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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 2. 12. 2022

SKB banka že enajstič z nazivom »Banka leta v Sloveniji«, matična OTP banka regijski zmagovalec.

Z veseljem in ponosom sporočamo, da nas je strokovna revija The Banker že enajstič v obdobju zadnjega desetletja, 
prepoznala kot najboljšo banko in nam podelila naziv »Banka leta 2022 v Sloveniji«. Svečane podelitve priznanja, so se v 
Londonu udeležili Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, Bojana Novak, direktorica divizije Poslovanje s 
podjetji in finančni trgi, ter Miroslav Vidaković, direktor divizije Poslovna mreža in marketing.

Ob podelitvi priznanja je Anita Stojčevska poudarila:
»Strokovna revija The Banker nas je že enajstič prepoznala kot najboljše, to izjemno priznanje pa je rezultat vseh - malih 
in velikih uspehov ter zmag, ki jih dosegamo v izjemno dinamičnem in kompleksnem okolju, ki je pod močnim vplivom 
globalnega gospodarskega dogajanja.  Izjemno veseli smo, da je srednje - vzhodni regijski zmagovalec OTP banka, saj 
so znotraj skupine OTP, poleg SKB banke priznanje revije The Banker prejele še banke iz Madžarske, Bolgarije, Srbije in 
Albanije. To dokazuje, da smo del strateške, stabilne in uspešne bančne skupine.« Glavna izvršna direktorica SKB banke 
dodaja še, da je priznanje rezultat dela izjemne ekipe zaposlenih, ki s svojim znanjem, strokovnostjo in zavzetostjo 
ustvarjajo banko prihodnosti, s poudarki na trajnostnem poslovanju in skrbi za okolje, v katerem uspešno in stabilno 
poslujejo. 

V SKB banki bomo z nenehno digitalizacijo, krepitvijo uporabniške izkušnje in usmerjenostjo v trajnostno poslovanje še 
naprej skrbeli, da bomo za naše cenjene stranke nenehno prisoten, zanesljiv ter zaupanja vreden finančni partner. 

SKB BANKA ŽE ENAJSTIČ Z NAZIVOM »BANKA LETA V SLOVENIJI«

11. priznanje 
»Banka leta v Sloveniji«

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

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

www.skb.si

Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo SKB banka in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V skupini SKB več kot 
900 zaposlenih, opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. SKB banka je 
prejemnica prestižnih nazivov: Banka leta 2022 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2022  
v Sloveniji po izboru revije Global Finance, Superbrands 2022 Slovenija in WAC certifikata za aktivno delovno mesto.

Dodatna pojasnila: 
Lara Berlec, direktorica Komunikacij • SKB d.d. Ljubljana • +386 (01) 471 59 35 • PR@skb.si


