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Sporočilo za javnost
Ljubljana, 16. 9. 2016

Deskar Tim Kevin Ravnjak postal del »športnega tima« SKB
Banka SKB je že več kot 20 let glavna sponzorka Olimpijskih reprezentanc Slovenije in od leta 2015
tudi osebna sponzorka perspektivne atletinje Maruše Mišmaš. Svoj prispevek slovenskemu športu
je letos še poglobila z osebnim sponzorstvom vrhunskega mladega deskarja Tima Kevina Ravnjaka.
V začetku septembra so v Velenju, domačem kraju deskarja Tima Kevina Ravnjaka, tudi javno obeležili
podpis pogodbe o osebnem sponzorstvu. Tim Kevin je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 nastopil
v snežnem žlebu, v katerem je osvojil 8. mesto. Banka SKB ga bo spodbujala na njegovi nadaljnji športni
poti, v ta namen pa pripravlja v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije tudi različne aktivnosti.
Dogodka, ki se je odvijal pred poslovalnico SKB v Velenju, so se udeležili François Turcot, glavni izvršni
direktor, Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja in Anita Stojčevska, direktorica divizije
Poslovna mreža in marketing. Ob tej priložnosti je François Turcot poudaril, da banka SKB »ni dejavna
le v finančnih poslih, ampak se zelo dejavno vključuje v okolje, v katerem posluje. Z različnimi aktivnostmi,
tudi s finančno podporo (vendar niso omejene samo na njo), podpiramo človekoljubne, dobrodelne, športne
in kulturne organizacije in združenja, saj resnično želimo biti sestavni del številnih projektov naših strank
oziroma okolja, iz katerega te prihajajo. Vesel sem, da je vrhunski zimski športnik, Tim Kevin Ravnjak,
sprejel našo podporo in ga bomo zato, ker je malo tudi naš, še bolj z veseljem spremljali na njegovi športni
poti. Mislim, da ni potrebno spomniti, da je Tim Kevin kljub svoji mladosti zelo uspešen slovenski deskar
na snegu v prostem slogu.«
Tim Kevin Ravnjak je ob tej priložnosti poudaril pomen sponzorstva za razvoj vrhunskega športnika, saj
udeležbe na treningih in tekmovanjih po vsem svetu terjajo veliko osebnih odrekanj in so veliko finančno
breme. Ob tem je poudaril, da je vesel in ponosen, da je s podpisom sponzorske pogodbe postal tudi sam
del »športnega tima« SKB. V zahvalo je Françoisu Turcotu, glavnemu izvršnemu direktorju SKB, podaril
svojo desko, s katero je žel športne uspehe v pretekli zimski sezoni.
V manj uradnem zaključku dogodka so se udeleženci dogodka posladkali z rogljički, za razvedrilo najmlajših
ljubiteljev športa pa je poskrbel krilati pujsek PAPI, maskota najmlajših varčevalcev SKB. Velenjčanke
in Velenjčani so z veseljem pristopili k svojemu sokrajanu, se z njim fotografirali in z dogodka odnesli
spominsko kartico z njegovim posvetilom.
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