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Sporočilo za javnost

Banka SKB je že 25 let ponosna sponzorka slovenskih olimpijskih reprezentanc, od lani pa tudi osebna 
sponzorka atletinje Maruše Mišmaš in deskarja Tima Kevina Ravnjaka. V okviru olimpijskih vrednot, ki so tudi 
vrednote zaposlenih v SKB, želi pokazati, kako pomembno je vztrajati, da na koncu dosežemo zastavljene cilje. 
Zato je banka pričela z motivacijskim projektom #Vztrajam, k vključitvi vanj pa poziva vse ljudi, ki potrebujejo 
spodbudo

Vztrajanje je ključno za dosego cilja in za veselje ob uspehu, s čimer se strinja tudi atletinja Maruša Mišmaš: »Uživam, 
ko tečem. Tudi, ko čutim strah ob ovirah, ko se pojavijo poškodbe in bi se lahko smilila sama sebi, vem, zakaj #Vztrajam, 
zakaj treniram in se trudim.« Kako pomembno je vztrajati, da dosežemo, kar smo si zadali, dobro ve tudi vrhunska 
plesalka Katarina Venturini. Kljub nizu razočaranj se nikoli ni predala, njena vztrajnost in optimizem sta botrovala tudi 
njenemu največjemu veselju in sreči – rojstvu prvorojenčka. Takšne zgodbe  so navdih vsem nam, ko se znajdemo v 
okoliščinah, v katerih moramo premagati mnoge ovire in tudi svoje strahove. SKB-jevci želimo delati in živeti v skladu 
z vrednotami, kot so trud, prizadevnost, vztrajnost in odrekanje. Vse naštete se na različne načine prepletajo tudi v 
projektu #Vztrajam, katerega glavna ambasadorja sta Maruša Mišmaš in Tim Kevin Ravnjak.

Istočasno se pod ambasadorje SKB-jevega motivacijskega projekta podpisujejo tudi: Tina Štrubelj in Simon Oblak, 
zmagovalca projekta Štartaj Slovenija, Alen Kobilica, podjetnik in športnik, uspešen maneken, pa Edvard Kadič, avtor 
knjig, kolumnist, bloger in podjetnik ter gurmanka Barbara Kvas. V projekt #Vztrajam pa se kot ambasadorji lahko 
pridružite vsi. Vsi ste dobrodošli! Z aktivnostjo na družbenih omrežjih bo SKB iskala odločilne trenutke na poti k uspehu, 
v katerih posamezniki premagajo ovire, sami sebe, svoje strahove in občutke nemoči, njihovo sodelovanje pa bo tudi 
nagrajeno. Z razkritjem preprostih in zahtevnejših – osebno zastavljenih - ciljev se bo večal krog spodbudnih, motiviranih, 
optimističnih in uspeha željnih ljudi, hkrati pa se lahko z olimpijskimi vrednotami v športnem duhu pravičnega tekmovanja 
in držanja pesti za druge pri doseganju njihovih ciljev poistovetimo prav vsi. 
Skupaj dosegamo več.

Več o projektu in informacijah, kako se pridružiti krogu motiviranih, vztrajnih in močnih ljudi, preberete na:  
https://www.aktivni.si/vztrajam/ in http://www.skb.si/o-skb/vztrajam.

Ljubljana, 14. 6. 2017

Vem, česa si želim, zato #Vztrajam!  

Dodatna pojasnila: Jelka Novak Katona, vodja oddelka Korporativne Komunikacije, SKB d.d., 
telefon: +386 1 471 59 79, e-naslov: jelka.novak-katona@skb.si


