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Zadeva: Ponudba za vzpostavitev bančne poslovalnice na lokaciji Senovo, občina Krško

Spoštovani.

V kraju Senovo, občina Krško NLB d. d. zapira poslovalnico banke. Obvestilo o nameri je Občina Krško s 
strani NLB prejela 21. 5. 2020. S tem prebivalci in komitenti na tem območju izgubljajo neposreden dostop do 
bančnih storitev, kraj pa tudi edino bančno poslovalnico.

Senovo je drugi največji kraj v občini Krško, ki ima ca 4.000 prebivalcev. V kraju deluje osnovna šola, vrtec, 
zdravstvena postaja, enota knjižnice, zavarovalnica, več trgovin in drugih subjektov. Prav tako se kraj v 
zadnjih letih zelo razvija tudi v gospodarskem smislu, saj se v kraju in njegovi neposredni bližini nahaja precej 
močnih gospodarskih subjektov, kakor tudi manjših zasebnih družb.

V omenjenem okolju je veliko starejšega prebivalstva, katero ima še vedno navado, da bančne storitve koristi 
predvsem v bančnih poslovalnicah. V zadnjem času opažamo, da kar nekaj bank kot so npr. NLB in NKBM v 
naši občini svoje poslovalnice zapira ali prestavlja v druge kraje. To pismo naslavljamo na vas predvsem v 
upanju, da bi vaša banka v tem mogoče prepoznala tudi dolgoročno poslovno priložnost. 

Na Senovem bi bilo po naši oceni, zaradi zadostnega števila prebivalcev Senovega in prebivalcev v zalednih 
krajih, vsekakor smiselno razmisliti o bančni poslovalnici. Občina Krško ima v lasti poslovni prostor, ki se 
nahaja v središču Senovega, v pritličju stavbe na naslovu Trg XIV. divizije 1, Senovo. V poslovnem prostoru 
trenutno deluje oddelek vrtca, ki pa bo spomladi 2021 prestavljen na drugo lokacijo. Poslovni prostor bo takrat 
torej na voljo, želeli bi si - za namen vzpostavitve poslovne enote ene izmed bank, ki delujejo na območju 
Republike Slovenije.

Iz navedenih razlogov vam torej ponujamo:

- atraktiven, dostopen poslovni prostor za poslovno enoto,
- ugoden najem poslovnega prostora,
- atraktivno lokacijo v pritličju stavbe,
- uporabo brezplačnega parkirišča.

Predlagamo vam, da o ponudbi razmislite in nam sporočite vaš morebiten interes. Za dodatne informacije in 
dogovor o morebitnih nadaljnjih pogovorih smo na voljo na spodaj navedenih kontaktnih naslovih in številkah.

S spoštovanjem.

Pripravil:

Gregor Brodnik,
višji svetovalec za gospodarske dejavnosti

Janko Avsec, 
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Vročiti:
- 1 x bankam na območju RS
- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva.
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