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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko banka je tam, kjer jo najbolj potrebujemo 
 

Ljubljana, 8. april 2022: Včeraj je v razširjenem nakupovalnem centru Supernova 

Rudnik svoja vrata odprla nova poslovalnica Addiko banke. Otvoritve so se udeležili 

Tom Furness, izvršni direktor Upravljanja s tveganji in IT Addiko banke Slovenija, 

Dejan Crnek, podžupan MOL, in predstavniki Zveze prijateljev mladine Ljubljana 

Moste-Polje, ki so sprejeli donacijo Addiko banke. Addiko Express poslovalnice so bile 

v Addiko banki razvite z namenom zagotavljanja učinkovitih rešitev za stranke tam, 

kjer je potreba po bančnih storitvah največja in kjer se spontano odvijajo nakupi.  

 

Addiko banka od 7. aprila dalje z novo Addiko Express poslovalnico v Supernovi na 

Rudniku v Ljubljani  

Ljubljančani so z včerajšnjim dnem dobili novo Addiko Express poslovalnico, stranke pa bodo 

lahko v njej opravile bančne storitve hitro in enostavno, ko jih najbolj potrebujejo.  

Preverjeno uspešen koncept Addiko Express poslovalnice so v Addiko banki dodatno 

nadgradili in prilagodili za uporabo na lokacijah, kamor zahaja večje število ljudi ter kjer 

opravljajo dnevno rutino nakupov in ostalih opravkov. Addiko Express poslovalnice v celoti 

izpolnjujejo kriterije glede zagotavljanja učinkovitih rešitev za stranke, kar jim lahko 

prihrani precej časa. 

»Naši postopki so zelo jasni, brez nepotrebnih zapletov ali odvečne dokumentacije. 

Poslanstvo Addiko banke je namreč nuditi strankam čim boljšo bančno izkušnjo ter jim 

omogočiti tisto, kar je zanje najbolj pomembno: hitro in enostavno upravljanje z osebnimi 

financami,« je povedal Tom Furness, izvršni direktor Upravljanja s tveganji in IT Addiko 

banke Slovenija.  

Skupaj z gospodom Furnessom je poslovalnico odprl podžupan MOL Dejan Crnek. 

 

1.500 evrov donacije za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 

Družbena odgovornost in humanitarna dejavnost Addiko banke predstavljata pomembna 

temelja njenega sodelovanja z lokalnim in širšim družbenim okoljem. Ob otvoritvi nove 

poslovalnice v Ljubljani je Addiko banka predala donacijo v višini 1.500 evrov Zvezi 

prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za sofinanciranje programa Veriga dobrih ljudi.  

»V Verigi dobrih ljudi se držimo načela povezovanja in veseli smo, da je tudi Addiko banka 
del naše verige. Le skupaj z močnimi členi lahko najranljivejšim nudimo učinkovito in hitro 
pomoč, da spet samostojno in dostojno zaživijo,« je ob prejemu donacije povedala Anita 
Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. 
 
 
Vabljeni k obisku nove poslovalnice Addiko banke v razširjenem nakupovalnem centru 

Supernova Rudnik v Ljubljani! 

Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, tel: 041 783 338 


