
 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 
ADDIKO BANKA IN KINO ŠIŠKA DRUŽNO V NOVO SEZONO
 
Addiko banka je v petek, 21. septembra, podpisala pogodbo s Kinom Šiška in postala 
glavni pokrovitelj prihajajoče sezone, ki bo ponovno postregla z izjemno zanimivimi 
dogodki in ponovno navduševala
 
Ljubljana, 21. september 
prihajajočo sezono se je odvil v okviru praznovanja devete obletnice Kina Šiška, ki je 
bila posvečena zgodbam. Ta več
z novim sodelovanjem z Addiko banko tudi 
menedžmenta s premiero kratkega glasbeno
zgodbo o prvencu Story novomeške rock 
Mint. 
 
Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko banke, razlaga: »S
Šiška sledimo strateški usmeritvi in finančno podpira
dogodke oziroma glasbene projekte 
zasedb iz različnih glasbenih zvrsti.
svoji drugačnosti, drugačna od ostalih banke pa je tudi Addiko banka, zato smo z veseljem 
pristopili k skupnemu sodelov
kultnem naslovu v Šiški.«  
 
Na področju Jugovzhodne evrope v vlogi pokrovitelja in finančnega partnerja 
Skupina sodeluje na izjemno odmevnih prireditvah, kot so Exit v Srbiji, Sea Star na 
Hrvaškem in Sea Dance v Črni Gori, ki vsako leto privabljajo na tisoče glasbenih 
navdušencev. 
 
Kontakt za medije:  

Matej Beguš, matej.begus@addiko.com,

IN KINO ŠIŠKA DRUŽNO V NOVO SEZONO 

je v petek, 21. septembra, podpisala pogodbo s Kinom Šiška in postala 
glavni pokrovitelj prihajajoče sezone, ki bo ponovno postregla z izjemno zanimivimi 

in ponovno navduševala zveste obiskovalce dogajanja v Šiški. 

 2018 – Slavnostni podpis pokroviteljske pogodbe za 
prihajajočo sezono se je odvil v okviru praznovanja devete obletnice Kina Šiška, ki je 
bila posvečena zgodbam. Ta večer so jih predstavili kar nekaj – poleg zgodbe, povezane 
z novim sodelovanjem z Addiko banko tudi zgodbo o izzivih in radostih glasbenega 
menedžmenta s premiero kratkega glasbeno-dokumentarnega filma Bend VS brend ter 
zgodbo o prvencu Story novomeške rock četverice MRFY, v spremstvu predskupine The 

Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko banke, razlaga: »S sodelovanje
strateški usmeritvi in finančno podpiramo sodobne, urbane in trendovske 

glasbene projekte ter s tem omogočamo promocijo mladih, obetavnih 
iz različnih glasbenih zvrsti. Kino Šiška je v slovenskem prostoru prepoznaven po 

svoji drugačnosti, drugačna od ostalih banke pa je tudi Addiko banka, zato smo z veseljem 
pristopili k skupnemu sodelovanju in finančno podprli še eno pestro 

Na področju Jugovzhodne evrope v vlogi pokrovitelja in finančnega partnerja 
sodeluje na izjemno odmevnih prireditvah, kot so Exit v Srbiji, Sea Star na 

škem in Sea Dance v Črni Gori, ki vsako leto privabljajo na tisoče glasbenih 
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