
 
 

IZJAVA ZA JAVNOST 

 

Spoštovani občanke in občani  Republike Slovenije ! 
Spoštovani komitenti Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ! 
 
 
Javnega blatenja  in jemanja ugleda  Delavske hranilnice imamo dovolj. 
Smo odgovorna bančna institucija, ki  se je dokazala v   sedmih letih finančne 
in gospodarske krize in do danes dosegla 595 % rast. 
Lani smo imeli po dveh letih premora normalen nadzorstveni pregled Banke 
Slovenije in ECB, kjer so bile ugotovljene tudi pomanjkljivosti na področju 
upravljanja  s tveganji, kar so posamezni mediji izrabili za diskreditacije  
Delavske hranilnice in poskus umetnega  ustvarjanja afer. 
Vse pomanjkljivosti iz opravljene kontrole smo brez problemov odpravili, ker 
se zavedamo, da naša rast mora biti spremljana s primerno notranjo 
organizacijo prevzemanja in upravljanja vseh bančnih tveganj, kakor tudi s 
primerno kadrovsko zasedbo visoko strokovnih kadrov. 
Delavska hranilnica ostaja  varna, najcenejša in poslovno uspešna bančna 
institucija. 
Zakaj  smo deležni tolikšne zavisti in neprimernih ter neodgovornih napadov ? 
 
Zato ker: 

 smo v letih krize do danes dokazali, da se da, kljub porastu kreditne 
aktivnosti,  neplačljive kredite, z zapadlostjo nad 90 dni ohraniti na 
samo 2,57%, 

 naše nedonosne terjatve, razvrščene v razred D in E, katerih večina se 
jih redno odplačuje, dosegajo le 8,31%, 

 smo edina bančna institucija v Republiki Sloveniji, ki  v vseh 25 letih ni 
nikoli poslovala z izgubo, 

 smo edina bančna institucija, ki občanom nudi donosno 4% 
pokojninsko varčevanje, 

 smo vsako leto dosegali rekordne dobičke, lani 4,3 mio EUR,  
 



 
 smo letos dosegli že več kot 758 tisoč dobička oz. 18% lanskega 

dobička, 
 smo v zadnjih sedmih letih povečali število zaposlenih iz 90 na 268  in 

tako prispevali k reševanju slovenske brezposelnosti, 
 povečujemo število poslovnih enot in bankomatske mreže, 
 te rezultate dosegamo z našim modelom najnižjih cen bančnih in 

drugih finančnih storitev na slovenskem bančnem trgu, 
 imamo stabilno dividendno politiko in vsa leta svojim delničarjem 

zagotavljamo 5% dividendni donos, 
 se brez velikih problemov dokapitaliziramo  s pomočjo sindikatov,  

občanov in podjetnikov, 
 v Delavsko hranilnico prehaja vedno več komitentov drugih bank,  
 hranilnica mesečno odpira v povprečju 900 poslovnih računov in več 

kot tisoč osebnih računov, 
 smo dosegli največji mogoči cilj in vrednoto, ki si ju želi doseči vsaka 

bančna institucija, to pa je  zaupanje, zvestoba  in pripadnost 
komitentov, na kar smo izredno ponosni. 

 
 
To je naša pot in na njej bomo vztrajali. Preživeli bomo vse nizke udarce, ker so 
krivični, zlonamerni in škodljivi. Smo varna, visoko etična in odlična  bančna 
institucija, ki obvladuje vsa bančna tveganje, zato je vaše finančno premoženje  
v naši hranilnici dolgoročno varno. 
 

 
Ljubljana, 17. marec 2016 
 
 

Jasna Mesić, članica uprave      Jože Stegne, predsednik uprave 

 

Ivan Sotošek, predsedniki nadzornega sveta hranilnice 

 

 


