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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE  OBČINE RADENCI 

S P O Š T OVA N E  O B Č A N K E , S P O Š T OVA N I  O B Č A N I !

ponudimo roko g. Rudolfu Šariću, ki ima danes 93 let, in očetu 
dr. Ante Šariću izkazati čast in poimenovali ulico v Radencih 
z imenom, ki ga nosi njihova družina.  Lani v mesecu  marcu, 
smo bili tudi v kontaktu z ameriško ambasado. Obljubili so 
nam pomoč. Pripeljali bi družino Šarić v Radenci in prosili 
jih bi za  umik denacionalizacijskih postopkov predvsem na 
območju radenskega parka in na območjih, ki so strateško po-
membna za nadaljnji razvoj, tukaj mislim na območje tistega 
dela Radencev,   kjer stojijo bloki in bi nujno potrebovali do-
datna parkirna mesta, pa zaradi postopkov denacionalizacije 
ne moremo graditi dodatnih parkirnih prostorov. Predvsem 
je iz tega vidika  problematična prav Cesta osamosvojitve Slo-
venije (Titova cesta). Žal projekta nismo izpeljali, zgodili so se 
posamezniki, ki jim je več do spominov iz svojega življenja 
kot za prihodnost otrok, vnukov in bodočih rodov. Zagovor-
niki imena Tita  v Radencih povzročajo intelektualno škodo 
razvoju in prihodnosti, ki ne bi smela imeti bremen preteklo-
sti. Iz preteklosti moramo prevzemati dobro, tisto kar nam je 
vsem sveto in ljubo, nikakor pa ne dogodkov in posameznika 
o katerih imamo različna mnenja. Pa ni važno,  če je ljubite-
ljev Tita več ali pa ne.  Normalni okviri našega časa morajo 
graditi napredek, demokratično družbo,  krepitev vsega kar 
preprečuje delitev. Seveda na način, da morajo žrtve biti tiho, 
da se priklanjajo večini.

In če se vrnem mojemu županovanju in načrtom za letošnje leto.
V letu 2021 nas čaka investicijsko pestro leto:
• Do konca leta bo zgrajena nova telovadnica ob OŠ Kapela, 

ki bo s šolo povezana s hodnikom. S tem bomo rešili tudi 
problem garderob za učence in vhod v prostore šole. Ob te-
lovadnici bo zgrajen velik parkirni prostor, kar bo bistveno 
izboljšalo prometno varnost za otroke.

• Na Kapelskem Vrhu gradimo novo turistično točko – vinsko 
fontano, ki jo bomo obogatili z vinsko vsebino in omogočili 
prodajo vina domačim vinogradnikom. Ponudba bo oboga-
tena tudi z domačimi dobrotami, značilnimi za naše lokalno 
okolje. Turistično točko bomo povezali z razglednimi točkami 
ob cerkvi na Kapelskem Vrhu.

• Na Kapelskem Vrhu se gradi novo parkirišče, ki bo vsaj neko-
liko omililo dolgoletne težave s parkiranjem.

• Poseben poudarek bo na izgradnji turistične poti iz Radencev 
na Kapelo, del preko Strmca smo že zgradili.

Minilo je dve leti mojega županovanja. Ne morem trditi, da sem 
zadovoljen. Znašel sem se v okolju polnega različnih interesov. 
Tukaj ne govorim o pozitivnih interesih v dobro lokalne sku-
pnosti, mislim na interese posameznikov, ki še vedno vidijo 
žiroračun Občine kot edini vir  njihovega preživetja.
V  teh dveh letih imam samo eno skrb, da se v Občini dela, da 
se ustvarja denar in Radenci spreminjajo v mesto prijaznega 
bivanja, s klasičnim, zdraviliškim in športnim turizmom, ki bo 
Radence  vrnil na zemljevid pomembne turistične destinacije.  
Nekateri  od svetnikov, ki že vrsto let grejejo svetniške stole oz. 
z delovanjem občinskega sveta povezane stolčke,  se obnašajo 
kot absolutisti, ki vse vedo, vse znajo  in iščejo možnosti ter  
poti nazaj, da se odpre pipa  starim  znancem.  Veliko ener-
gije  gre v prazno zaradi nekonstruktivnih pritiskov divje sle 
po oblasti, zaradi tega, ker se preprosto ne da preboleti, da se 
je na volitvah izgubilo.  Nekaj posameznikov, katerih večina 
uživa v  zasluženi upokojitvi,  se je prebudilo in stresajo jezno 
nasršenost, očitke, obtožbe, ovadbe, polarizirajo, radikalizirajo, 
moralizirajo , vse v  smeri, da tako strašnega, nedemokratič-
nega in nepoštenega župana v Občini Radenci  še niso imeli. 
Pošiljajo me k zdravniku, selijo iz države in podobno. G.  Franc 
Vukajč, g. Jože Šmelc, ga. Irena Petek, ga. Tadeja Štuhec,… me 
dnevno  pozivajo, da odstopim. Zoper mene je podano več kot 
20 kazenskih ovadb. Vse, ki so bile do trenutka tega pisanja 
rešene so bile kot neutemeljene tudi zavržene.
Hvaležen sem bogu, življenju in času, ki mi je podaril dva 
čudovita otroka. Lepe so pristne besede otroka, ki te obdarijo 
z najlepšimi mislimi in samo njemu lastnim  nasmehom. No, 
najtežji je pa trenutek, ko te otok v simpatični začudenosti 
vpraša: »Ati, kdo so to fašisti?« Kako naj  mu razložim, da faši-
ste še danes premagujemo, da smo še danes od njih okupirani 
in jih moramo na vsakem koraku  premagovati, premagujejo 
pa jih lahko samo »naši«. In ti »naši« trajajo in trajajo. Naj bomo 
levi ali desni, stari ali mladi, spoznati moramo dostojanstvo 
in njega spoštovanje, razumeti moramo kaj je čast, kaj je pra-
vica in kaj je pravičnost. Ko bomo to sposobni, ne bomo več 
podirali vsak dana, zamikalo nas bo sožitje, spoštovali bomo 
drug drugega in drugačnega.  Prezir, fašizem, komunizem, 
Tito ni in ne morejo  biti življenje vsakdana.
Država, ki jo je vodil Tito je 1945 nezakonito odvzela premo-
ženje mnogim, tudi  našim občanom, največ g. Šariću. Vse kar 
sem želel, ne samo jaz, tudi svetniki, ki smo v koaliciji,  je da 
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• V letu 2020 se začenja investicija rekonstrukcija državne ce-
ste od montažnega rondoja (ob Kmetijski zadrugi) do mostov 
na reki Muri.

• Obnovili bomo dve cesti v Turjancih, dve cesti v Murščaku 
(LC388041 in LC344041) in dve cesti v Janževem Vrhu.

• V letošnjem letu bomo izbrali izvajalca za gradnjo nove či-
stilne naprave v Radencih in pričeli s prepotrebno  gradnjo. 
Obstoječi čistilni napravi se iztekajo dovoljenja za delovanje.

• V investicijskem ciklu obnove radenskega parka, bodo najhi-
treje zaključena dela na igrišču za mini golf, kjer bo že spomladi 
mogoče igrati mini golf. Pripravljajo se načrti za obnovo nekda-
njega bazenskega kompleksa, ki ga je občina pridobila v last.

• Obnova komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija) na ulicah: 
Slavka Osterca ulica, Porabska ulica, Dalmatinova ulica, Koro-
tanska ulica, Trubarjeva ulica (naselje Jelovica). 

• Na občinski upravi se sistematično spremljajo nacionalni in 
evropski razpisi, na katere se v čim večjem obsegu poskuša-
mo tudi prijaviti bodisi samostojno, bodisi s partnerji.

Vaš župan, Roman Leljak

O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

SPOMINSKI  ZNAK ˝ZA 
POŽRTVOVALNOST V BOJU 
PROTI COVID-19˝
V sredo, 20. januarja 2021, ob 15.30 uri je župan Občine Ra-
denci, Roman Leljak sprejel predstavnika Mladinskega dru-
štva Radenci in jima predal Spominski znak za požrtvoval-
nost v boju proti Covid-19, ki ga je na predlog Občine Radenci, 
podelila Vlada Republike Slovenije, predsednik Janez Janša.
Sprejem je potekal v prostorih občine Radenci, v skladu z 
ukrepi NIJZ.

ŠRC IVANKE SEREC

MINI GOLF

STRMEC

TELOVADNICA OŠ KAPELA

VINSKA FONTANA
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REDNI LETNI POPIS VODOMEROV
Režijski obrat Občine Radenci v mesecu januarju in februarju 
2021 izvaja redni letni popis vodomerov po celotni občini. V 
kolikor popisovalec ne bo uspel odčitati stanja na vodomeru, 
vam bo pustil sporočilo, na katerem so napisane telefonske 
številke, na katere ste uporabniki dolžni javiti stanje oziroma 
odčitek na vašem vodomeru. 
Za vse, ki bodo imeli kakršnokoli reklamacijo na popis oziro-
ma izdano položnico, naj se takoj oglasijo na Občini Radenci 
– Režijski obrat, da bomo lahko čim hitreje uredili morebitne 
napake. Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni. 
Hkrati vas obveščamo, da se bo umerjanje in menjava vodo-
merov nadaljevala v mesecu februarju 2021.
Kontrola stanja na vodomeru
Uporabnikom priporočamo, da preverjajo stanje hišne vodo-
vodne napeljave in stanje števca ter se s tem izognejo nepo-
trebnim stroškom in slabi volji ob letnem popisu in poračunu.

Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
-          po telefonu: 02/ 820 – 06 - 22
-          po elektronski pošti: komunala@radenci.si

CENIK UPORABE ŠC IVANKE SEREC 
IN ŠPORTNE DVORANE RADENCI

IME 
OBJEKTA VELIKOST NAMEN ME CENA

Dvorana 1 vadba/trening 1h 45

Dvorana  2/3 vadba/trening 1h 35

Dvorana 1/3 ali mala vadba/trening 1h 25

Dvorana 1 tekma 1h 75

Dvorana 1 tekma (turnir) 1h 50

Dvorana 1 prireditev 24h 450

Garderoba 1 dodatna 1h 20

ŠC - travna-
to igrišče

1 tekma 2h 240

ŠC - ume-
tna trava

1 vadba/trening 1h 80

ŠC - ume-
tna trava

 1/2 vadba/trening 1h 50

ŠC - ume-
tna trava

1 tekma 2h 120

Garderoba 1 dodatna 1h 20

Reflektorji 1 uporaba 1h 20

* cene so v EUR z vključenim DDV

1. Uporaba cenika se upošteva s pravilnikom oz. naslednji-
mi določili: 

Pri najemu dvorane ali nogometnega igrišča za namen tek-
me, uporabniku pripadata 2 slačilnici oz. garderobi. Pri naje-
mu dvorane ali nogometnega igrišča za namen treninga oz. 
vadbe, pripada uporabniku 1 slačilnica oz. garderoba. Najem 
dodatne slačilnice ali garderobe je možen proti plačilu na-
vedenem v ceniku. 

a) Cenik ne velja za vrhunske profesionalne ekipe oz. eki-
pe 1. in 2. lig, kjer se o cenah dogovarjamo individualno 
glede na potrebe in status ekipe/društva. 

b) Občina Radenci bo omogočila društvom, registriranim 
v Občnini Radenci, brezplačno uporabo ŠC Ivanke Se-
rec in sicer pomožno igrišče z umetno travo v skladu 
z LPŠ (letni program športa). 

c) Domača društva, ki so registrirana v Občini Radenci, 
imajo -50% popust na uporabo igrišča z naravno travo 
oz. t.i. glavnega igrišča, vendar ne več, kot 1 krat teden-
sko.  

d) Treningi na igrišču z naravno travo oz. t.i. glavnem 
igrišču niso dovoljeni (razen komercialnih pogodb za 
vrhunske ekipe 1. in 2. lige ter višje). Domača društva, 
registrirana v Občini Radenci, lahko uporabljajo brez-
plačno malo pomožno nogometno igrišče z naravno 
travo, vendar ne več, kot 1 krat tedensko. 

e) V primeru slabega vremena, se za uporabo travnatega 
nogometnega igrišča oz. t.i. glavnega igrišča obračuna 
pribitek v višini 30% redne cene, zaradi višjih stroškov 
sanacije in pripravo igrišča.

TEMATSKA UČNA POT 
»OD KAMNA DO ŽELEZA«
Tematska učna pot »Od kamna do železa« je nastala v sklopu 
projekta Prehistory adventure. Ena izmed aktivnosti Občine 
Radenci v sklopu projekta je bila priprava tematske učne poti 
»Od kamna do železa«.
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O B V E S T I L A  Z A  O B Č A N E  O B Č I N E  R A D E N C I 

CENJENE ČLANICE IN ČLANI 
DRUŠTVA ZA OSTEOPOROZO 
POMURJA RADENCI, 
SPOŠTOVANE OBČANKE IN 
OBČANI OBČINE RADENCI!
Po oceni Mednarodne fun-
dacije za osteoporozo je bilo 
v Sloveniji lani vsaj  100.000 
bolnic in 25.000 bolnikov z 
osteoporozo. To je 5,4 % vseh 
prebivalcev v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za oste-
oporozo so starost, spol, 
telesna neaktivnost, malo 
kalcija v prehrani, nekatere 
kronične bolezni…. V Sloveniji je brez diagnoze, torej tudi brez 
zdravljenja,  približno 60 % bolnikov  z osteoporozo. Zato je izre-
dno  pomembna preventiva,  redno spremljanje bolnikov v refe-
renčnih ambulantah.  Seveda je zelo pomembna  skrb vsakega 
od nas,  da sami poskrbimo za dovolj gibanja v naravi, za uživanje  
uravnotežene  hrane, ki je bogata  s kalcijem,  da se izogibamo 
stresnemu načinu življenja… Zelo pomembno za vse je druženje 
in vzdrževanje socialnih stikov.

E-RAČUN
Račun za ravnanje z odpadki lahko plačujete enostavneje, 
predvsem pa okolju prijazno! Podjetje Saubermacher Slove-
nija d.o.o. vam omogoča, da prejmete naš račun neposredno 
v vašo spletno e-banko. Enostavno, hitro, varno in okolju 
prijazno.

Zakaj e-račun? Ker ga po varni poti dobite neposredno v vašo 
spletno e-banko. Ker ga lahko plačate s klikom, brez prepiso-
vanja podatkov s položnice. Ker lahko kadarkoli pogledate 
arhiv e-računov. Ker je okolju prijazno. In nenazadnje: ker je 
to dandanes že standard.
Kako do e-računa? Prijavo na e-račun morate izvesti neposre-
dno v vaši spletni e-banki. Način prijave na e-račun je izjemno 
preprost a je odvisen od vsake posamezne banke, zato se v 
primeru težav ali vprašanj obrnite neposredno na vašo banko.
Kaj potrebujem? Za prijavo boste potrebovali le številko 
sklica zadnje položnice.
Koliko stane prejemanje e-računa? Nič. Prijava na e-račun 
in prejemanje e-računa v spletno e-banko je brezplačno.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 
02-620-23-00 ali na pisarna@saubermacher.si.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 Murska Sobota
T: 02 620 23 00, F: 02 620 23 09
E: info@saubermacher.si

Za urejanje vseh zadev, vezanih na oskrbo s pitno 
vodo, lahko pokličete na telefonski številki

za vzdrževanje: 065-602-201
in

stanje števca ali odvoz grezničnih gošč: 065-602-202
ali na elektronski naslov komunala@radenci.si.

Stanje števca lahko javite do 4. v mesecu.

DELOVNI ČAS OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE RADENCI

URADNE URE
Ponedeljek: 8.00–11.00

Torek: zaprto za stranke
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.30

Četrtek: zaprto za stranke
Petek: 8.00–11.00

V ČASU RAZGLASITVE EPIDEMIJE 
POSLUJEMO SAMO ELEKTRONSKO!

OBVESTILA

LUTKOVNO GLEDALIŠKI ABONMA
Opominjamo, da smo zaradi razglasitve epidemije v ok-
tobru 2020 morali predstavi Pojoči smetkonjami in Ča-
robna vililandija v sklopu abonmaja preložiti. Predstave 
bodo izvedene takoj, ko bodo nastale razmere dopuščale 
varno izvedbo. 

Android iOS

Projekt »Prehistory Adventure« je podprt s strani Evropske unije in so-
financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020.

Učna pot je sestavljena iz štirih točk, ki povezujejo prazgo-
dovinska obdobja z dediščino novejšega časa turističnega 
kraja. Pot je speljana v zavarovano območje naselbinske, vr-
tnoarhitekturne dediščine in Nature 2000. 
Učna pot je na voljo tudi v aplikacijo CŠOD Misija. Vabljeni, da 
učno pot raziščite tudi s pomočjo pametnega telefona. 
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Mozaik, društvo za socialno vključenost so.p. 
Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota 
Telefon: 02 526 16 90 
E-pošta: info@mozaik-drustvo.si 
www.mozaik-drustvo.si 

                                                      
 
V programu Pomoč na vratih, terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in 
zagovorništvo, opažamo, da marsikateri upravičenec do oprostitve plačila RTV prispevka, tega 
ne uveljavlja. V nadaljevanju zato predstavljamo upravičence in postopek oprostitve.  

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko oprostitev plačila RTV-prispevka uveljavljajo: 

a. socialno ogroženi; 

b. invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro; 

c. invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, le v primeru, če prejemajo 
dodatek za postrežbo in tujo pomoč; 

d. osebe, ki so trajno izgubile sluh. 

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po 
zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo le na 
podlagi pravnomočne odločbe centra za socialno delo in velja za čas prejemanja denarnega 
dodatka iz obravnavane odločbe. 

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi pravnomočne 
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki 
ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta 
trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi 
katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna. 

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski 
član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo zavezanca za plačilo 
med člani družine. Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je lahko le polnoletna odrasla oseba. 

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na obrazcu Vloga za oprostitev: 

https://www.rtvslo.si/files/RTV_prispevek/2015-10-20_priloga_vloga_za_oprostitev.pdf 

Za obdobja, ko so pravice zaradi epidemije avtomatično podaljšane, se tudi oprostitev plačila 
RTV prispevka avtomatično podaljša. 

VIR: https://www.rtvslo.si/rtv/rtv-prispevek/obrazci 

Program »Pomoč na vratih« izvajamo v društvu Mozaik, društvu za socialno vključenost, so. 
p., katerega poslanstvo je zaposlovanje ranljivih družbenih skupin ter nudenje pomoči ljudem 
v stiski ter revščini. V programu delujemo na celotnem področju Pomurske regije, v 
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

V kolikor ste se znašli v stiski, rabite pomoč ali pogovor, smo vam na voljo. Pokličite 070  336 
663 (Sonja) ali 070 673 759 (Anja) ali pišite na pomocnavratih@gmail.com. 

Pripravila: Anja Žižek 

Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ/KASTRACIJ 
PSOV IN MAČK

od 1. 2. do 31. 3. 2021

20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH 
AMBULANTAH V POMURJU

KUPON ZA POPUST DOBI-
TE NA VETERINARSKIH 

AMBULANTAH. 
Pokličite nas, če se vaše 
mačke ne pustijo prijeti: 

070 879 212

Po končani akciji bomo 
izžrebali 5 nagrajencev.

Hvala vam!

Marsikaj od naštetega  nam je bilo v lanskem letu oteženo, 
odsvetovano, prepovedano. Nikoli pa nam niso  bile povsem 
onemogočene vse aktivnosti oz. to, kar smo sicer radi počeli. 
Še vedno se lahko sami gibamo v domačem okolju, opazu-
jemo prelepo naravo, prisluhnemo  ptičjemu petju, sledimo 
spremembam  v naravi,  ki so rezultat pridnih rok naših bli-
žnjih sosedov.

Delovanje Društva za osteoporozo Pomurja Radenci je bilo  
lansko leto precej okrnjeno. Koronski čas nas je močno  »pri-
zemljil« in upočasnil,  nekatere aktivnosti smo izvedli le delno 
(rekreativno  telovadbo, planirano predavanje, počitnikova-
nje, pohodništvo v večjih skupinah), odpadla pa so vsa dru-
ženja članov in članic na  izletih, ki so  se jih naši članice in 
člani najbolj veselili in  se jih  udeleževali v velikem številu.

Trdno verjamemo, da  bo letošnje leto bolj naklonjeno dru-
štvenemu delovanju in bomo spet smeli  prisluhniti zdra-
vstvenim napotkom,  smeli bomo telovaditi, se udeleževati 
pohodov v skupini (in nato popiti zasluženo kavo), spoznavati 
še neodkrite predele naše domovine… Zato Vas, spoštovane 
občanke in občani, vabimo, da se včlanite v naše društvo. Ver-
jamemo, da imate  veliko svežih idej za naše skupno delova-
nje. Bodimo strpni do sočloveka, pomagajmo drug drugemu, 
še posebno tistim, ki so v hudih stiskah. Le tako bomo veliko 
lažje in hitreje prebrodili ta čas!

Predsednica društva,
Silva Marinković
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NOVA KBM ODSLEJ OBČANOM ŠE DOSTOPNEJŠA
V Novi KBM se zavedajo, da si stranke predvsem pri opravljanju kompleksnejših dolgoročnih finančnih poslov, kot 
so krediti, naložbe, varčevanja, želijo osebnega stika z bančnimi strokovnjaki, zato so poslovalnice pomemben kanal 
komunikacije s strankami. Mreža poslovalnic Nove KBM po državi je široka in vključuje več kot 90 poslovalnic, med 
njimi tudi poslovalnico Gornji Radgoni, ki je urejena v skladu s sodobnimi smernicami v bančništvu. Prostori ban-
čne poslovalnice omogočajo diskretnost pri opravljanju vseh finančnih poslov. »Umaknjeni od bančnega okenca se 
počutimo bolje tako mi, ki se posvetimo strankinim izzivom, kot stranka, ki z nami deli svoja pričakovanja in želje. 
V Novi KBM na prvo mesto postavljamo prav zaupanje med banko in komitentom, zato je prav, da to odražajo tudi 
naši poslovni prostori,« je prepričana vodja poslovalnice Brigita Walland. Za učinkovito opravljanje bančnih storitev 
in zadovoljstvo strank v poslovalnici Gornja Radgona skrbijo štiri bančne strokovnjakinje. »Veliko je izzivov na temo 
nakupa prve nepremičnine. Naši sogovorniki so najpogosteje mlajši, ki se s pomembnimi finančnimi odločitvami 
srečujejo prvič. V naši banki dajemo velik poudarek ozaveščanju, saj želimo, da naše stranke razumejo vsak korak v 
določenem postopku. Samo tako lahko zgradimo trden in zaupanja vreden odnos. Naši bančniki imajo ogromno znanja 
in izkušenj, s katerimi strankam pomagajo pri sprejemanju ustreznih odločitev,« pojasni Brigita Walland.

Čeprav vse več strank uporablja digitalne kanale opravljanja bančnih storitev, kot sta spletna in mobilna banka Bank@
Net in mBank@Net, in Nova KBM svojim strankam omogoča opravljanje številnih storitev na daljavo, torej brez obiska 
poslovalnice, Wallandova opaža, da poslovalnice ostajajo pomemben prostor posvetovanja stranke z bančnim strokov-
njakom. »Vsaki stranki se posvetimo celovito. Naša naloga je, da ji omogočimo čim več objektivnih informacij, na podlagi 
katerih lahko sprejme odgovorno odločitev, povezano s svojimi financami. Gradimo torej na zaupanju in ponosni smo, 
ker stranke to prepoznavajo in cenijo.« V poslo-
valnici v Gornji Radgoni lahko stranke opravijo 
vse bančne storitve, prednost Nove KBM pa je 
širok nabor bančnih produktov, ki so zasnovani 
za določeno ciljno skupino. »Med strankami je 
izjemno priljubljen Paket Komplet. Uporablja ga 
že več kot 100.000 zadovoljnih strank, združuje 
pa tiste bančne storitve, ki jih najpogosteje potre-
bujemo. Sledita Paket Premium ter Paket Smart 
Business za podjetja in samostojne podjetnike,« 
razkrije Brigita Walland. 

Nova KBM svojim strankam ponuja najširšo 
mrežo bančnih točk po državi, kjer lahko njiho-
ve stranke opravljajo bančne storitve. »Ponosni 
smo, da smo najdostopnejša banka v Sloveniji, v 
našo mrežo točk pa smo vključili tudi bankomat 
v Radencih, ki se nahaja v novem trgovskem 
centru Spar, le ta bo opravljanje najpogostej-
ših bančnih storitev občankam in občanom še 
dodatno olajšal,« je prepričana Brigita Walland. 
Nova KBM sicer svojim strankam zagotavlja več 
kot 400 bankomatov po vsej državi, na njih pa 
lahko stranke Nove KBM brezplačno dvigujejo 
gotovino in vpogledajo v stanje na svojem ra-
čunu, na nekaterih pa tudi polagajo gotovino in 
plačujejo položnice. »Strankam prisluhnemo, 
se odzivamo na njihove potrebe, saj je njihovo 
zadovoljstvo v središču vseh naših prizadevanj 
in razvoja. Smo v koraku s sodobnim bančni-
štvom in v vsakem izzivu naših strank vidimo 
priložnost tudi za nadaljnji razvoj naše banke,« 
je zaključila Wallandova.
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Kot Paket Komplet z dokazano 
najboljšo spletno in mobilno 
banko za enostavne vsakodnevne 
bančne opravke.

Spoznajte vse prednosti  
Paketa Komplet in jih  
preizkusite še sami!

nkbm.si/paket-komplet     080 17 70     info@nkbm.si

NAJBOLJŠE STVARI SO 
KOMPLETNO UREJENE.

MESECE 
BREZPLAČNO

ZA NOVE 
KOMITENTE
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