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SPOROČILO ZA JAVNOST
10. september 2020

SKB banka, ki je del Skupine OTP, ene največjih in najbolj stabilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi, se je v 
letošnjem letu odločila podpreti slovensko kulturno ustvarjanje in tako postala sponzor sezone 2020/2021 v SNG Opera in 
balet Ljubljana.

SKB banka skupaj s pomočjo strateškega lastnika, Skupine OTP, dosega izredne poslovne rezultate in je večkrat prepoznana kot 
najboljša banka v Sloveniji, po mnenju strokovne javnosti. Podpora okolju, v katerem delujejo, je ključna za dobrobit strank in celotne 
družbe

Tako je SKB banka že od leta 1993 glavni sponzor Slovenske olimpijske reprezentance in velja za eno prvih slovenskih podjetij, 
ki se je odločilo za podporo in širjenje olimpijskih vrednot. 

Ker se zavedajo, da sta kultura in umetnost pomembna gradnika družbe, bodo v letošnjem letu, ko posledice epidemije niso prizanesle 
nikomur – niti kulturnikom, podprli slovensko kulturno ustvarjanje in tako postali sponzor sezone 2020/2021 SNG Opera in 
balet Ljubljana.  

SKB BANKA POSTALA SPONZOR SEZONE 2020/2021 V  
SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA 

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 2019 v Sloveniji po izboru revije The Banker, Najboljša banka 2020 v Sloveniji  
po izboru revije Global Finance ter Superbrands 2020 Slovenija.
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