroma skupkom transakcij, ki jo uporabnik 

s takšnim SMS žetonom avtorizira. 

Avtorizacija plačil z SMS žetonom je obvezna za vse transakcije v višini nad 30 EUR (privzeta nastavitev). Izjeme 

so transakcije, ki so vezane na prejemnika plačil, ki je že shranjen v predlogah plačil. Dodajanje prejemnika v 

seznam shranjenih predlog plačil se vedno potrdi z vnosom dodatnega gesla, ki ga prejmete na mobilni telefon. 

V nastavitvah avtorizacije lahko poljubno določite: 

 mejni znesek za obvestila (privzeto je izklopljeno obveščanje), ob vklopljeni možnosti boste za vsak 

uspešno avtoriziran nalog nad mejnim zneskom, ki ga določite, prejeli SMS obvestilo o uspešni potrditvi 

naloga. SMS sporočilo ne vsebuje gesla za avtorizacijo in je zgolj informativno obvestilo, da je bilo izvedeno 

plačilo, za katerega vnos enkratnega gesla ni bil potreben (je pod mejnim zneskom za enkratno geslo).  

 mejni znesek za avtorizacijo transakcij (privzeto je 30 EUR), lahko nastavite nižji ali višji mejni znesek. 

Ob vklopljeni možnosti boste za potrditev naloga prejeli SMS sporočilo z enkratnim geslom za potrditev 

plačila, ko bo znesek naloga višji od vpisanega mejnega zneska. Kljub izklopljeni opciji za mejni znesek bo 

potrebno vpisati enkratno geslo za naloge, katerih znesek bo višji od zneska za obvezno potrditev (na 2.500 

EUR), 

 mejni znesek za dnevna plačila (privzeto je 90 EUR), lahko nastavite nižji ali višji mejni znesek. Omejitev 

skupnega dnevnega mejnega zneska pomeni skupni znesek vseh dodatno avtoriziranih plačil. Ko je ta skupni 

znesek prekoračen, je potrebno dodatno avtorizirati vsak plačilni nalog ne glede na nastavljeno omejitev 

mejnega zneska za enkratno geslo. Kljub izklopljeni opciji boste v primeru, ko bo skupen znesek vseh 

potrjenih nalogov v enem dnevu presegel mejni znesek za enkratno geslo, za potrditev vsakega naslednjega 

naloga prejeli enkratno geslo (nastavljeno na 7.500 EUR). 

Pri spremembi mejnih zneskov najprej potrdite opcijo Seznanjen sem s splošnimi pogoji in kliknete gumb Shrani. 

Za potrditev na svoj mobilni telefon prejmete geslo (šestmestna številka), ki ga vpišete v polje za vnos in ponovno 

potrdite z gumbom Shrani in prekličete s Prekliči. 
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Slika 36: Nastavitve avtorizacije 

 

 Blokirana avtorizacija 

 

Pri dodatnem potrjevanju plačil ali naročil je potrebno vnesti enkratno geslo, ki ga prejmete v SMS sporočilu na 

svoj mobilni telefon. Sistem vas ob napačnih vnosih gesla opozori. Če prevečkrat vnesete napačno geslo, se 

avtorizacija zablokira. Ob nadaljnjih poskusih avtorizacije se pojavi obvestilo »Blokirana dodatna 

avtorizacija!«. deblokacijo in ponovno vzpostavitev avtorizacije: 

 pokličite Kontaktni center na številko 01 3000 200 vsak delavnik med 8.00 in 18.00 uro, 

 pošljite sporočilo v spletni banki DH Osebni, meni Pomoč ali Komunikacijski center (kuverta). 

 pošljite sporočilo po elektronski pošti na naslov dh-osebni@dh.si. 

Naknadno vam bomo avtorizacijo omogočili. 

 

mailto:dh-osebni@dh.si
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Slika 36a: Blokirana avtorizacija 

 

 Težave pri avtorizaciji z enkratnim geslom 

 

Če SMS sporočila z geslom niste prejeli, pokličite Kontaktni center na številko 01 3000 200 vsak delavnik 

med 8.00 in 18.00 uro. 

Če ste prejeto geslo vpisali prepozno, bo javilo napako, da je veljavnost gesla potekla. Plačilo ali naročilo 

ponovno avtorizirajte, za potrditev boste prejeli SMS sporočilo z novim enkratnim geslom.  

Če boste vpisali napačno geslo, bo javilo napako, da je geslo napačno. Geslo lahko ponovno vpišete. Po več 

neuspešnih poskusih bo javilo napako »Preseženo število napačnih vnosov!«. Avtorizacija se zablokira in nimate 

več možnosti, da bi naloge ali naročila avtorizirali. Ob nadaljnjih poskusih avtorizacije se pojavi obvestilo 

»Blokirana dodatna avtorizacija!«.  

Za deblokacijo in ponovno vzpostavitev avtorizacije nas kontaktirajte (glejte točko 4.4.3). 

 

 Nastavitve obveščanja 

 

V Nastavitvah obveščanja lahko vključite storitev obveščanja: 

 na elektronski naslov (brezplačno), 

 preko SMS sporočil (plačljiva storitev v skladu z veljavno Tarifo za fizične osebe). 

Izbirate lahko med različnimi obvestili in sicer o prilivih in odlivih z računa, obdelanih nalogih, stanju na računu, 

uspešnem/neuspešnem vstopu in ostalo. Pri vključitvi storitve je potrebno pri Statusu storitve obveščanja označiti 

Vključeno, izbrati opcije, označiti Seznanitev s Splošnimi pogoji ter potrditi z gumbom Shrani. Dodatno 

potrjevanje nastavitev z SMS žetonom ni potrebno. 
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Slika 37: Nastavitve obveščanja 

 

Pod zavihkom Nastavitve obveščanja so izpisani kontaktni podatki, elektronski naslov in mobilna številka 

uporabnika. 

Pri obveščanju o prilivih, odlivih in stanju na računu lahko izberete račune, za katere želite prejemati obvestila. 

Izberete način obveščanja (e-mail brezplačno, SMS plačljivo) ter označite in vnesete mejni znesek, nad katerim 

se vam obvestilo pošlje. Prijava na obveščanje je ločena za domače in mednarodne prilive. 
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 PSD2 

 

Za uporabo storitev odprtega bančništva, to je, da tretjim ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih 

ali ponudnikom storitev odreditve plačil omogočite in na osnovi soglasja dovolite dostop do podatkov o vašem 

računu in izvajanje storitev odreditve plačil, morate v Nastavitvah PSD2 predhodno povezati svoj uporabniški 

račun z e-identiteto Rekono.  

V Nastavitvah PSD2 lahko tudi spremljate in upravljate s soglasji, ki ste jih podali ponudnikom storitev 

zagotavljanja informacij o računih ali ponudnikom storitev odreditve plačil (Slika 38A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: PSD2 ter možnost povezave uporabnika z e-identiteto Rekono 

 

 

Slika 38A: Upravljanje s soglasji 
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 Dnevnik dostopov 

 

V Dnevniku dostopov so prikazane uspešne in neuspešne prijave v spletno banko. 

 

Slika 39: Dnevnik dostopov 

 

4.5. Odjava 

 

Preko povezave Odjava se varno odjavite iz spletne banke DH Osebni (glejte točko 3.8). 
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5. Glavni in navigacijski meni 

 

V glavnem meniju se nahajajo možnosti: 

 Moja banka, 

 Plačila, 

 Naročila, 

 Dokumenti. 

Seznam Navigacijskega menija (desno zgoraj, tri vodoravne črte) se odpre na levi strani. Poleg možnosti iz 

glavnega menija so na voljo še: 

 Računi,  

 Kreditne kartice,  

 Varčevanja, 

 Krediti. 

 

 

Slika 40: Glavni in navigacijski meni 
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6. Moja banka 

 

Ob prijavi v spletno banko je na začetni strani na voljo hiter in enostaven pregled nad vsemi vašimi produkti. 

Začetna stran je sestavljena iz hitrih pregledov: 

 Moja banka – hitri pregled, 

 Moji produkti, 

 Pregled nalogov na računu (nepotrjeni, čakalna vrsta, zavrnjeni/preklicani). 

 

6.1. Moja banka – hitri pregled 

 

V hitrem pregledu so razvidne osnovne informacije o privzetem osebnem računu (stanje, limit, razpoložljivo 

stanje ter znesek nalogov v čakalni vrsti), zadnje transakcije (tudi čakalna vrsta, izpiski in dnevni promet) in 

obvestila. Na voljo so tudi gumbi, preko katerih hitro dostopate do vnosa plačilnega naloga, pregleda prometa 

na osebnem računu in podrobnosti računa. 

 

 

Slika 41: Moja banka – hitri pregled 

 

V hitrem pregledu je v spustnem seznamu poleg Zadnjih transakcij omogočena izbira Čakalne vrste nalogov 

na računu, Izpiskov in Dnevnega prometa. 

 

 

Slika 42: Hitri pregled 
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6.2. Moji produkti in Hitri izbor 

 

Vsak posamezni produkt je prikazan v svoji ploščici in vsebuje informacije o nazivu produkta, imetniku, številki, 

stanju in razpoložljivem stanju produkta. 

Za pregled po skupinah produktov je na voljo meni: Računi, Kreditne kartice, Varčevanja, Krediti. Pri izbiri 

posamezne skupine se prikažejo vsi produkti posamezne skupine (npr. vsi računi, ki jih imate ali ste na njih 

pooblaščeni). S klikom na posamezni produkt (osebni račun, depozit, kredit, itd.) se odpre promet (glejte točko 

6.4) ali podrobnosti na produktu – prikaz je odvisen od vrste produkta. 

Gumb Hitri izbor omogoča dostop do nekaterih najbolj pogostih storitev, kot je plačilni nalog, pregled e-računov, 

SDD nalogov, trajnikov. 

S ploščico Dodaj produkt dostopate do menija Naročila (glejte točko 8. Naročila), kjer urejate naročilo depozita, 

trajnika, limita na osebnem računu, najavite dvig gotovine in aktivirate mobilno banko. 

 

 

Slika 43: Moji produkti in Hitri izbor 

 

 Urejanje prikaza produktov 

 

S klikom na povezavo Uredi prikaz lahko urejate prikaz in poimenovanje posameznih produktov. 

 

 

Slika 44: Urejanje prikaza produktov 



 

Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana 

Navodila za uporabo spletne banke DH Osebni, oktober 2020                

32 

 

 

Posamezni produkt preimenujete s klikom na naziv produkta (ikona svinčnik), skrijete ga s klikom na ikono oko 

(oko – viden produkt, prečrtano oko – skrit produkt). Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani prikaz. 

 

 

 

Slika 45: Urejanje naziva in skrivanje/prikazovanje produkta 

 

 

 Moji produkti – pregled posameznih skupin 

 

Podroben pregled posamezne skupine iz seznama Moji produkti so opisane v poglavjih: 

10. Kreditne kartice,  

11. Varčevanja, 

12. Krediti. 

 

 Pregled nalogov na računu 

 

Pod pregledom produktov je na voljo hitri pregled nalogov: 

 Nepotrjeni na računu – vneseni nalogi, ki jih niste potrdili in ne bodo poslani v obdelavo, 

 Čakalna vrsta – potrjeni nalogi z datumom plačila za vnaprej, 

 Zavrnjeni/Preklicani nalogi – zavrnjeni nalogi s strani plačilnega sistema ali preklicani s strani 

uporabnika. 

Pri pregledu lahko izberete posamezni račun ali vse račune. Poleg naziva seznama se nahaja podatek o številu 

nalogov, ki se nahajajo v pregledu. Za pregled posameznega seznama kliknete na njegov naziv. V osnovi je 

prikazan seznam nepotrjenih nalogov. 

Prikazane sezname je možno izvoziti v XLS datoteko, PDF dokument ali jih filtrirati. 

 

 Nepotrjeni na računu 

 

Če so nalogi v seznamu Nepotrjeni, jih je možno urejati z gumbi Spremeni datum, Izbriši izbrane, Briši vse, 

Potrdi izbrane. 
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Slika 46: Pregled posameznih nepotrjenih nalogov  

 

 Čakalna vrsta 

 

Če so nalogi v seznamu Čakalna vrsta, jih je možno preklicati z gumboma Storniraj vse ali Storniraj izbrane. 

 

 

Slika 47: Pregled čakalne vrste 

 

 Zavrnjeni/Preklicani 

 

Če so nalogu v seznamu Zavrnjeni/Preklicani, jih je možno obnoviti z gumbom Vrni izbrane v seznam plačil  

ali dokončni izbrisati z gumbom Izbriši izbrane. 

 

 

Slika 48: Pregled zavrnjenih in preklicanih nalogov 
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Obvestilo o nepotrjenih nalogih in nalogih v čakalni vrsti se pojavi tudi na zgornji desni strani osnovnega menija. 

 

 

Slika 49: Obvestilo o nepotrjenih nalogih in nalogih v čakalni vrsti 

 

 

6.3. Pregled osebnega računa 

 

Osebni račun pregledujete s klikom na posamezno ploščico računa (npr. Osebni račun - JANEZ NOVAK) med 

Mojimi produkti. 

 

 Pregled stanja in razpoložljivega stanja na računu 

 

Stanje na računu je znesek, ki ga imate na računu. Razpoložljivo stanje pa je dejansko stanje na vašem računu, 

s katerim lahko v danem trenutku razpolagate. Razpoložljivo stanje je lahko povečano za znesek morebitne 

dovoljene prekoračitve sredstev na računu (redni ali izredni limit), zmanjšano za zadržana sredstva (vezana 

sredstva, zamrznjena sredstva – izvršbe, blokade) ter z odštetimi postavkami, kot so plačila v čakalni vrsti, ki 

bodo obdelana na današnji dan. Če imate določen del sredstev vezan ali zamrznjen, z njimi ne morete razpolagati, 

dokler se ponovno ne sprostijo in zato ni del vašega razpoložljivega stanja. 

Pregled stanja je viden na osnovni strani Moja banka, v prikazu Moji produkti in na pregledu osebnega računa. 

 

 

Slika 50: Pregled stanja in razpoložljivega stanja 

 

 Promet 

 

S klikom na gumb Promet v hitrem pregledu Moja banka na osnovni strani ali s klikom na posamezni osebni račun 

v prikazu Moji produkti (glejte točko 6.2), gumb Promet se prikaže promet na osebnem računu za zadnjih 36 

mesecev. 
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S klikom na ikono tiskalnik promet lahko natisnete. 

Za iskanje določenega priliva/odliva uporabite ikono filter za iskanje po kriterijih. 

Pri posamezni transakciji s klikom na tri pike v stolpcu Možnosti se odpre izpis podrobnosti. Pridobite lahko 

potrdilo o plačilu (slovensko ali angleško) ali vložite reklamacijo za transakcijo.  

 

Slika 51: Promet na osebnem računu 

 

 Iskanje po prometu – filtriranje podatkov 

 

Za iskanje določenega priliva/odliva uporabite ikono filter za iskanje po kriterijih. Zaradi hitrosti iskanja je 

interval oziroma obdobje za iskanje omejeno na 366 dni. Iščete lahko po celotnem prometu od odprtja računa, 

vendar obdobje od – do ne sme presegati 366 dni, npr. od 1.1.2017 do 31.12.2017. Po vnosu kriterijev iskanje 

potrdite z gumbom Potrdi filter. Za izbris vseh vrednosti v filtru uporabite gumb Počisti filter. 
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Slika 52: Iskanje po prometu na osebnem računu 

 

 Izpiski 

 

Mesečni izpiski so na voljo v pregledu osebnega računa na gumbu Izpiski. Možen je prenos: 

 posameznega izpiska (stolpec Izpisek, ikona za prenos), 

 izbor več izpiskov (ročno posamezni ali vsi) ter gumba Prenos PDF izpiskov ali Prenos združenega PDF izpiska. 

 

 

Slika 53: Pregled izpiskov 
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 Podrobnosti računa 

 

Z gumbom Podrobnosti se prikažejo podatki o osebnem računu, ki vključuje tudi prikaz veljavnosti limita, debetnih 

kartic in blokad. 

 

 

Slika 54: Podrobnosti računa 

 

 Novo plačilo 

 

Z gumbom Novo plačilo se prikažejo možnosti za vnos Plačilnega naloga, Interni prenos in Plačilo v tujino. 

Navodila za vnos plačil si oglejte v poglavju 7. Plačila. 
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Slika 55: Novo plačilo 

 

 Menjalnica 

 

Z gumbom Menjalnica se prikaže možnost menjave sredstev v tuje valute. Navodila za vnos si oglejte v poglavju 

7.9 Menjalnica. 

 

 

Slika 56: Menjalnica 
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7. Plačila 

 

Vnos plačilnih nalogov je preko spletne banke na voljo vsak dan, ne glede na urnik plačilnega prometa. Šteje se, 

da je banka prejela plačilni nalog, ko je le-ta uspešno potrjen in je prispel na bančni strežnik. Izvedba naloga je 

skladna z urnikom plačilnega prometa banke. Interni prenosi med lastnimi računi in ostalimi osebnimi ali 

poslovnimi računi, ki so odprti v Delavski hranilnici, potekajo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Posamezni nalogi 

se glede na status lahko nahajajo med Nepotrjenimi, v Čakalni vrsti ali med Zavrnjenimi/Preklicanimi (glejte 

točke od 6.2.2 dalje). 

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve plačila javi napako, da »Avtorizacija s to metodo 

prijave ni možna« (glejte točko 3.3). 

Do pregleda vseh možnosti plačil dostopate preko glavnega menija s klikom na meni Plačila ali preko 

navigacijskega menija (tri vodoravne črte na desni), podmeni Plačila (na levi) ali preko izbranega osebnega 

računa z gumbom Novo plačilo (glejte točko 6.3.6). 

 

 

Slika 57: Plačila 

 

7.1. Izbira plačnika 

 

Pri vseh plačilih lahko izbirate, s katerega računa boste plačilo izvedli. Izbirate lahko med svojimi računi ter računi, 

na katerih ste pooblaščeni. Pri internem prenosu lahko za plačnika izberete tudi varčevalno hranilno knjižico. Meni 

za izbiro se vedno nahaja nad obrazcem za plačilo na zgornji levi strani. 

 

 

Slika 58: Izbira plačnika 
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Oddaja plačila poteka v treh korakih: 

 vnos podatkov: izpolnite vsa zahtevana polja ter kliknite na Preveri plačilo ali Shrani predlogo in preveri 

plačilo, 

 preverjanje naloga: preverite ustreznost vnesenih podatkov, pokažejo se morebitna opozorila za 

manjkajoče ali napačne podatke, po izpolnitvi kliknete na Izvedi plačilo. Če želite podatke pred potrditvijo 

dodatno urediti, prehod na prvi korak naredite z gumbom Uredi plačilo. 

 potrditev naloga: pregled vnesenega in potrjenega (avtoriziranega) naloga. Če naloga niste potrdili 

(avtorizirali), se bo shranil pod Nepotrjene naloge. 

 

Izbirate med naslednjimi vrstami plačil: 

 Plačilni nalog (UPN), 

 Interni prenos, 

 E-računi, 

 Nakazilo v tujino. 

 

Poleg plačil so na voljo tudi: 

 SDD (SEPA direktne obremenitve), 

 Trajniki, 

 Predloge, 

 Menjalnica. 

 

7.2. Plačilni nalog 

 

 

Plačilni nalog (UPN, univerzalni plačilni nalog) se uporablja za nakazovanje sredstev 

prejemnikom, ki imajo odprt račun pri drugih slovenskih bankah. 

 

 

 Vnos podatkov 

 

V levi del obrazca vnesite osnovne podatke UPN naloga: znesek, datum, namen, navadni/nujni nalog, koda 

namena in referenca (sklic). Če sklica nimate, uporabite obliko SI99 ali NRC (brez reference). V desni del obrazca 

vnesite podatke o prejemniku: račun prejemnika (IBAN osebnega ali poslovnega računa, SI56 xxxx xxxx xxxx 

xxx), ime priimek/naziv in naslov prejemnika ali pa izberite že predhodno shranjeno predlogo iz spustnega 

seznama Izberite prejemnika/predlogo. Če je prejemnik pravna oseba, se po vpisu računa prejemnika (IBAN) 

podatki o nazivu in naslovu samodejno napolnijo (slika 60). 

Če želite prejemnika shraniti in ga dodati med Predloge plačil, označite možnost Shrani kot predlogo. Odprejo 

se dodatne opcije, kjer imate možnost shraniti znesek in referenco plačila ter prejemnika poimenovati. Na 

kateremkoli koraku izvedbe plačila lahko označite Shrani kot predlogo. Za dodajanje prejemnika v seznam 

zaupanja vrednih prejmete SMS sporočilo s potrditvenim geslom (slika 59). 
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Slika 59: Shranjevanje predloge z nazivom, vnos gesla iz SMS sporočila in povratna informacija 

 

Če prejemate e-račun po elektronski pošti (format XML), imate možnost uvoza XML datoteke e-računa s klikom 

na gumb Uvozi e-račun. 

Po vnosu vseh podatkov kliknite gumb Preveri plačilo oziroma Shrani predlogo in preveri plačilo (če 

shranjujete prejemnika). 

Če so v podatkih nepravilnosti (npr. napačen sklic), vas sistem obvesti in jih ustrezno popravite ter ponovno 

potrdite z gumbom Preveri plačilo. 

 

 

Slika 60: Vnos podatkov v plačilni nalog 
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 Preverjanje naloga 

 

Ponovno preverite pravilnost vnesenih podatkov, predvsem znesek in sklic ter račun prejemnika. Če 

prejemnika še niste shranili v prvem koraku, imate možnost izbrati opcijo Shrani kot predlogo ter po potrditvi 

prejmete SMS sporočilo z geslom, za dodajanje prejemnika v zaupanja vredni seznam. Če geslo pravilno vnesete, 

bo prejemnik uspešno dodan. Plačilo lahko razveljavite, uredite ali vnesete novega. Z gumbom Izvedi plačilo 

potrdite nalog (slika 61). Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve plačila javi napako, da 

»Avtorizacija s to metodo prijave ni možna« (glejte točko 3.3). 

Če prejemnik ni v seznamu shranjenih predlog in znesek naloga presega mejni znesek za nalog ali ste presegli 

dnevni mejni znesek, se pri potrditvi naloga pojavi obvestilo, da boste prejeli SMS z enkratnim geslom: 

  

 

 

Slika 61: Potrditev plačila, vnos gesla iz SMS sporočila 

 

 Potrditev naloga 

 

Po uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija o številu uspešno avtoriziranih (potrjenih) nalogov. Nalog se 

premakne v Čakalno vrsto. Ko je obdelan, je viden v Prometu. 

Če na računu ni dovolj sredstev, bo nalog po poteku obdelav s strani plačilnega sistema zavrnjen. Za nakazila na 

druge banke je zavrnitev izvedena okoli 17.00 ure, za interne prenose pa konec dneva ob polnoči.  

Na voljo je seznam bližnjic, preko katerih hitro dostopate do Prometa, seznama Nepotrjenih nalogov, nalogov v 

Čakalni vrsti in do Zavrnjenih/preklicanih nalogov.  
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Slika 62: Potrjeni nalogi, premaknjeni v čakalno vrsto 

 

7.3. Interni prenos 

 

Interni prenos se uporablja za nakazovanje sredstev med lastnimi osebnimi računi 

in varčevanji ter osebnimi računi in varčevanji, na katerih ste pooblaščeni.  

Za prenos na ostale osebne in poslovne račune (odprti v DH ali drugi banki) vedno 

uporabite Plačilni nalog.  

 

Račun plačnika izberite iz spustnega seznama na levi strani (Osebni račun), prejemnika pa iz spustnega seznama 

na desni strani (Nakazilo na račun/izbira predloge). Pri plačniku lahko izbirate med osebnimi računi in hranilnimi 

knjižicami, pri prejemniku pa med osebnimi računi, hranilnimi knjižicami in varčevanji (rentno, obročno, 

pokojninsko). Če račun prejemnika ročno vnesete in račun ni vaš ali na njem niste pooblaščeni, vas samodejno 

preusmeri na vnos Plačilnega naloga. 

Nakazovanje na varčevanja (hranilna knjižica, rentno, obročno, pokojninsko varčevanje), na katerih niste 

pooblaščeni, ni omogočeno. 

Vnesti je potrebno podatke: znesek, datum plačila, namen, račun prejemnika. Vnos potrdite z gumbom Preveri 

plačilo. 
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Slika 63: Interni prenos 

 

V naslednjem koraku preverite pravilnost podatkov in potrdite z gumbom Izvedi plačilo. Pri prijavi z uporabniškim 

imenom ob poskusu potrditve plačila javi napako, da »Avtorizacija s to metodo prijave ni možna« (glejte 

točko 3.3). 

Po uspešni potrditvi prejmete povratno informacijo, da je bil nalog uspešno avtoriziran. Plačilo se nahaja v Čakalni 

vrsti. Če je datum plačila nastavljen na tekoči dan, je plačilo obdelano v nekaj minutah. Iz čakalne vrste se 

premakne v promet. 

 

7.4. Plačilo v tujino 

 

Obrazec Plačilo v tujino (Nakazilo v tujino) se uporablja za: 

- vsa plačila v tujih valutah (devizna plačila znotraj Slovenije, SEPA in tujina), 

- plačila v države izven SEPA območja (tujina). 

 

Obrazec Plačilnega naloga se na osnovi izbrane valute ter IBAN številke računa oziroma BIC kode tuje banke 

avtomatično spremeni v Plačilo v tujino. Prav tako se obrazec Plačilo v tujino spremeni v Plačilni nalog, če gre za 

nakazilo v valuti EUR v državo, ki je v SEPA območju. 

Pri vnosu deviznega plačila/mednarodnega plačila je potrebno vpisati vse podatke o prejemniku (naziv, naslov, 

država), račun (IBAN) prejemnika, BIC (SWIFT) banke prejemnika in podatke banke upravičenca plačila (naziv, 

naslov, država). Izbrati je potrebno valuto, način plačila stroškov nakazila (opcije SHA, OUR, BEN) in vpisati 

namen nakazila. 

Vnos potrdite s klikom na gumb Preveri plačilo. V drugem koraku preverite pravilnost podatkov in plačilo dokončno 

potrdite s klikom na gumb Izvedi plačilo.  Pri preverjanju naloga v drugem koraku je možno izbrati tudi opcije 

Razveljavi, Uredi plačilo, Novo plačilo. Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve plačila javi napako, 

da »Avtorizacija s to metodo prijave ni možna« (glejte točko 3.3). 
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Slika 64: Plačilo v tujino 

7.5. E-računi 

 

 

E-računi so računi, ki so izdani v elektronski obliki in skladno z zakonodajo 

enakovredno zamenjujejo klasične papirne račune za dobavljeno blago ali opravljene 

storitve. V okviru pregleda e-računov lahko pregledujete tudi nove oblike e-

dokumentov: e-dobropis, e-bremepis, e-opomin. 

 

Spletna banka DH Osebni omogoča prijavo in odjavo prejemanja e-računov. Prijave, odjave in pregled e-računov 

ter zgodovino prijav in odjav e-računov, ki so bili izvedeni v spletni banki DH Osebni, najdete v meniju Plačila, 

E-računi. Če e-račun prejmete v XML datoteki po elektronski pošti, ga uvozite v Plačilnem nalogu z gumbom 

Uvozi e-račun (glejte točko 7.2, slika 60). Podatki o nalogu se napolnijo samodejno in plačilo preverite ter nato 

potrdite. 

Obvestilo o prejetih e-računih je vidno že na osnovni strani v ploščici osebnega računa v pregledu Moja banka in 

Moji produkti. S klikom na rdeči gumb E-račun se odpre seznam prejetih e-računov - Nabiralnik. 
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Slika 65: Obvestilo o prejetih e-računih 

 

 Pregled e-računov - nabiralnik 

 

Do pregleda e-računov dostopate preko menija Plačila, E-računi. Privzeti prikazani seznam je Nabiralnik. Če 

ste na osebni račun prejeli e-račun, bo na pregledu osebnega računa na osnovni strani Moja banka prikazan rdeč 

gumb E-račun. S klikom na rdeči gumb se prikaže Nabiralnik.  

V Pregledu je omogočeno:  

 Nabiralnik - novo prejeti e-računi, ki jih je potrebno še potrditi oziroma plačati, 

 Čakalna vrsta – potrjeni e-računi, ki čakajo na izvedbo plačila, 

 Izločeni – e-računi, ki ste jih izločili oziroma brisali, 

 Arhiv – e-računi, ki ste jih že potrdili za izvedbo plačila ali ste jih arhivirali. Prav tako je v arhivu informacija 

o nalogih, ki ste jih plačali preko SDD oziroma preko trajnega naloga v banki.  

V pregledu podrobnosti e-računa je omogočena odjava na prejemanje e-računov – gumb Odjava prejema. 
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Slika 66: Pregled e-računov 

 

 Plačilo prejetega e-računa 

V Nabiralniku so na novo prejeti e-računi, ki jih lahko: 

 potrdite oziroma plačate , 

 zavrnete oziroma izločite , 

 arhivirate , 

 pregledate podrobnosti . 

Če e-račun potrdite z ikono , se odpre pripravljen plačilni nalog z že vnesenimi podatki.  

 

 

Slika 67: Vnos podatkov v plačilni nalog na podlagi prejetega e-računa 

 

Obveznosti poravnate tako, da plačilni nalog potrdite. Pred potrditvijo lahko podatke urejate, npr. spremenite 

datum plačila. Če prejemnik ni shranjen med predlogami in znesek presega mejni znesek za avtorizacijo, je 

potrebno za potrditev plačila vnesti geslo iz prejetega SMS sporočila. Nalog je po uspešni potrditvi prestavljen v 
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Čakalno vrsto. Plačilo je izvedeno na datum, ki ga je določil pošiljatelj e-računa. Do obdelave se nalog nahaja v 

čakalni vrsti.  

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve plačila javi napako, da »Avtorizacija s to metodo 

prijave ni možna« (glejte točko 3.3). 

Če plačilnega naloga ne potrdite, ga najdete v rubriki Nepotrjeni na računu.  

 

 Prijava na e-račun 

 

Če želite na osebni račun prejemati e-račune različnih izdajateljev, je potrebno za vsakega izdajatelja opraviti 

prijavo na prejemanje e-računa. V meniju E-računi izberite možnost Prijava na e-račun. 

 

 

Slika 68: Prijava na e-račun 

 

Na prijavnici je pod vrsto naročila označeno Prijava. Potrebno je vnesti še naslednje podatke: 

 Izdajatelj e-računa - z gumbom Iskalnik izdajateljev e-računov (slika 68) poiščite izdajatelja po nazivu, 

naslovu, IBAN številki računa ali davčni številki (z SI ali brez SI predpone, pazite na vnos velikih črk). Ob 

vnosu znakov v posamezno polje se sproti izpisujejo zadetki (slika 68A). Izdajatelja potrdimo tako, da ga s 

klikom izberemo iz seznama prikazanih in se podatki na prijavnici samodejno napolnijo. 



 

Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana 

Navodila za uporabo spletne banke DH Osebni, oktober 2020                

49 

 

 

Slika 68A: Iskanje podatkov o izdajatelju e-računa 

 

 Referenčna številka: vpišete jo po navodilih, ki se izpišejo ob kliku na povezavo za Navodila za vnos 

referenčne številke. 

 

 

Slika 68B: Vnos referenčne številke 

 

Na dnu prijavnice označite polje Strinjam se s splošnimi pogoji ter kliknete gumb Potrdi (slika 68). V 

naslednjem koraku preverite pravilnost podatkov in za uspešno oddajo prijave kliknite na gumb Oddaj. Ob 

uspešni oddaji se pojavi obvestilo, da je bila prijavnica uspešno avtorizirana in posredovana v obdelavo.  

 

 Odjava od e-računa 

 

Na prijavnici je pod vrsto naročila označeno Odjava. Potrebno je vnesti enake podatke kot ob prijavi na e-račun: 

izdajatelj e-računa, referenčna številka in strinjanje s splošnimi pogoji. Odjavo najprej potrdite z gumbom 

Potrdi, preverite in nato potrdite še z gumbom Oddaj. 

 

 Zgodovina prijav/odjav 

 

Na voljo je pregled vseh prijav in odjav na e-račune. 

 

Slika 69: Pregled zgodovine prijav in odjav 
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7.6. SEPA direktne obremenitve (SDD) 

 

 

SEPA direktna obremenitev oziroma SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo 

enkratnih in ponavljajočih se obveznosti v valuti EUR v območju SEPA. Plačilno 

transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja 

plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. 

 

Spletna banka DH Osebni omogoča pregled prejetih in arhiviranih SDD nalogov. Do seznama dostopate preko 

menija Plačila, SDD. V preglednici so vsi SDD nalogi z datumom izvedbe v naslednjih 14 dneh na izbranem 

računu.  

Obvestilo o prejetih SDD nalogih je vidno že na osnovni strani v ploščici osebnega računa v pregledu Moja banka 

in Moji produkti S klikom na gumb SDD se vam odpre seznam SDD nalogov. 

 

 

Slika 70: Obvestilo o prejetih SDD nalogih 

 

 Prejeti SDD 

 

Do seznama prejetih SDD nalogov dostopate preko menija Plačila, SDD. V preglednici so vsi SDD nalogi z 

datumom izvedbe v naslednjih 14 dneh na izbranem računu. 

V stolpcu Možnosti lahko: 

 SDD nalog pred bremenitvijo prekličete , 

 pregledujete podrobnosti . 
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Slika 71: Pregled prejetih (čakajočih) SDD nalogov 

 

 Preklic SDD naloga pred izvedbo 

 

Če se s prejetim SDD nalogom ne strinjate (če je znesek napačen, če niste podpisali pooblastila za prejemanje 

SDD, itd.), ga lahko prekličete s klikom na ikono . 

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija s to metodo prijave ni 

možna« (glejte točko 3.3). 

 

 

Slika 71A: Zavrnitev prejetega SDD naloga 

 

 Arhiv SDD 

 

V arhivu SDD lahko preverite vse pretekle SDD naloge (uspešno izvršene, zavrnjene, neuspešno izvedene). Za 

uspešno izvedeni nalog lahko zahtevate povračilo sredstev s klikom na ikono križec v stolpcu Možnosti. 
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Slika 72: Pregled arhiva SDD nalogov 

 

Za že izvedene SDD naloge iz arhiva lahko oddate zahtevo za povračilo s klikom na ikono X (križec). Pri razlogih 

izberete ustreznega (ni podpisanega pooblastila, nepravilna transakcija) in izbiro potrdite ali prekličete. Pri prijavi 

z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija s to metodo prijave ni možna« 

(glejte točko 3.3). Zahteva za povračilo je časovno omejena aktivnost. 

 

 

Slika 72A: Zahtevek za povračilo sredstev 

 

7.7. Trajniki 

 

V meniju Plačila, Trajniki je seznam odprtih in zaprtih trajnih nalogov na vseh 

osebnih računih, ki jih imate vidne v spletni banki. V pregledu so vidni interni trajni 

nalogi ter trajni nalogi za nakazila prejemnikom na drugo banko. Razvidno je kdo je 

prejemnik, plačnik, namen, dan plačila in znesek. Za odprtje novega trajnika se nahaja 

gumb Nov trajnik (navodila za odprtje novega trajnika si oglejte v točki 8.2.1). 
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 Odprti trajniki 

 

V stolpcu Možnosti imate možnost urejanja (ikona svinčnik), zapiranja (ikona križec) in podrobnejšega 

pregleda (tri pike) trajnika.  

 

 

Slika 73: Pregled odprtih trajnikov 

 

 Zaprti trajniki 

 

V seznamu zaprtih trajnikov imate možnost pregledovati podrobnosti trajnika (ikona tri pike). 

 

 

Slika 74: Pregled zaprtih trajnikov 

 

7.8. Predloge plačil 

 

V meniju Plačila, Predloge dostopate do seznama shranjenih prejemnikov plačila, ki so 

zaupanja vredni. V seznam shranjenih dodajte le prejemnike, ki jim redno plačujete. Na 

podlagi predloge opravite plačilo hitreje – samodejno se napolnijo podatki, plačila ni 

potrebno dodatno potrditi z geslom iz SMS sporočila (avtorizacija).  

 

Vnos nove predloge ali spremembo številke računa (IBAN) na obstoječi predlogi je vedno potrebno potrditi z 

vnosom gesla iz prejetega SMS sporočila. 

Ko je prejemnik dodan, vsakokratni nov vnos podatkov o plačilu ni potreben. V nalogu prejemnika izberete iz 

seznama predlog, podatki se napolnijo samodejno. Pri potrditvi naloga dodatna avtorizacija z vnosom gesla iz 

SMS sporočila ni potrebna. 
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 Pregled predlog  

 

V seznamu pregleda lahko iz shranjenih predlog: 

 pripravite nalog iz podatkov predloge , 

 izbrišete posamezno predlogo ali jih več označite in uporabite gumb Briši izbrane, 

 uredite predlogo , 

 preverite vsebino shranjene predloge . 

 

 

Slika 75: Predloge 

 

 Vnos predlog 

 

Prejemnika lahko shranite med predloge: 

 ob vnosu novega plačila (glejte poglavje Plačilni nalog, Vnos podatkov, točka 7.2.1), 

 na podlagi že izvedenega plačila, ki je viden v Prometu – gumb Dodaj med predloge (slika 76), 

 z gumbom Vnos v meniju Predloge. 

Pri vnosu nove predloge določite poljuben opis predloge, račun prejemnika (IBAN), naziv in naslov prejemnika, 

referenco, namen in kodo namena. Poljubno lahko vnesete tudi znesek in valuto (EUR, GBP, USD, itd.). Vnos 

potrdimo z gumbom Shrani (slika 77). 
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Slika 76: Promet - dodajanje prejemnika med predloge iz že izvedenega plačila 

 

 

Slika 77: Vnos nove predloge 
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Po potrditvi za dodajanje v seznam zaupanja vrednih prejmete SMS sporočilo z geslom. Vpišete ga v novo odprto 

polje na dnu obrazca in ponovno potrdite z gumbom Shrani. Če ste geslo pravilno vnesli, prejmete povratno 

informacijo o uspešno dodani predlogi. 

 

 

Slika 78: Vnos gesla za dodajanje predloge 

 

 Urejanje predlog 

 

V meniju Plačila urejate obstoječe predloge z gumbom Urejanje. 

Iz seznama shranjenih izberite predlogo. Uredite podatke in potrdite z gumbom Shrani. 

Potrditveno geslo v SMS sporočilu prejmete samo, če spreminjate račun prejemnika (IBAN). Za vse ostale 

spremembe potrditev z vnosom gesla ni potrebna. Po potrditvi prejmete povratno informacijo, da je predloga 

uspešno popravljena. 

 

 

Slika 79: Urejanje predlog 

 

7.9. Menjalnica 

 

 

V meniju Plačila, Menjalnica lahko izvajate menjavo vaših sredstev v skladu z urnikom 

plačilnega prometa. Gumb za dostop do menjalnice je na voljo tudi v pregledu osebnega 

računa. 
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Slika 80: Menjalnica 

 

Menjava med valutami poteka v treh korakih: 

1. Vnos menjave – izberite iz katere valute želite menjati sredstva ter v katero valuto. Vnesite znesek v polje 

Iz valute ali v polje V valuto. Drugo prazno polje se napolni samodejno na podlagi treh določenih vnesenih 

podatkov (obe valuti in znesek). Vnos potrdite z gumbom Pregled. Primeri: 

a) 100,00 EUR želite zamenjati v valuto HRK, znesek 100,00 EUR vpišete v polje Iz valute (slika 80).  

b) Če želite kupiti 1.000,00 HRK, znesek vpišite v polje V valuto. Vrednost polja Iz valute se napolni samodejno. 

2. Potrditev menjave – pred potrditvijo lahko menjavo uredite s klikom na Uredi, potrdite jo z gumbom Potrdi. 

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve menjave javi napako, da »Avtorizacija s to metodo 

prijave ni možna« (glejte točko 3.3). 

3. Izvedba menjave – izpiše se obvestilo o uspešni izvedbi menjave. 
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Slika 81: Menjava valut 

 

Izvedena menjava se bo kot transakcija (interni dvig za konverzijo) prikazala v prometu računa. Novo stanje na 

deviznem podračunu ter transakcija za menjavo valut sta vidna tudi na osnovni strani v hitrem pregledu (Moja 

banka).  
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Slika 82: Prikaz deviznega stanja in transakcije v hitrem pregledu Moja banka 

 

Novo stanje v tuji valuti ter promet na deviznem podračunu preverite z izbiro valute pri pregledu prometa 

osebnega računa. 

 

 

Slika 83: Promet na deviznem podračunu 
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8. Naročila 

 

Spletna banka DH Osebni vam omogoča naročilo: 

 depozita, 

 trajnika, 

 limita, 

 dviga gotovine, 

 mobilne banke. 

Do pregleda vseh naročil dostopate preko glavnega menija s klikom na ikono Naročila ali preko navigacijskega 

menija (tri vodoravne črte na desni), podmeni Naročila na levi strani. 

 

 

Slika 84: Naročila 

 

Pregled vseh vnesenih naročil v spletni banki je prikazan v seznamu ob izbiri menija Naročila. Za iskanje po 

kriterijih porabite ikono filter. Pri vseh naročilih je možno pregledovati podrobnosti. Glede na status naročila 

lahko izvedete naslednje akcije:  

 uredi   , 

 potrdi (avtoriziraj)  , 

 izbriši   , 

 pregled podrobnosti   . 
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Slika 85: Seznam naročil 

 

8.1. Naročilo depozita 

 

V meniju Naročila, Depoziti naročite oziroma sklenete depozit.  

Sklenjeni depoziti so vidni v: 

 Moja banka, Moji produkti, 

 Moja banka, Moji produkti, Varčevanja, 

 navigacijski meni (tri črte), Varčevanja. 

 

Depoziti, ki še niso potrjeni (avtorizirani), so vidni v seznamu naročil s statusom Kontroliran. Potrdite jih lahko 

ob prijavi z digitalnim potrdilom. 

V obrazcu za naročilo depozita izberite račun, s katerega boste nakazali sredstva, vrsto depozita. Datum izteka 

depozita lahko prilagodite. Privzeti datum je minimalni datum izteka glede na izbrano vrsto depozita.  

Vnesite znesek in izberite vrsto podaljšanja (brez ali avtomatsko) ter označite strinjanje s Splošnimi pogoji. V 

primeru depozita z dobo več kot eno leto se lahko odločite za letno razmejitev obresti. Vnos potrdite z gumbom 

Naprej. V naslednjem koraku preverite vnesene podatke ter jih potrdite z gumbom Potrdi.  

Ob uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija o številu uspešno avtoriziranih depozitnih nalogov. Pri prijavi 

z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija s to metodo prijave ni možna« 

(glejte točko 3.3). 
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Slika 86: Vnos podatkov za sklenitev depozita 

 

Naročilo se bo izvedlo takoj po potrditvi. Oddano naročilo bo zapisano v preglednici naročil s statusom Obdelan. 

Do pregleda po potrditvi naročila dostopate preko gumba Nazaj na naročila ali menija Naročila. 

  

 

Slika 87: Obdelano naročilo v seznamu in pregled podrobnosti 

 

8.2. Naročilo trajnika 

  

 

V meniju Naročila, Trajniki lahko odprete, urejate ali ukinete trajnike.  

Vsi sklenjeni trajniki, ki jih lahko uredite ali ukinete, ter zaprti trajniki so vidni v meniju 

Plačila, Trajniki (glejte točko 7.7). 

 

V obrazcu izberete vrsto naročila: 

 odpiranje trajnika, 

 urejanje trajnika, 

 zapiranje trajnika. 
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 Odpiranje trajnika 

 

V obrazcu izberete vrsto naročila odpiranje trajnika. Za mesečno nakazovanje sredstev vnesite enake podatke 

kot pri vnosu plačilnega naloga: izberite račun za kritje (plačnik), ročno vnesite račun prejemnika (IBAN) ali ga 

izberite iz seznama shranjenih predlog, vnesite znesek, kodo namena, namen, referenco (če sklica nimate, vnesite 

SI99), dan plačila v mesecu, mesec in leto prve izvedbe trajnika ter veljavnost trajnika. Pri slednjem lahko izbirate 

med možnostmi: 

 neomejeno izvajanje trajnika do preklica, 

 število obrokov (določeno število ponovitev), 

 datum zaključka (izvajanje trajnika do izbranega meseca in leta). 

Vnesene podatke potrdite z gumbom Naprej. 

 

 

Slika 88: Vnos podatkov za odprtje trajnika 

 

V naslednjem koraku preverite podatke in jih potrdite z gumbom Potrdi.  

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija ni možna« (glejte točko 

3.3). 

Ker je trajni nalog plačilo, ki se redno mesečno izvaja, ga je tako kot navadni plačilni nalog potrebno potrditi z 

dodatnim geslom, če znesek presega mejni znesek za posamezni nalog ali dnevni mejni znesek. Geslo za 

avtorizacijo prejmete v SMS sporočilu. Po vnosu šestmestne številke kliknete ne gumb Potrdi. Če gesla ne 

vnesete ali je vnos gesla napačen, naročilo trajnika ne bo potrjeno. 
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Slika 89: Potrditev avtorizacije z geslom iz prejetega SMS sporočila 

 

Ob uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija o številu uspešno avtoriziranih naročil trajnikov. 

Oddano naročilo bo zapisano v preglednici naročil s statusom Obdelan. 

Če trajnika niste uspešno potrdili (avtorizirali), bo v seznam zapisan s statusom Kontroliran. Nepotrjene trajnike 

lahko naknadno uredite, potrdite pa le ob prijavi z digitalnim potrdilom. 

 

 

Slika 90: Obdelan in kontroliran trajnik 

 

 Urejanje trajnika 

 

Do urejanja obstoječih odprtih trajnikov lahko dostopate v meniju: 

 Plačila, Trajniki, v stolpcu Možnosti izberite ikono za urejanje , 

 Naročila, Trajniki. 

Če urejate trajnik preko menija Naročila, Trajniki, v obrazcu izberite vrsto naročila urejanje trajnika. Iz seznama 

trajnikov izberete trajnik, ki ga želite urediti. 
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Slika 91: Izbira urejanja trajnika 

Uredite lahko znesek, kodo namena, sklic, veljavnost trajnika in število ponovitev. Spremembe potrdite z gumbom 

Naprej. 

 

 

Slika 92: Urejanje trajnika 

 

V naslednjem koraku preverite podatke in kliknite gumb Potrdi. Spremembe je možno urejati pri prijavi z 

digitalnim potrdilom. Za dodatno avtorizacijo prejmete varnostno geslo v SMS sporočilu, ki ga vnesete in vnos 

ponovno potrdite z gumbom Potrdi.  

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija ni možna« (glejte točko 

3.3). 

Ob uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija o številu uspešno spremenjenih naročil trajnikov. Oddano 

naročilo bo zapisano v preglednici naročil s statusom Obdelan. 
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 Zapiranje trajnika 

 

Zapiranje oziroma ukinitev obstoječih odprtih trajnikov lahko dostopate v meniju: 

 Plačila, Trajniki, v stolpcu Možnosti izberite ikono za zapiranje/brisanje , 

 Naročila, Trajniki. 

Če zapirate trajnik preko menija Naročila, Trajniki, v obrazcu izberite vrsto naročila zapiranje trajnika. Iz 

seznama trajnikov izberete trajnik, ki ga želite zapreti. 

 

 

Slika 93: Izbira zapiranja trajnika 

 

Ukinitev trajnika potrdite z gumbom Naprej. V naslednjem koraku preverite podatke in kliknite gumb Potrdi. 

Ukinitev je možno urejati pri prijavi z digitalnim potrdilom.  

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija ni možna« (glejte točko 

3.3). 

Ob uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija o številu uspešno avtoriziranih ukinitev trajnikov.  

Oddano naročilo bo zapisano v preglednici naročil s statusom Obdelan. Do pregleda po potrditvi naročila dostopate 

preko gumba Nazaj na naročila ali menija Naročila. 

 

8.3. Limit 

 

 

Spletna banka DH Osebni vam omogoča naročilo limita na vašem osebnem računu. Na 

računih, na katerih ste pooblaščeni, obrazca za naročilo limita ne morete oddati. 

Naročilo lahko oddate ob prijavi z digitalnim potrdilom ali uporabniškim imenom. 

 

 

V meniju Naročila, Limiti lahko oddate naročilo za redni ali izredni limit.  

Višina rednega limita je že vnaprej določena in je v spletni banki ni možno spremeniti. Limit se odobri za čas 

trajanja pogodbe o vodenju osebnega računa. 

Izredni limit se za zaposlene in upokojence odobri za dobo 6 ali 12 mesecev, določite lahko višino limita. Limit 

se dodatno zavaruje pri zavarovalnici. Z odobritvijo in zavarovanjem so povezani določeni stroški, ki se 

obračunajo v skladu z veljavno Tarifo. 
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V obrazcu za naročilo limita na računu: 

 izberite svoj osebni račun, na katerem želite zaprositi za limit, 

 označite redni ali izredni limit. Pri izrednem limitu vnesite še želeno višino, dobo veljavnosti limita (6 ali 

12 mesecev) in datum začetka, 

 označite polje za strinjanje s splošnimi pogoji, 

 vnos potrdite z gumbom Naprej. 

 

Slika 94: Obrazec za naročilo limita na osebnem računu 

 

V naslednjem koraku preverite pravilnost podatkov in jih potrdite z gumbom Potrdi. 

Ob uspešni potrditvi se pojavi povratna informacija oddanem naročilu. Naročilo se zapiše v seznam naročil. Do 

pregleda po potrditvi naročila dostopate preko gumba Nazaj na naročila ali menija Naročila. 

Banka bo po prejetem potrjenem naročilu sledila ustaljenemu procesu izvedbe in vas kontaktirala glede nadaljnjih 

korakov za podpis pogodbe. 

 

8.4. Dvig gotovine 

  

 

Vsak dvig gotovine, ki presega znesek 4.200,00 EUR (oziroma protivrednost v tuji 

valuti), je potrebno predhodno najaviti v poslovalnici, kjer želite dvig opraviti. Najava 

mora biti opravljena najmanj 3 delovne dni pred dnevom dviga.  
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V spletni banki DH Osebni lahko oddajte najavo dviga gotovine, kjer izberete poslovalnico, določite višino zneska 

in datum dviga. 

 

V obrazcu za naročilo dviga gotovine: 

 izberite poslovalnico, 

 izberite osebni račun, 

 vnesite znesek dviga (nad 4.200,00 EUR), 

 določite datum dviga, 

 v polje opombe vnesite besedilo, če želite karkoli sporočiti poslovalnici (npr. izplačilo v želenih apoenih). 

Vnos potrdite z gumbom Naprej. 

 

 

Slika 95: Obrazec za naročilo napovedi dviga gotovine 

 

V naslednjem koraku preverite pravilnost podatkov in jih potrdite z gumbom Potrdi. Naročilo je možno oddati pri 

prijavi z digitalnim potrdilom.  

Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija ni možna« (glejte točko 

3.3). 

Uspešno potrjeno in oddano naročilo se bo zapisalo v preglednici naročil. Banka bo po prejetem potrjenem naročilu 

sledila ustaljenemu procesu izvedbe. 
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8.5. Mobilna banka 

 

Spletna banka DH Osebni vam omogoča naročilo mobilne banke in aktivacijo mobilnih 

naprav (pametni telefoni, tablični računalniki). Istočasno imate lahko mobilno banko 

aktivirano na treh napravah. Za uporabo je potrebno na pametni telefon ali tablični 

računalnik namestiti aplikacijo DH Mobilni. Namestite jo iz trgovine Google Play® ali 

Apple App Store®. Pogoj za delovanje aplikacije je aktivna povezava do interneta       

(wi-fi, mobilni podatki). 

V meniju Naročila, Mobilna banka: 

 aktivirate mobilno banko, 

 dodajate nove naprave, 

 onemogočate posamezne obstoječe naprave, 

 spreminjate dnevni limit za plačevanje, 

 deaktivirate storitev mobilne banke.  

Za vsako spremembo je potrebna prijava z digitalnim potrdilom ter avtorizacija z geslom iz prejetega SMS 

sporočila. Pri prijavi z uporabniškim imenom ob poskusu potrditve javi napako, da »Avtorizacija ni možna« (glejte 

točko 3.3). 

 

 Aktivacija mobilne banke 

 

Če storitve še nimate aktivirane, se pojavi opis ter možnost prenosa aplikacije DH Mobilni s klikom na gumb 

Preveri – pojavi se QR koda, ki jo lahko preberete z vašim telefonom in aplikacijo prenesete.  

Za aktivacijo storitve sprejmete splošne pogoje uporabe ter potrdite z gumbom Nadaljuj. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hrc.eb.mobile.android.hibismobiledh
https://appstore.com/dhmobi
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Slika 96: Aktivacija storitve mobilne banke 

 

Prikažejo se nastavitve mobilne banke. V Seznamu naprav dodajate nove naprave, spreminjate dnevni limit in 

deaktivirate storitev mobilne banke. Istočasno imate lahko mobilno banko aktivirano na treh napravah. 

Za prijavo vaših produktov v mobilno aplikacijo potrebujete aktivacijski ključ. Pridobite ga s klikom na gumb 

Aktiviraj.  
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Slika 97: Nastavitve mobilne banke 

 

Spletna banka: po potrditvi na gumb Aktiviraj in vnosu gesla iz SMS sporočila se pojavi okno s QR kodo. 

DH Mobilni: Kodo zajamete s svojo mobilno napravo v okviru prenesene aplikacije DH Mobilni (ikona kamera) 

ali uporabniško ime in aktivacijski ključ ročno vnesete. 

 

 

Slika 98: Aktivacijski ključ – QR koda ter vnos v aplikaciji DH Mobilni 
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 Spreminjanje dnevnega limita 

 

Dnevni limit za plačila na druge račune je v osnovi nastavljen na 500,00 EUR. Lahko ga znižate ali povišate s 

klikom na gumb Dnevni limit. Najvišji možni dnevni limit je 5.000,00 EUR. Vsako spremembo je potrebno 

avtorizirati z geslom iz prejetega SMS sporočila. 

 

 

Slika 99: Spreminjanje dnevnega limita 

 

 Dodajanje novih in onemogočanje obstoječih naprav 

 

Dodatni aktivacijski ključ pridobite s klikom na gumb Aktiviraj. Istočasno imate lahko aktivne največ 3 naprave. 

Napravo, ki je ne uporabljate, onemogočite z gumbom Onemogoči.  

 

 

Slika 100: Pridobitev novega aktivacijskega ključa in blokiranje starega telefona 

 

Status posamezne naprave (aktivirana, deaktivirana, onemogočena) je viden v zavihku Seznam naprav v 

stolpcu Status. V stolpcu Možnosti lahko posameznim napravam spreminjate status – jo aktivirate / deaktivirate 

z gumboma Omogoči / Onemogoči. Spremembe ni potrebno potrditi z geslom iz SMS sporočila. Pridobitev novega 

aktivacijskega ključa za ponovno aktivacijo naprave ni potrebna, če na telefonu ni 

Status  »Naprava je onemogočena« lahko določi le banka. Oznaka pomeni, da je naprava dokončno 

onemogočena in je ni možno ponovno omogočiti. 
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Slika 101: Seznam naprav 

 

 Menjava, izguba/kraja telefona, zablokirano geslo v aplikaciji 

 

Z gumbom Aktiviraj pridobite nov aktivacijski ključ: 

 ob menjavi telefona, 

 če ste na obstoječem telefonu zablokirali aplikacijo DH Mobilni zaradi vnosa napačnih gesel.  

 

Z gumbom Onemogoči deaktivirate napravo: 

 ob menjavi telefona, če na starem telefonu aplikacije ne boste več uporabljali, 

 če ste telefon izgubili ali vam je bil odtujen. 

 

 Ukinitev storitve mobilne banke 

 

Storitev mobilne banke ukinete z gumbom Deaktivacija. Z deaktivacijo se samodejno onemogočijo se vse 

naprave. Za ponovno aktivacijo storitve je potrebno ponoviti postopek iz točke 8.5.1. 

 

 

Slika 102: Deaktivacija mobilne banke 
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9. Dokumenti 

 

Spletna banka DH Osebni vam v meniju Dokumenti omogoča pregled: 

 dokumentov, 

 izvršb. 

Do pregleda dostopate preko glavnega menija s klikom na ikono Dokumenti ali preko navigacijskega menija (tri 

vodoravne črte na desni), podmeni Dokumenti na levi strani. 

 

 

Slika 103: Meni Dokumenti 

 

9.1. Dokumenti 

 

V pregledu so dokumenti, ki jih prejmete s strani banke, npr. letni izpis obračunanih nadomestil. 

 

 

Slika 104: Dokumenti 
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9.2. Izvršbe 

 

V pregledu je seznam izvršb, ki jih prejmete na račun. Vidni so podatki o številki sklepa, upniku, skupnem dolgu, 

znesku rezervacije ter poplačilu. 

 

 

Slika 105: Izvršbe 

 

10. Kreditne kartice 

 

V pregledu Moji produkti je na voljo meni Kreditne kartice. S klikom na posamezno prikazano kartico 

pregledujete promet neobračunane porabe (Čakalnica) in že obračunane porabe (Promet zadnjih 60 mesecev) po 

kartici Mastercard z odloženim plačilom. 

 

 

Slika 106: Kreditne kartice – Mastercard z odloženim plačilom 
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10.1. Čakalnica – neobračunani promet 

 

V Čakalnici je prikaz porabe, ki še ni bila poplačana s trajnikom. Če ste opravljali obročne nakupe, so obroki 

vidni pri dnu seznama in so prikazani po posameznih obračunskih obdobjih (datum bremenitve). 

Znesek porabe za posamezno obračunsko obdobje se nahaja v stolpcu Znesek. 

Skupni znesek trenutne porabe na kartici za vsa obračunska obdobja je prikazan na vrhu pod Skupni znesek 

porabe in na ploščici Kreditna kartica v Moji produkti. 

Podatek o višini odobrenega mesečnega limita je na voljo na vrhu pod Limit. 

Priporočamo, da si na dnu strani Št. zapisov nastavite na 50, 100 ali 500. S tem bo prikazani seznam transakcij 

viden na eni oziroma na čim manj straneh. 

 

 

Slika 107: Čakalnica 
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10.2. Promet zadnjih 60 mesecev – obračunani promet 

 

V meniju Promet zadnjih 60 mesecev je prikaz pretekle porabe po kartici Mastercard, ki je že bila poplačana 

s trajnikom.  

Priporočamo, da na dnu strani Št. zapisov nastavite na 500. S tem bo prikazani seznam preteklih transakcij viden 

na čim manj straneh. 

 

Slika 108: Promet 

 

10.3. Poplačaj porabo 

Porabo po kartici Mastercard delno ali v celoti predčasno poplačate z nakazilom preko plačilnega naloga v spletni 

banki DH Osebni ali mobilni banki DH Mobilni.  

V spletni banki poplačilo in sprostitev limita na kartici izvedete v pregledu kreditne kartice z gumbom Poplačaj 

porabo. S samodejno preusmeritvijo na izpolnjeni plačilni nalog (prejemnik in sklic sta vnaprej določena) vnesete 

le manjkajoči znesek, za katerega želite predčasno poplačati porabo in sprostiti limit.  

Plačilo izvedete kot navaden plačilni nalog in potrjujete z gumbi Preveri plačilo in Potrdi plačilo. Limit na kartici 

Mastercard se sprosti naslednji dan. 

OPOZORILO: če imate bremenitev porabe 18. v mesecu, predčasno poplačujte porabo do vključno 9. v mesecu. 

10. v mesecu prejmemo podatke o porabi, za katero vas bomo bremenili 18. v mesecu. Če poplačujete porabo 

od 10. do 18. v mesecu, boste 18. bremenjeni tudi za že predčasno poplačano porabo.  
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Če imate poplačilo porabe 8. v mesecu, vam svetujemo, da predčasno poplačujete do zadnjega v prejšnjem 

mesecu. 

Če imate poplačilo porabe 28. v mesecu, vam svetujemo, da predčasno poplačujete do vključno 19. v mesecu. 

S predčasnim poplačilom ni možno poravnati več sredstev, kolikor znaša vaš mesečni limit. Če znesek nakazila 

znaša več kot znesek knjižene porabe, se presežek samodejno vrne na vaš osebni račun.  

 

 

Slika 109: Predčasno poplačilo porabe 

 

10.4. Podrobnosti kreditne kartice 

 

 

Slika 110: Podrobnosti kartičnega računa 


