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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Velenjska poslovalnica Addiko banke v novi podobi 

 

Velenje, 27. oktober 2022: Velenjčani so dobili prenovljeno poslovalnico Addiko banke, ki je 

danes ponovno odprla svoja vrata na Šaleški cesti 19 v Velenju. Direktor področja Poslovanje z 

občani Timir Povše je ob otvoritvi dejal, da so prenovljene poslovalnice prostor, kjer lahko 

enostavne bančne storitve opravi stranka tudi kar sama. Otvoritev prenovljene poslovalnice je 

pospremila donacija lokalnemu Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, 

vodstvo katerega bo sedaj lahko nakupilo sodobne učne pripomočke za svoje učence. 

V Addiko banki se zavedajo raznolikosti svojih strank in njihovih potreb, kar se odraža ne le v 

poslovalnicah Addiko banke, ampak tudi v njenem poslovanju ter ponudbi produktov in storitev. 

Prenovljena poslovalnica Addiko banke v Velenju zato vsebuje elemente tradicionalne poslovalnice, 

hkrati pa temelji na odprtosti, sproščenosti in sodobno opremljenem prostoru.  

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. 

Stranke lahko v poslovalnici opravijo vse storitve hitro in enostavno, saj so »naši postopki zelo 
jasni, brez nepotrebnih korakov 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. Zato so naše poslovalnice 
prostor, kjer lahko enostavne bančne storitve opravi stranka kar sama, hkrati pa se ji lahko v 
celoti posvetimo, ko stranka to potrebuje,« je povedal direktor področja Poslovanje z občani Timir 
Povše.    
 
Addiko banka je specialist za gotovinske kredite za prebivalstvo ter financiranje malih in srednje 
velikih podjetij, ki učinkovito in brez zapletov najde rešitve za svoje stranke in tudi za stranke 
drugih bank. Kot je povedala Sonja Stojnič, vodja Poslovnega centra za poslovanje s prebivalstvom: 
»Čas je ena najdragocenejših valut današnjega časa, zato se v Addiko banki trudimo, da lahko 
stranke opravijo vse finančne storitve, predvsem pa sklenejo gotovinski kredit hitro in enostavno 
ter takrat, ko to najbolj potrebujejo. Verjamemo, da bomo s prenovljeno poslovalnico obstoječim 
in tudi novim strankam v Velenju še olajšali bančno poslovanje ter da se bodo k nam rade vračale.« 
 

1.500 evrov donacije za Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 

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 v Velenju 

so predali donacijo v višini 1.500 evrov Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za 

nakup učnih pripomočkov Centra.  

»Donacija, ki bo namenjena nakupu učnih pripomočkov, bo našim učencem pomagala pri 

razumevanju in utrjevanju snovi, ki jo obravnavamo pri pouku. Addiko banka se je ponovno izkazala 

s svojo pozornostjo na potrebe lokalnega okolja, v katerega je vključena, za kar sem v imenu učencev 
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in učiteljev iskreno hvaležen,« se je ob donaciji Addiko banki zahvalil ravnatelj mag. Aleksander 

Vališer. 

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


