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SKUPNA IZJAVA ŽUPANOV OBČIN ČRNA NA KOROŠKEM, BOROVNICA,
CERKNICA, ORMOŽ, BREŽICE, SEŽANA, ŽUŽEMBERK, GORNJI PETROVCI,
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, DOBREPOLJE, VELENJE, DOMŽALE, MORAVČE
IN IG V KATERIH NAMERAVA NLB D.D. ZAPRETI SVOJE POSLOVALNICE
NLB d.d. Poslovna mreža je obvestila občine, da nameravajo 3. decembra 2018
zapreti 15 poslovalnic NLB po Sloveniji zaradi optimizacije poslovne mreže. Proti tej
nameri banke NLB d.d. občine, župani in občani ostro protestiramo.
Odločitev za zaprtje poslovalnic naj bi bila sprejeta na osnovi zelo omejenega števila
ozkih poslovnih kriterijev. Proti takšni odločitvi po našem mnenju obstaja več tehtnih
argumentov. Ta odločitev močno vpliva na prihodnost teh občin, zato bi morala biti
sprejeta na osnovi celovitejšega nabora kriterijev, upoštevajoč vse bistvene
okoliščine, posledice odločitve na kakovost življenja ljudi, na poslovno okolje oziroma
na razvoj krajev v najširšem pomenu besede.
Napovedana ukinitev poslovalnic NLB d.d. med občani že zelo negativno odmeva.
Sprašujejo se, kaj se bo v teh krajih zaprlo v naslednjem koraku: pošta, ambulanta,…
ter ali so iz vidika »Ljubljane« res samo še »strošek« v izkazih poslovnega uspeha in
bilancah institucij?
Država sega do tja, do koder živijo njeni prebivalci. Ali naj se zaradi kriterijev kot je
»donosnost« in zaradi potrebe po zmanjševanju stroškov preselijo v večje kraje oz. v
sosednje države in si s tem zagotovijo dostojen dostop do storitev?
V vseh omenjenih občinah živimo državljani Republike Slovenije, davkoplačevalci, ki
zaslužimo ostalim prebivalcem države primerljivo kakovost storitev, vključno z
bančnimi. Verjetno je bila odločitev o zaprtju poslovalnice banke NLB d.d. v teh
občinah manj pomembna z vidika vodstva omenjene banke, kot je pomembna za
nas.
Argumenti, ki jih vodstvo banke NLB d.d. navaja kot razlog za zaprtje poslovalnic –
donosnost in zaveze Evropski komisiji, so neprepričljivi in nesprejemljivi. Ne
verjamemo, da bi Evropska komisija zahtevala zaprtje ravno teh poslovalnic, če ta
zahteva res obstaja. V dokumentu Evropske komisije z dne 26.1.2018, ki se nanaša
na obveznosti prestrukturiranja NLB, v točki 63 Komisija omenja zapiranje podružnic
NLB le kot možnost, o kateri naj Slovenija razmisli. Torej Sloveniji ne nalaga
sprejema nobenega konkretnega ukrepa.

Med dokumenti v zvezi z zadevo NLB je na spletni strani Evropske komisije omenjen
tudi sklep Komisije o spremembi zavez z 10.8.2018, ki pa še ni javno objavljen, zato
zahtevamo od Ministrstva za finance, da ta nam dokument predstavi.
Prepričani smo, da je bila odločitev o zapiranju poslovalnic sprejeta izključno v
Ljubljani in zato smo še bolj razočarani in ogorčeni nad to odločitvijo in sklicevanjem
na zaveze Evropski komisiji.
Občine Črna na Koroškem, občinski sveti in občani najostreje nasprotujemo
odločitvi, da se v občini Črna na Koroškem zapre poslovalnica NLB d.d.. Organi
Občin bodo storili vse kar je dovoljeno, da naši občani ohranijo osnovne pravice in
ustrezen dostop do vseh storitev, ki jih potrebujejo. Uporabili bomo možna pravna
sredstva in s svojim stališčem seznanili pristojne državne in evropske inštitucije
oziroma njihove predstavnike. Vztrajali bomo do konca.
Ne želimo konflikta, pač pa spremembo odločitve s katero se škoduje našim krajem.
Želimo ohranitev poslovalnic banke NLB d.d. in verjamemo, da je odločitev temu v
prid možna.
Pri tem pričakujemo pomoč in aktivno podporo našim prizadevanjem tako vodstva
NLB kot vseh državnih inštitucij in njihovih predstavnikov.
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