
 

SPOROČILO ZA MEDIJE 
 
ADDIKO ODPIRA NOVO EXPRESS POSLOVALNICO V KOČEVJU 
 
Addiko banka širi svoje poslovanje na Kočevsko, kjer s poslovalnico še ni bila prisotna. 
Prebivalcem tega dela Slovenije bodo odslej enostavne in hitre finančne rešitve še 
bistveno bližje. 
 
Ljubljana, oktober 2018 – Nova Express poslovalnica Addiko banke je uradno s 
poslovanjem pričela 14. novembra. Nahaja se v povsem novem trgovskem centru v 
središču mesta, kjer je svoj prostor našel tudi Mercator. Na 120 kvadratnih metrih 
površine Express poslovalnica združuje sodobno, digitalno bančništvo s klasičnim 
načinom poslovanja s strankami. Stranke vseh bank lahko povsem samostojno 
opravljajo izbrane bančne posle, vključno s sklenitvijo in izplačilom zneska odobrenega 
gotovinskega kredita, medtem ko so bančni svetovalci na voljo za individualno 
svetovanje in podrobno predstavitev ostalih finančnih storitev. Poslovalnica je odprta 
vsak delovnik med 8.00 in 12.00, ter od 13.00 do 16.30, v soboto pa od 9.00 do 12.00. 
 
Addiko banka je svoj prihod v regijo obarvala tudi dobrodelno. Lokalnima človekoljubnima 
organizacijana Sožitje in Podajmo si roke so namenili po 1.500 evrov za njihovo dejavnost. 
Finančna sredstva je v okviru uradne otvoritve prostorov predal predsednik uprave, Andrej 
Andoljšek, ki pojasnjuje: »V Addiko banki se trudimo delovati v sozvočju z okoljem. Z 
donacijami že vrsto let omogočamo delovanje dobrodelnih organizacij, v letošnjem letu pa 
se še posebej osredotočamo na lokalne organizacije, ki izvajajo aktivnosti za otroke. 
Pogosto se v različne dobrodelne aktivnosti po celi Sloveniji vključujejo tudi naši zaposleni 
v okviru tradicionalnega korporativnega prostovoljstva, ki ga imenujemo Addiko dan. 
Družbena odgovornost je namreč del nas in radi pomagamo vsepovsod, kjer je to 
potrebno.« 
 
Ljiljana Kotnjek, predsednica društva Sožitje, ob prejemu donacije pojasnjuje: »Društvo 
Sožitje Kočevje združuje družine, ki imajo otroka z motnjami v duševnem razvoju. Z 
izvajanjem ali vključevanjem v razne izobraževalne, rekreativne ali družabne aktivnosti  
želimo našim članom "risati" nasmehe na obraze, prinesti toplino v srca, ter jim dati 
možnost izboljšanja samopodobe. S pomočjo vaših sredstev bomo naše programe lahko 
obogatili, za kar smo vam iskreno hvaležni.« 
 
Soustanoviteljica društva Podajmo si roke, Marjetica Orel, prav tako ni skrivala 
zadovoljstva: »Društvo Podajmo si roke se iz srca zahvaljuje Addiko Bank, da je ob 
otvoritvi poslovalnice v Kočevju finančno podprla naše društvo in tako pomagala, da bomo 
lahko polepšali dan tistim, ki so pozabljeni in osamljeni, ter tistim, ki niso rojeni pod 
srečno zvezdo«. 
 
Kontakt za medije:  

Matej Beguš, matej.begus@addiko.com, T: 01/580 43 53 
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