
 
 

 
 

 
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 4.2.2021 napoveduje spremembo 

Tarife za fizične osebe. Spremembe stopijo v veljavo s 1.5.2021. 

2. PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE STORITVE 

2.1 DOMAČE IN REGULIRANE ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE  

 

a.) Nakazila s plačilnim nalogom UPN 

 
Spremenjena je višina nadomestila za nakazila s plačilnim nalogom UPN, in sicer na 0,59 EUR.  
Za plačila nad 500 EUR in nujna plačila se nadomestilo poenoti na 2, 4 oz. 6,5 EUR, ki niso več 

vezana na odstotek od zneska nakazila.  
 
 Višina plačila 

EUR 
EUR 

imetniki osebnega računa z rednimi prilivi 
ter imetniki študentskega osebnega računa 

do  500 
nad 500 

0,59 EUR 
2,00 EUR 

ostali do  500   
nad 500 

0,79 EUR 
4,00 EUR 

nujna plačila           6,50  EUR 

 
c.) Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva ali mobilnega bančništva 
 

Spremenjena je višina nadomestila za plačilni nalog na račun pravne osebe v Delavski hranilnici in  
plačilni nalog UPN do vključno 50.000,00 EUR, in sicer na 0,34 EUR. 
 

Dodatno uvajamo nov način plačila, in sicer takojšnje plačilo. Takojšnje plačilo je domača plačilna 
transakcija, ki jo odredi plačnik prek spletne ali mobilne banke in se izvrši v nekaj sekundah, vsak 
dan v tednu, ne glede na uro (24/7). Višina nadomestil je predstavljena v tabeli spodaj.  
 
 EUR 

plačilni nalog  
- na račun fizične osebe, odprt pri hranilnici 
- na račun pravne osebe, odprt pri hranilnici 
- do vključno 50.000,00 EUR 
- nujni plačilni nalog in nalog nad 50.000,00 EUR 

 
brezplačno 

0,34 
0,34 
2,00 

takojšnje plačilo do vključno 50.000,00 EUR  
- na račun fizične osebe, odprt pri hranilnici 

- na račun pravne osebe, odprt pri hranilnici 
- na račun odprt pri drugi banki  

 
brezplačno 

0,36 
0,80  

 

3. POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI  

3.2 VODENJE RAČUNA 

Spremenjena je višina nadomestil za vodenje računa za kategorije, navedene v tabeli spodaj.  
 
 EUR/mesečno 

Zaposleni, ostali - redni račun, hranilne knjižice 1,95 

Upokojenci - redni račun, hranilne knjižice,  
člani sindikatov, ki so delničarji hranilnice,  

člani društev delovnih invalidov, gasilskih društev, 
aktivni reševalci (SUPR). 

1,55 

Neredni osebni račun 2,95 



3.3 PAKETNI RAČUNI 

Spremenjena je višina nadomestila za paketna računa Digitalni paket in DH EYCA paket za zaposlene. 
V paketu DH EYCA za zaposlene spreminjamo neomejeno število dvigov gotovine na 3 dvige gotovine 
na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije. 

 
Digitalni paket 5,95/mesečno 

  
DH EYCA za zaposlene 18,00 EUR / letno 

 

3.5 OSTALI STROŠKI 

Spremenjeni in poenostavljeni so stroški za obdelave in rezervacije sklepa o izvršbi oz. izvršnice. 
Nove kategorije in višine nadomestil so prikazane v tabeli spodaj.   
  

 EUR 

Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice:  
- prejem in obdelava sklepa 
- nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice 

- prevzem funkcije primarne banke ali dodatni vnosi v evidenco sklepa o 
izvršbi oz. izvršnice ( utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi 

 
29,50 
5,50 

5,50 

 

3.7 DH-MOBILNI – MOBILNO BANČNIŠTVO 

Poenoti se višina mesečnega nadomestila za uporabo mobilnega in spletnega bančništva, in sicer za 
mobilne banke na 0,45 EUR. Komitent, ki uporablja obe aplikaciji, plača samo eno nadomestilo. 
         
 EUR 

Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva – dijaki in študenti brezplačno 

Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva – ostali uporabniki 0,45 
 

3.11 STROŠEK PREDČASNE PREKINITVE VARČEVALNE POGODBE  

Za vsa varčevanja smo poenotili in znižali strošek predčasne prekinitve, ki se obračuna od 
skupnega zneska privarčevanih sredstev. Kot predčasna prekinitev se šteje tudi sprememba 
varčevalca ali upravičenca po varčevalni pogodbi. 
 
 EUR 

Predčasna prekinitev varčevanja   1,00% 

min. 10,00 EUR, max. 250,00 EUR 

 


