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ZADEVA: NESPREJEMLJIVO ZAPIRANJE BANČNIH POSLOVALNIC 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije je bilo s strani občin obveščeno o zapiranju kar 15 poslovalnic 
Nove Ljubljanske banke (NLB), kar lahko ocenimo kot nesprejemljivo. Gre še za eno akcijo 
v nizu centralizacije države, s katero se na združenju nikakor ne strinjamo.  
 
Strinjamo se z župani in jih absolutno podpiramo v nameri, da želijo preprečit zaprtje 
poslovalnic NLB. Nerazumljivo je, da se lahko storitve tako na nivoju države kot bank (ne 
samo NLB) in Pošte Slovenije oddaljuje od ljudi.  
 
Z odvzemom še ene storitve bi se občine dodatno oslabilo in odvzelo storitev, ki je za 
prebivalce večjih krajev tako samoumevna. V mestih ima posamezna banka več 
poslovalnic, pa bi tudi tu ob zaprtju prišlo do nestrinjanja okoliških prebivalcev, vendar bi 
se veliko lažje prilagodili, saj so na voljo druge poslovalnice in banke, do katerih lahko 
dostopajo tudi z mestnim prevozom. In smo prišli še do ene storitve, katera prebivalcem 
krajev kjer se zapirajo bančne poslovalnice največkrat ni na voljo. Na tem mestu bi 
vsekakor lahko rekli, da so ti kraji deležni diskriminacije, kar je v času v katerem živimo 
nesprejemljivo. Namesto, da bi ljudem dajali orodja za zagon in razvoj, se jim ga s takimi 
dejanji odvzema. Posledično bomo lahko na dolgi rok zopet govorili o tem, da se razvojne 
razlike med regijami povečujejo.  
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Razumemo, da je treba spoštovati zaveze, ki so bile dane Evropski komisiji, vendar smo 
prepričani, da je možno najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse strani. Vodilni v banki se 
ne zavedajo pomena, ki jih poslovalnice imajo v teh občinah. Na teh 15 poslovalnic in na 
ljudi naj se ne gleda kot na strošek in z vidika dobičkonosnosti, temveč na pomen, ki ga 
imajo tako v vsakdanjem življenju kot v razvojnem in gospodarskem smislu. Prav tako pa 
se v dokumentu EK z dne 26. 1. 2018, ki se nanaša na obveznosti prestrukturiranja NLB, 
zapiranje podružnic omenja le kot možnost, o kateri naj Slovenija razmisli. Torej je iz tega 
sklepati, da je možno najti tudi druge ustrezne rešitve.   
 
Apeliramo tako na vodstvo Nove Ljubljanske banke kot na Vlado RS, da skupaj z občinami 
najdejo ustrezne rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh strani.      
  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                                                      
Robert SMRDELJ  
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