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Ob nedavni posodobitvi informacijsko tehnične opreme smo iz redne uporabe v banki SKB umaknili tudi 250 
starejših, a še delujočih, tiskalnikov. Del teh tiskalnikov smo podarili društvu za trajnostni razvoj Duh časa, ki 
se poleg ostalih aktivnosti ukvarja tudi z zbiranjem računalniške opreme za socialno ogrožene. 

Podarili smo tiskalnike s priloženimi električnimi kabli, tipa HP LaserJet 2055dn, ki so namenjeni osebni uporabi 
oziroma manjšemu številu uporabnikov in jih je moč uporabljati prek mrežne ali USB povezave. 

Društvo Duh časa, ki je rabljene tiskalnike prevzelo, se zavzema za trajnostni razvoj, socialno enakost, skupno dobro, 
prost dostop do izvorne kode, designa in načrtov ter prehod na obnovljive vire energije. V okviru društva deluje 
tudi skupina prostovoljcev, računalniških zanesenjakov, ki le stežka gledajo, kako cele gore še vedno uporabne 
računalniške opreme končajo na odpadu. Zato že od decembra 2011 zbirajo rabljeno računalniško opremo, 
jo usposabljajo in brezhibne računalnike potem podarijo posameznikom in družinam v stiski ter neprofitnim 
organizacijam. 

Tudi v banki SKB si prizadevamo ravnati trajnostno odgovorno in okoljevarstveno ter zmanjševati količino 
nepotrebnih odpadkov, zato želimo tiskalnike, ki niso več v uporabi za službene namene, podariti tistim, ki bi jim 
takšna računalniška oprema še koristila in si nakupa morda ne morejo privoščiti. 

S skupnimi močmi, v sodelovanju med računalničarji iz banke SKB in zanesenjaki iz društva za trajnostni razvoj Duh 
časa, je bilo narejeno dobro delo, kakšnih bi si želeli čim več. 
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Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB je 909 
zaposlenih, ki opravljajo bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. Skupina 
SKB je od leta 2001 sestavni del ene vodilnih evropskih finančnih skupin, Skupine Société Générale, za katero je več 
kot 150-letna zgodovina bančnega poslovanja in katere 147.000 zaposlenih nudi storitve 31-im milijonom strank. 
Banka SKB je prejemnica dveh uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2018 v Sloveniji« po izboru revije The 
Banker in »Najboljša banka 2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance.

www.skb.si

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB
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