
 

 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 15.4.2021 napoveduje spremembo Tarife 
za pravne osebe. Spremembe stopijo v veljavo s 1.5.2021. 
 
 
 
 

1. KREDITNO POSLOVANJE 

1.2. OSTALI STROŠKI 

Spremenjeni in poenostavljeni so stroški vodenja kredita. Nove kategorije in višine nadomestil so 

prikazane v tabeli spodaj. Dodano je nadomestilo za izdajo soglasja. 

 EUR  

Stroški vodenja kredita  0,3% od stanja kredita, min. 80 

EUR / letno  

Stroški vodenja kredita – sindikati, zveze in društva  0,1% od stanja kredita, min. 30 

EUR / letno 

Nadomestilo za izdajo soglasja (k statusnim spremembam, za prodajo 

nepremičnin, za menjavo/prodajo zastavljenih parcel, glede ostalih 

pogodbenih zavez, ipd.) 

100,00 

 
 

3. POSLOVANJE Z RAČUNOM 

3.1.2. Vodenje računa  

Spreminja se nadomestilo za vodenje računa, za kategorije navedene v tabeli spodaj. Nadomestilo za 

vodenje računa stečajnih upraviteljev je poenoteno.  

  EUR  

Zveze in Društva   4,30  

Samostojni podjetniki in zasebniki  4,90  

Podjetja  7,50  

Socialna podjetja  4,30  

Kmetijske zadruge  4,30  

Volilni račun   4,30  

Fiduciarni račun odvetnikov, notarjev, odvetniških družb, nepremičninskih 

družb in izvršiteljev   

2,80 

Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev  4,90  

3.1.4. Obveščanje o stanju in prometu na TRR in drugi izpiski ter ostali stroški 

Spreminja se nadomestilo za pošiljanje tekočega izpiska TRR ter izpis prometa na TRR za daljše 

časovno obdobje. Poenoteno je nadomestilo za spremljavo računov za samostojne podjetnike in 

zasebnike ter podjetja.  

 EUR 

Tekoči izpisek TRR, poslan po pošti ali elektronski pošti  

Izpis prometa na TRR za daljše časovno obdobje 

1,00 po izpisu  

3,00 po izpisu 

Spremljava računov pri katerih ima zakoniti zastopnik ali lastnik stranke 

bivališče na tveganem geografskem območju (ZPPDFT):  

- samostojni podjetniki in zasebniki  

- podjetja  

  

 

10,00  

10,00  

 

 



 

3.2. PLAČILNI PROMET   

3.2.1. Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije 

a) posredovane na papirju na bančnem okencu 

Nadomestilo za bonitetne skupine se poenoti z redno tarifo. 

b) izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in mobilnega bančništva ter množična 

plačila SEPA    

Spreminja se nadomestilo za izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in mobilnega bančništva 

ter množična plačila SEPA za kategorije v tabeli spodaj. 

 EUR  

plačilni nalog na račun odprt pri Delavski Hranilnici (interno)    0,22  

plačilni nalog (eksterno):    

- plačilni nalog do vključno 50.000,00 EUR za zasebnike, samostojne podjetnike, 

nosilce dopolnilne dejavnosti, sindikate, zveze in društva  

- plačilni nalog do vključno 50.000,00 EUR za druge pravne osebe  

  

 

0,42  

0,62  

 
 

3.2.3. Ostali stroški – plačilni promet 

Spremenjeno in poenoteno je nadomestilo za kategorije spodaj.  

 
 EUR 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku   - do 5 skupaj  5,00  

Stroški preklica plačil. naloga po poteku roka za preklic  5,00  

Stroški zavrnitev, sprememb, dopolnitve plačil, izplačil, prenosov  5,00  

 

 

3.5. E-RAČUNI 

Poenostavljeno in poenoteno je nadomestilo za izdajanje e-računov.  
 

 EUR 

Izdajanje e-računov  0,19  

 

3.9. 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 

 



 

 

5. OSTALI STROŠKI 

Spremenjeno je nadomestilo za izdajo potrdila o solventnosti.  

Potrdila o solventnosti  EUR  

Izdaja potrdila o solventnosti ali o blokadah  12,00 (14,64 z DDV)  

 

Dodano je nadomestilo za izdajo izjave o finančni pokritosti.  

Izdaja nezavezujoče izjave o finančni pokritosti  EUR  

Za komitente DH  204,92 (250,00 z DDV) 

Za nekomitente 409,84 (500,00 z DDV) 

 


