
  

Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.addiko.si 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Novo mesto s prenovljeno Express poslovalnico Addiko banke na novi 

lokaciji 

 

Ljubljana, 23. december 2021: Addiko banka je preteklo obdobje izkoristila za posodobitev in 

dopolnitev poslovne mreže Addiko bančnih poslovalnic in ponudbe bančnih storitev. Najnovejša 

Express poslovalnica Addiko banke s svežo podobo, ki ima tudi novo lokacijo, je v Novem mestu. 

Prenovljena poslovalnica je na novi lokaciji v Supernovi Mercator center na Ljubljanski cesti 47 

v Novem mestu odprta od danes, 23. decembra, dalje. Otvoritev prenovljene poslovalnice je 

pospremila tudi donacija Addiko banke lokalni organizaciji Sonček - društvu za cerebralno 

paralizo Dolenjske in Bele krajine. 

Addiko banka v Novem mestu od danes dalje v Supernovi Mercator center 

Novomeščani so z današnjim dnem dobili prenovljeno poslovalnico Addiko banke, nova pa je tudi 

lokacija, kjer se nahaja. Express poslovalnica Addiko banke je svoja vrata v Supernovi Mercator center 

odprla danes, 23. decembra, stranke pa lahko v njej opravljajo bančne storitve hitro in enostavno, 

ko jih najbolj potrebujejo.  

 

Hitro in enostavno poslovanje s takojšnjimi rešitvami 

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 dejansko spontano odvijajo 

nakupi. Torej na lokacijah, kjer opravljamo dnevno rutino nakupov in ostalih opravkov ter posledično 

potrebujemo storitev, ki nam v trenutku reši finančne zagate. 

Ker je čas ena od najdragocenejših valut današnjega časa, se v Addiko banki trudijo vse finančne 

storitve, predvsem sklepanje gotovinskih kreditov, opraviti hitro in enostavno. Express poslovalnice 

Addiko banke združujejo elemente tradicionalne poslovalnice ter omogočajo nove, sodobne digitalne 

storitve. Priročne so v vseh pogledih – tako prostorsko kot tudi storitveno, saj digitalizacija znotraj 

Express poslovalnic prinaša novo bančno izkušnjo v smislu enostavnega upravljanja osebnih financ. 

»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 

predsednik uprave Addiko banke Andrej Andoljšek. 

Addiko banka pa je v Sloveniji znana tudi kot specialist za gotovinske kredite in obročno poslovanje, 

ki učinkovito in brez zapletov najde primerne rešitve za svoje komitente in tudi za stranke drugih 

bank. 

1.500 evrov donacije za Sonček - društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 

Družbena odgovornost in humanitarna dejavnost Addiko banke predstavljata pomembna temelja 

sodelovanja z lokalnim in širšim družbenim okoljem. Na humanitarnem področju med drugim najbolj 

pomagajo socialno ogroženim družinam v Sloveniji, zaposleni Addiko banke pa se kot prostovoljci 

udeležujejo mnogih družbenih akcij. Ob otvoritvi prenovljene poslovalnice Addiko banke na novi 

lokaciji v Novem mestu so predali donacijo v višini 1.500 evrov društvu Sonček – društvu za cerebralno 
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paralizo Dolenjske in Bele krajine za sofinanciranje nakupa projektorja in električnega platna za 

izobraževalne namene.   

Slavko Črnič, predsednik društva Sonček Dolenjske in Bele krajine, se je Addiko banki ob prejemu 
donacije, ki jo bodo namenili za opremo novih prostorov Centra Sonček Novo mesto, zahvalil in 
poudaril, da »bo donacija pomagala pri izboljšanju pogojev dela ter omogočila nove možnosti za 
kakovostno izvajanje osebne asistence in ostalih socialno varstvenih programov, programov 
usposabljanja in svetovanja, terapevtskih programov ter športnih in drugih društvenih aktivnosti.« 
 

Vabljeni k obisku prenovljene poslovalnice Addiko banke na novi lokaciji v Supernovi Mercator 

center v Novem mestu! 

 

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


