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Zadeva: Informacije občin - Ukinjanje bankomatov
Skupnost občin Slovenije je s strani več občin prejeli informacijo, da so v preteklem mesecu oz.
dveh, prejele obvestilo banke (Nove KBM) o odstranitvi bankomata.
Za namen enotnega nastopa, smo zaprosili za informacijo ali so tudi ostale občine prejele
takšno obvestilo.
Do ponedeljka, 17. 8. 2020 (postavljenega roka za odgovore) smo prejeli odziv 33 občin članic.
Prejeti odgovori občin, ki so prejele obvestilo banke oz. je bil ali bo ukinjen bankomat:
BISTRICA OB SOTLI
Občina Bistrica ob Sotli se je v prejšnjem tednu soočila z odstranitvijo edinega bankomata v
občini (A banka), le ta je bil nameščen pri trgovini KZ Šmarje pri Jelšah. Lastnik prostora je bil
obveščen o odstranitvi bankomata oz. o možnosti, da sam investira v nov bankomat (ker A
banka oz. od nadaljnjega Nova KBM ni pripravljena storiti), saj naj bi bil obstoječi dotrajan in
zato potreben zamenjave.
Smo manjša obmejna občina, že tako ali tako prikrajšana za številne ugodnosti, ki jih imajo
kraji, ki so bližje mestnim središčem. Zato udarec, ki so smo ga prejeli sedaj toliko bolj boli.
Zdi se nam, da se nas obravnava, kot drugorazredne državljane, saj je videti da nikomur ni
mar, da prebivalci nimamo niti približno enakih pogojev za življenje in da šteje samo kapital.
Seveda je razumljivo, da vsi bankomati ne morejo ustvarjati zadostnega prometa, ampak bi
vendarle bilo potrebno vzpostaviti neko ravnovesje oz. zagotoviti osnovno pokritost.
Sprašujemo se kaj sledi? Ker se »ne splača« smo ostali brez železniške povezave, banke,
bankomata, imamo slabe avtobusne povezave, tudi pošto smo ohranili izključno zato, ker je
Občina prevzela nase to breme…
Bomo kmalu na tem, da ostanemo brez zdravnika, šole, vrtca, bencinske črpalke ….?!? Ker »se
ne splača«…
Upamo, da se bodo zadeve obrnile v to smer, da bo bankomat ostal v občini in se s tem ohranili
osnovni življenjski pogoji naših občanov, še posebej starejše populacije.
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BOHINJ
Tudi v Občini Bohinj se je Gorenjska banka Kranj odločila umakniti bankomate- pred tremi
leti v Srednji vasi v Bohinju, lansko leto pa še v Stari Fužini. Razlaga je, da je premalo transakcij.
Poslali smo povpraševanje tudi ostalim bankam, vendar brez uspeha. Res je, da sta to
turistična kraja in se transakcije preko bankomatov povečajo v turistični sezoni.
GORNJA RADGONA
V povezavi z vašim spodnjim obvestilom, ki se nanaša na ukinjanje bankomatov Nove KBM
v posameznih občinah vas obveščamo, da se je odstranitev bankomata Nove KBM dne 30. 7.
2020 zgodila tudi na območju naše občine, torej občine Gornja Radgona in sicer v naselju
Spodnja Ščavnica, ki predstavlja eno od krajevnih skupnosti občine. Kolikor nam je osebno
znano predhodno o navedeni nameri nismo prejeli nobenega obvestila s strani Nove KBM.
Občina Gornja Radgona želi obdržati navedeni bankomat, zato je predstavnike Nove KBM
povabila na razgovor, ki je bil dogovorjen za 18. 8. 2020.
Vsekakor se nam zdi primerno, da tudi skupnost občin okrog navedene tematike zavzame
določeno stališče, zato vas prosimo da nas o vaših nadaljnjih aktivnostih glede reševanje
navedene tematike tudi obveščate.
HRPELJE-KOZINA
Naša občina je bila ena prvih, ki je ostala brez bankomata - NKBM (cca 5 let je od takrat). Že
dalj časa si prizadevamo, da bi dobili bankomat nazaj (zelo potreben za 4400 ljudi imamo en
bankomat) preko Gospodarske zbornice Koper in sami.
Nismo uspešni.
NOVA GORICA
Obveščamo vas, da se tudi pri nas dogaja, da NKBM umika bankomate. Obvestili so nas
predsedniki svetov KS.
OPLOTNICA
Tudi pri nas bo NKBM odstranil bankomat.
PESNICA
Sporočamo vam, da smo v občini Pesnica prejeli dopis o ukinitvi bankomata v naši krajevni
skupnosti Pernica.
Nad dopisom smo seveda bili razočarani, saj ni bilo navedenih razlogov oz. pravzaprav
ničesar, zakaj naj bi se bankomat ukinil.

Odgovorili smo jim z dopisom in navedli ogromno razlogov zakaj naj bankomat ostane ter jih
povabili na sestanek.
Zadevo smo po pogovoru in s tehtnimi argumenti nato ugodno rešili in bankomat je bil čez 3
tedne znova priklopljen.
SEMIČ
zaenkrat takega obvestila na Občino Semič še nismo prejeli, čeprav smo s 15. 6. 2020 ostali brez
bančne poslovalnice. Imamo pa po odhodu banke sedaj stalne težave z delovanjem
bankomata, zato sem svoj protest pred dvema dnevoma naslovila na vodjo poslovalnic in tudi
na generalnega direktorja. Odgovora še nisem prejela.
SVETA ANA
Sporočamo vam, da je NKMB d.d. tudi na Občino Sveta Ana posredovala dopis o ukinitvi
bankomata.
Bankomat bo odstranjen predvidoma konec avgusta. Z dopisom smo se obrnili tudi na samo
banko in jih zaprosili za sestanek, vendar s strani banke ni bilo odziva.
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Prejeli smo informacijo, da naj bi se tudi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ukinil bankomat
Nove KBM.
ŠENTILJ
Občina Šentilj je prejela dopis NKBM o ukinitvi bankomata v Šentilju s koncem julija 2020,
vendar so 10. 8. 2020 župana obvestili, da za enkrat bankomat ostaja.
Ta bankomat je sicer edini v kraju Šentilj, ki je prosto dostopen, saj je drugi nameščen znotraj
trgovine TUŠ in dostopen samo v času, ko je trgovina odprta.
ŠKOFLJICA
V povezavi z dolnjim pozivom, vas obveščamo, da je ukinjanje BANKOMATOV pereča tema
tudi v OBČINI ŠKOFLJICA.
Občina o ukinitvi uradno ni bila obveščena, smo pa ugotovili, da naj bi (po naših neuradnih
podatkih NLB in ne NKBM) ukinila že pred cca 2 letoma dva bankomata, češ, da zaradi
premalo dvigov, nista rentabilna.
Še posebej pereča je bila ukinitev v našem največjem (in statistično tudi najbolj rastočem)
naselju Lavrici.
In trenutno naj bi bil v občini z dobrimi 11.000 prebivalci zgolj še en bankomat.

Občani pritiskajo na občino. Po razgovorih z banko, je bilo razbrati željo, da bi bankomat vrnili,
če bi razliko do pričakovanega prometa, pokrila občina.
To pa ta hip za občino ni oz. še ni sprejemljiva rešitev.
Sledeče občine do tega trenutka niso prejele obvestila:
BREŽICE, DOBRNA, DOL PRI LJUBLJANI, DRAVOGRAD, HOČE-SLIVNICA, HORJUL,
KOČEVJE, LOŠKA DOLINA, LUKOVICA, MARIBOR, POLZELA, ROGAŠOVCI, SEŽANA,
SREDIŠČE OB DRAVI, SVETA TROJICA SLOVENSKIH GORICAH, VELIKE LAŠČE,
VERŽEJ, VRANSKO, ZREČE, ŽALEC, ŽIRI.
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