
 

 

 

 
 
 

Obvestilo za javnost  

Za vstop v bančne poslovalnice je obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic  
 
 
Danes je stopil v veljavo Odlok Vlade RS o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 
na javnih mestih ter površinah v Republiki Sloveniji in prepovedi gibanja izven občin, ki prinaša 
tudi spremembe pri poslovanju bank in hranilnic.  
 
Za vstop v poslovalnice bank in hranilnic je tako poslej po Odloku poleg obveznega izvajanja 
higienskih ukrepov in upoštevanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna še uporaba 
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne 
oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta. Obvezna je tudi nošnja zaščitnih rokavic. Nekatere 
banke in hranilnice pa so uvedle dodatne ukrepe in prilagodile jutrišnji delovni čas, ko bodo 
upokojenci prejeli pokojnine na svoje račune.  

Poleg navedenega velja še naslednje: 

• Če sumite, da ste bolni, obvezno ostanite doma in vzpostavite stik z vašim zdravnikom. 
 

• Premislite, če je obisk bančne poslovalnice res nujen. 
 

• Pred obiskom poslovalnice preverite morebitne dodatne omejitve pri poslovanju, 
obvestila in delovni čas banke oziroma hranilnice.  
 

• Če ste upokojenec ali druga rizična oseba z večjim tveganjem obolelosti in imate 
pooblaščeno osebo na računu, naj nujen prihod v banko za vas opravi pooblaščenec. 
 

• V poslovalnico vstopajte posamično in dosledno izvajajte higienske ter varstvene 
ukrepe, če je možno, imejte razkužilo vedno pri sebi. 
 

• Svoj prihod v banko ali hranilnico, tam, kjer je to potrebno, najavite. 
 

• Obisk poslovalnice banke v drugi občini je dovoljen, v kolikor vaša banka nima 
poslovalnice v občini vašega stalnega oz. začasnega prebivališča. 
 

• Po opravljeni storitvi si umijte in razkužite roke ter vaše naprave, enako storite po 
uporabi bankomatov ali POS terminalov. 
 

• Če je možno, za plačila uporabljajte brezstično plačilno kartico ali elektronsko 
denarnico. 
 

• Če je možno, za vaše poslovanje in izvajanje plačil uporabljate spletno ali mobilno 
banko. 

Banke ter hranilnice budno spremljajo razmere in bodo o morebitnih dodatnih spremembah v 
poslovanju ali ukrepih varovanja zdravja strank ter zaposlenih, svoje stranke sproti obveščale. 

Združenje bank Slovenije 
Ljubljana, 30. marec 2020 



 

 

 
 
 

 
Priloga: Delovni časi poslovalnic bank in hranilnic  
 

Banka ali hranilnica Poslovni čas poslovalnic od ponedeljka 

do petka 

Morebitne dodatne omejitve ali izjeme 

Abanka d.d. • večina poslovalnic od 8.30 do 13.00 

• poslovalnice v nakupovalnih centrih 
od 10.00 do 14.30 
 

 

Addiko Bank d.d. • od 8.30 do 13.00 
 

• v torek, 31.3. in v sredo, 1.4.2020, od 
8.00 do 13.00 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. • od 8.30 do 13.00 
 

• v torek, 31.3. in v četrtek 2.4.2020 bo 
od 8.30 do 13.00 odprtih še 13 
dodatnih poslovalnic banke 

• seznam odprtih poslovalnic je 
dostopen na povezavi 
 

Banka Sparkasse d.d.  • od 9.00 do 12.00 
 

 

BKS Bank AG, Avstrija, Bančna podružnica 

Ljubljana 

• od 9.00 do 13.00 • v torek, 31.3., od 8.00 do 13.00 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana • od 8.30 do 13.00 
 

• v torek, 31.3., od 8.30 do 14.30 

Deželna banka Slovenije d.d. • od 8.30 do 13.00  
 

 

Gorenjska banka d.d., Kranj • od 8.00 do 12.00 • v torek, 31.3., bodo od 8.00 do 13.30 
odprte poslovalnice: 

• Kranj – Bleiweisova cesta 1 

• Jesenice – Cesta maršala Tita 8 

https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=385
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=387
https://www.intesasanpaolobank.si/prebivalstvo/o-banki/novosti-in-publikacije/aktualne-objave/odprtje-dodatnih-poslovalnic.html
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=388
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=390
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=391
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=392
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=394


 

 

• Lesce – Rožna dolina 51 

• Škofja loka – Kapucinski trg 7 
 

Hranilnica Lon d.d., Kranj • od 8.30 do 13.00 
 

 

Nova Kreditna banka Maribor d.d. Maribor • od 8.30 do 13.00 
 

 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana • večina poslovalnic od 8.30 do 13.00 

• poslovalnica E.Leclerc od 9.00 do 
13.00 
 

• v torek, 31.3., od 8.00 do 13.00 

• od 8.30 do 10.00 so poslovalnice 
odprte le za upokojence, invalide in 
nosečnice 

• seznam odprtih poslovalnic in 
delovnih časov je objavljen na: 
www.nlb.si/poslovna-mreza-prebivalstvo 

 

Primorska hranilnica Vipava d.d. • od 8.30 do 13.00 

• poslovalnica Idrija od 10.00 do 14.30  

• ob sredah od 12.00 do 17.00 
(sprememba velja 6. aprila dalje) 

 

• aktualen poslovni čas poslovalnic 
hranilnice je objavljen na povezavi 
www.phv.si 

Sberbank banka d.d. • od 8.30 do 13.00 
 

• v torek, 31.3., od 8.00 do 13.00 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka • od 8.00 do 16.00 

• banka ne opravlja poslov za 
prebivalstvo 

 

 

SKB banka d.d. Ljubljana • od 8.30 do 13.00 

• poslovalnice v nakupovalnih središčih 
od 10.00 do 14.30 

 

 

UniCredit Banka Slovenija d.d. • od 8.30 do 13.00 
 

 

  Ljubljana, 30. marec 2020 

https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=395
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=397
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=398
http://www.nlb.si/poslovna-mreza-prebivalstvo
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1012
http://www.phv.si/
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=405
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=402
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=403
https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=404

