
 

 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 12.10.2021 napoveduje spremembo: 
- Tarife za pravne osebe, 

- Sklepa o obrestnih merah hranilnice 
 
Spremembe stopijo v veljavo s 1.11.2021. 

 
 
TARIFA ZA PRAVNE OSEBE 

 

 

1. POSLOVANJE S POSLOVNIM RAČUNOM   

1.1. VODENJE POSLOVNEGA RAČUNA Mesečno 

Samostojni podjetniki in zasebniki 4,90 EUR 

Podjetja 7,50 EUR 

Fiducirani računi   

    - računi in podračuni rezervnega sklada etažnih lastnikov 4,60 EUR 

   - odvetniki, notarji, odvetniške in nepremičninske družbe, izvršitelji 4,60 EUR 

   - stečajni upravitelji 8,90 EUR 

Podjetja - v stečaju 14,50 EUR 

Volilni račun 7,50 EUR 

 

V točki 1.1. se je nadomestilo za vodenje računa za sobodajalce in dopolnilno dejavnost na kmetiji 

poenotilo z nadomestilom za samostojne podjetnike in zasebnike. Nadomestilo za kmetijske zadruge se 

je poenotilo z nadomestilom za podjetja. 

Spremenila se je višina nadomestila za fiduciarne račune ter volilne račune. 

Uvedeno je bilo nadomestilo za podjetja v stečaju.  

 

2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

2.2 NADOMESTILO ZA UPORABO  Mesečno 

Spletna banka DH POSLOVNI   

     Humanitarne organizacije, gasilska zveza in gasilska društva Brezplačno 

     Samostojni podjetniki in zasebniki, sindikati, zveze in društva 1,80 EUR 

     Podjetja, fiduciarni računi, volilni račun 2,70 EUR 

 

V točki 2.2. se je spremenila višina nadomestila za fiduciarne račune ter račune in podračune rezervnega 

sklada etažnih lastnikov.  

 

4. GOTOVINSKO POSLOVANJE 

4.1 POSLOVANJE Z GOTOVINO V DOMAČI VALUTI 

Polog bankovcev na TRR ostalih komitentov, ki imajo TRR le v hranilnici 
0,25% od 

zneska pologa, 
min. 1,00 EUR 

   

V točki 4.1. se je spremenila višina nadomestila za polog bankovcev.  



 

6. PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE TRANSAKCIJE 

6.3. NEGOTOVINSKA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU 

     Na račun odprt v hranilnici 0,80 EUR 

     Na račun odprt v drugi banki ali hranilnici 2,80 EUR 

     Nujna plačila 6,50 EUR 

 

V točki 6.3. se je spremenila višina nadomestil za negotovinska plačila na bančnem okencu.  

 

6.4. GOTOVINSKA DOMAČA IN ČEZMEJNA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU 

Samostojni podjetniki 

      Nalog do 500,00 EUR 2,10 EUR 

      Nalog nad 500,00 EUR 4,00 EUR 

 

V točki 6.4. se je spremenila višina nadomestil za gotovinska domača in čezmejna plačila na bančnem 

okencu za samostojne podjetnike.  

 

 

SKLEP O OBRESTNIH MERAH 

 

 

2. VLOGE PRAVNIH OSEB 

2.1. VLOGE NA VPOGLED 

     poslovni račun (domača in tuje valute) 0,00 %* 

*Obrestna mera v valuti EUR znaša -0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na poslovnem računu, ki presega 

100 tisoč EUR in -0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na fiduciarnem računu, ki presega 50 tisoč EUR. V 

kolikor ima posamezni komitent v hranilnici odprtih več transakcijskih računov, se pri izračunu dnevne vrednosti 

stanja EUR na računu upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih. Obrestna mera v višini -0,50% se ne 

obračuna za račune humanitarnih organizacij. 
 

 
V točki 2.1. je bil spremenjen prag za zaračunavanje obrestne mere za visoka stanja na fiduciarnih 

računih, na 50.000 EUR.  


