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oseBNa IZKaZNIca
Deželna banka Slovenije d. d. je univerzalna, majhna, vseslovenska
banka, ki je z mrežo 79 poslovalnic prisotna po vsej Sloveniji.
Svojim strankam nudi najširšo ponudbo banènih in finanènih
storitev najvišje kakovosti, najsodobnejše tehnologije poslovanja
ter varno, donosno, hitro in fleksibilno banèno poslovanje.
Stavimo na oseben pristop, saj smo preprièani, da lahko le
strankam, ki jih dobro poznamo, ponudimo najboljši servis
in zagotovimo dolgoroèno obojestransko zadovoljstvo – ob
konzervativnem pristopu k poslovanju, v kombinaciji s sodobnimi
tehnologijami banènega poslovanja.

PosLaNsTVo, VReDNoTe,
VIZIJa, sTRaTeGIJa, cILJI
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Deželna banka Slovenije d. d.
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DBS d. d.
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Kolodvorska ulica 9, 1000 ljubljana

Poslanstvo Deželne banke Slovenije d. d. je biti zanesljiv
dolgoroèni partner vsem komitentom pri nudenju vseh banènih,
drugih finanènih ter dopolnilnih storitev, s poudarkom na
finanènih storitvah, prilagojenih komitentom iz agroživilskega
sektorja, podeželja in zadružništva ter strankam iz segmenta
gospodinjstev na podroèju hipotekarnega kreditiranja.
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UPRaVa
• Marko Rozman, predsednik uprave
• mag. Barbara Cerovšek Zupanèiè, èlanica uprave

NaDZoRNI sVeT
•
•
•
•
•
•

1990 ter postala finanèni steber kmetijstva, zadružništva in
živilsko predelovalne industrije. Kot nadgradnja zadružnih
kmetijsko-hranilnih služb je oživela tradicijo uspešnih in varnih
kmetijskih ter zadružnih finanènih zavodov pred drugo svetovno
vojno v Sloveniji. S prevzemom sredstev in obveznosti Zveze
hranilno-kreditnih služb v letu 2004 so se združili interesi dveh
finanènih institucij, ki sta že prej sinergijsko delovali na podroèju
kmetijstva. Tako je Deželna banka Slovenije postala še veèja in
moènejša finanèna institucija.

Ivan Lenart
Jure Kvaternik
Iris Dežman
Nikolaj Maver
mag. Boštjan Škufca Zaveršek
mag. Gregor Sluga

ZGoDoVINa
Deželna banka Slovenije ima dolgoletno tradicijo, saj njeni zaèetki
segajo še v èas hranilno-kreditnih služb. Njena predhodnica,
Slovenska zadružna kmetijska banka, je bila ustanovljena leta

Vrednote
Vrednote so temeljna naèela in vodilo delovanja banke. Ob
upoštevanju v Kodeksu poslovne etike banke zapisanih naèel
in pravil, po katerih se morajo ravnati banèni delavci in organi
banke pri opravljanju svoje dejavnosti lahko opredelimo, da so
vrednote banke:
• izpolnjevanje potreb komitentov, lastnikov in širšega okolja,
• sodelovanje in trajnostni razvoj,
• skrb za zaposlene,
• strokovnost in timsko delo,
• odgovornost in profesionalnost,
• prilagodljivost in individualen pristop,
• inovativnost in pogled v prihodnost,
• varnost in zanesljivost,
• pripadnost in zavzetost,
• odprtost in ustvarjalnost,
• zaupanje in diskretnost,
• družbena odgovornost.

Vizija
Vizija banke je v
• stabilni, zanesljivi in zaupanja vredni,
• uspešni in vsestransko uèinkoviti,
• majhni in fleksibilni,
• slovenski
banèni instituciji, v najveèji možni meri usklajeni z željami
in zahtevami komitentov, lastnikov ter zaposlenih v banki in
zahtevami, ki jih prinašajo novi trendi poslovanja.

strategija poslovanja je usmerjena v
•
•
•
•

obèane oziroma prebivalstvo,
majhna in srednje velika podjetja,
agroživilski segment,
mlade.

cilji
Prihodnost je usmerjena v tehnièno in organizacijsko
posodobljeno mrežo poslovalnic ter razvejano ponudbo
konkurenènih banènih in drugih finanènih produktov, ob
istoèasni stroškovni uèinkovitosti in nadaljnjem poveèevanju
produktivnosti poslovanja banke.

LasTNIŠKa sTRUKTURa
6.
7.

10 najveèjih lastnikov Deželne banke Slovenije d. d. na dan
9. 6. 2020:
LASTNIkI:

DElEŽ:

Kapitalska zadruga, z. b. o.

21,002 %

KD Group, d. d.

19,287 %

sKUPINa PRVa d.d.

9,925 %

KRITNI sKLaD PRVa+ ZaJaMÈeNI

9,925 %

Banca Popolare di cividale s. c. p. a.

5,362 %

ÈZD Kmeèki glas, d. o. o.

4,698 %

THe BaNK oD NeW YoRK MeLLoN sa/nv fiduciarni raèun

4,348 %

Zadružna zveza slovenije, z. o. o.

4,036 %

Raiffeisen Bank International aG (RBI) fiduciarni raèun

2,493 %

KRITNI sKLaD PRVa IN PRVa+ DINaMIÈNI

2,239 %

PosLoVaNJe
v mio eUR
POSLOVANjE

31. 12. 2018

31. 12. 2019

BilanËna vsota

991

1.018

Kapital banke

63

63

Bruto dobiËek

6,7

0,9

2,55 %

2,47 %

14,50

15,72

Vloge nebanËnega sektorja

858

889

Posojila nebanËnemu sektorju

743

746

Tržni delež
KoliËnik kapitalske ustreznosti

sToRITVe
Deželna banka Slovenije d. d. ima dovoljenje za opravljanje banènih
storitev, ki so sprejemanje depozitov in drugih vraèljivih sredstev od
javnosti ter dajanje kreditov za svoj raèun, ima pa tudi dovoljenje za
opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finanènih storitev.
Banka opravlja naslednje vzajemno priznane finanène storitve po 5.
èlenu ZBan-2:

Vrsta storitve
1. sprejemanje depozitov in drugih vraèljivih sredstev;
2. dajanje kreditov, ki vkljuèuje tudi:
• potrošniške kredite,
• hipotekarne kredite,
• odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
• financiranje komercialnih poslov, vkljuèno z izvoznim
financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa
dolgoroènih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finanènim
instrumentom (forfeiting);
4. plaèilne storitve;
5. izdajanje in upravljanje drugih plaèilnih instrumentov

8.
9.

(na primer potovalnih èekov in banènih menic), v delu, v
katerem ta storitev ni vkljuèena v storitev iz 4. toèke tega èlena;
izdajanje garancij in drugih jamstev;
trgovanje za svoj raèun ali za raèun strank:
• z instrumenti denarnega trga,
• s tujimi plaèilnimi sredstvi, vkljuèno z menjalniškimi posli,
• s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
• z valutnimi in obrestnimi finanènimi instrumenti,
• s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s
hrambo;
kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje
informacij o kreditni sposobnosti.

Opravlja lahko naslednje dodatne finanène storitve po 6. èlenu
ZBan-2:
Vrsta storitve
1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
6. posredovanje finanènega zakupa (leasinga).
Ponujamo celovite banène in finanène storitve na enem mestu in
sicer na podroèju osebnih in poslovnih finance nudimo: vodenje
transakcijskih raèunov, dodatne storitve (spletna in mobilna banka),
plaèilni promet, plaèilne kartice, varèevanja, kredite, limite. V naši
ponudbi so leasing storitve in vse vrste zavarovanj, v izbranih
poslovalnicah pa so naprodaj tudi spominski in zbirateljski kovanci,
ki jih izdaja Republika Slovenija.

BaNÈNa sKUPINa DežeLNa
BaNKa sLoVeNIJe
Deželna banka Slovenije d. d. je nadrejena družba Skupine Deželna
banka Slovenije, v katero so vkljuèene naslednje družbe:

DBs Leasing d. o. o.

Sedež družbe: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Matièna številka: 2160854
Vrsta dejavnosti: 64.910 Dejavnost finanènega zakupa (lizing)
Osnovni kapital: 3.484 tisoè EUR
Direktor: Jan Juvan

DBs Nepremiènine d. o. o.

Sedež družbe: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Matièna številka: 6290540
Vrsta dejavnosti: 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremièninami
Osnovni kapital: 2.000 tisoè EUR
Direktor: Tomo Sokoliè

DBs adria d. o. o.

Sedež družbe: Cvjetno naselje 26, Samobor, Hrvaška
Matièna številka: 0103191000 (MBS 080906254)
Vrsta dejavnosti: 68.320 Upravljanje nepremiènin za plaèilo ali po
pogodbi
Osnovni kapital: 18 tisoè EUR
Direktor: Jožef Berdnik

MReža PosLoVaLNIc
Deželna banka Slovenije d. d. ima 79 poslovalnic po vsej Sloveniji, ki delujejo v okviru 6 poslovnih enot. Glede na razvejanost poslovne
mreže se Deželna banka Slovenije d. d. uvršèa v sam vrh slovenskih bank ter svojim komitentom zagotavlja enostavno in hitro dosegljivo
banèno poslovanje.
NAZIV

SEDEŽ

NASLOV

TELEFON

PE OSREDNJA SLOVENIJA

Ljubljana

Kolodvorska 9

01 4727 283

Poslovalnice: Ljubljana center (Kolodvorska, MiklošiËeva), Ljubljana-Barje, Ljubljana-Dobrunje, Domžale, Medvode, Litija, Izlake, Zagorje ob savi,
Vrhnika, Grosuplje, Logatec, Dobrova, cerknica, Kranj, Lesce, srednja vas v Bohinju, cerklje, Kamnik, Gorenja vas, Škofja Loka.
PE PODRAVJE

Maribor

Ulica Eve Lovše 15

02 3302 853

Poslovalnice: Maribor, RaËe, slovenska Bistrica, Lenart, Ptuj, Markovci, ormož, slovenj Gradec, Dravograd, Radlje, Prevalje.
PE POMURJE

Murska Sobota

Staneta Rozmana 11a

02 5449 243

Poslovalnice: Murska sobota, Lendava, cankova, Ljutomer, Križevci, Gornja Radgona, apaËe, sv. Jurij ob ŠËavnici.
PE CELJE

Celje

Kocbekova 5

03 4251 361

Poslovalnice: celje, Laško, slovenske Konjice, Vojnik, žalec, Vransko, BraslovËe, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Imeno, Šoštanj, Velenje, Mozirje, Ljubno
ob savinji, Gornji Grad.
PE PRIMORSKA

Nova Gorica

Tolminskih puntarjev 2

05 3303 695

Poslovalnice: Koper, sežana, Dutovlje, Komen, Kozina, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Dobrovo v Brdih, Tolmin, Kobarid, Idrija, cerkno, Postojna,
Pivka.
PE DOLENJSKA

Novo mesto

Šentjernejska 6

Poslovalnice: Novo mesto, Šentjernej, »rnomelj, Metlika, IvanËna Gorica, Brežice, Krško, KoËevje, Ribnica, Velike LašËe.

07 3935 184

