
 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO SKB 
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU PRISPEVA K POSLOVNEMU USPEHU 

 
 
Športno društvo SKB (ŠD SKB) je nastalo v daljnem letu 1998 in potemtakem deluje že zavidljivih  

osemnajst let. Vanj je trenutno vključenih kar 43% zaposlenih v Skupini SKB in kar 68% članov je 

izkoristilo vsaj eno ugodnost izmed športnih dejavnosti iz programa društva. Oba podatka dovolj 

nazorno pričata o tem, da se bančniki zavedamo pomembnosti zdravega življenja z veliko gibanja.  

 

»Prvotno vodilo pri ustanovitvi ŠD SKB je bila predvsem organizacija kakovostne rekreativne 

vadbe za zaposlene v SKB«, pravi Andrej Ahčan, ki je vse od ustanovitve društva njegov 

predsednik, in nadaljuje »ogromno delovne vneme, navdušenja, vztrajnosti in prostovoljnega dela 

je bilo potrebno, da je društvo po osemnajstih letih še vedno zelo dejavno, živo in živahno. Še 

vedno smo ekipa zagnanih sodelavcev, ki se že vrsto let trudi. Zavedamo se, da gibanje ni zdravo 

le za telo, ampak šport tudi sprošča napetosti, ki, hočeš nočeš, nastanejo na delovnem mestu. V 

vsakodnevnem življenju smo vse preveč napeti, hitimo, premalokrat pa si vzamemo čas zase in za 

svoje zdravje. In kaj je lepšega kot sodelavec, ki te ob koncu težkega delovnega dne prijazno 

povabi z – »Se vidiva zvečer na košarki!«. 

 

 

Andrej Ahčan, predsednik Športnega društva SKB 

 

Člani, tudi iz bančne mreže, ki se razprostira po vsej Sloveniji, se redno in organizirano ukvarjajo z 

različnimi zvrstmi rekreativne vadbe, tako v dvoranah, kot tudi na prostem. Zvrsti rekreativne 

vadbe, ki jo preko športnega društva nudimo, so: košarka, nogomet, odbojka, odbojka na mivki, 

tenis, badminton, namizni tenis, kegljanje, kolesarjenje, tek, streljanje z zračno puško in bowling.  

 



   

Košarkarska ekipa 

 

 

Odbojkarice 

 

Tudi v primerih, ko člani obiskujejo različne zvrti organiziranih ali individualnih fitnes vadb, so 

deležni določenega finančnega prispevka, saj je cilj in namen društva, da pri zaposlenih spodbuja 

vključevanje v športne aktivnosti in da se jih obenem tudi navaja na zdrav način življenja. V te 

namene športno društvo organizira tudi različne tečaje, kot so tečaj teka na smučeh, tekaško 

delavnico, teniški tečaj in tečaj plavanja. 

 

Mojca Sešek, prva članica Športnega društva SKB, pravi: »V ŠD SKB sem že od samega začetka, 

bila sem ena od ustanovnih članic. Če pomislim, kaj je nastalo iz majhne začetne skupinice sem 

nadvse ponosna. Sama sem športno aktivna že iz otroških let, športna vzgoja je bila moj najljubši 

predmet v šoli… Nekaj let sem celo trenirala namizni tenis, sicer pa sem imela najraje atletiko. 



Danes najraje tečem, kolesarim, smučam. S pomočjo našega društva sem se seznanila tudi s 

tekom na smučeh, ki nam ga je v obliki organiziranega treninga predstavil Klemen Lauseger. 

Priznati moram, da mi prej ta disciplina nikoli ni bila všeč, zdela se mi je dolgočasna in za starejše 

ljudi, , no, sedaj sem pa navdušena tekačica na smučeh. Navdušenje sem prenesla tudi na 

desetletno hči, ki sedaj že leto dni pridno trenira v Tekaškem klubu Dol. Vesela sem, da se s 

športom ukvarjajo tudi preostali člani moje družine. Mož je še iz šolskih dni ohranil navdušenje nad 

košarko, mlajši sin že šest let trenira odbojko, starejši pa se je po večletnem treniranju nogometa 

usmeril v rekreativni tek. Z veseljem sem del ŠD SKB in ni mi žal mesečnega prispevka, ki res ni 

visok. Naše društvo se ves čas razvija in vsako leto ponudi članom veliko možnosti za različne 

vrste rekreacije. Ni športa, ki ga društvo ne bi podprlo. Društvo vsako leto vse svoje člane obdari 

tudi z uporabnim športnim artiklom. Vsi se radi udeležimo tudi prednovoletne športne zabave, ki je 

namenjena vsem članom društva. Osebno največkrat izkoristim prispevek društva pri nakupu 

smučarskih kart, med letom pa pri vstopnini fitnes centra, ki ga obiskujeva skupaj s sodelavko Majo 

in sva tako druga drugi v veliko motivacijo , pa seveda pri udeležbi na različnih tekaških 

prireditvah. Bančnicam in bančnikom svetujem, da se vključijo v športno društvo in se po svojih 

zmožnostih ukvarjajo s tistim športom, ki jim najbolj leži… Šport je v veliko pomoč pri 

premagovanju stresa in pozitivno deluje na naše počutje v celoti.« 

 

 

Mojca Sešek  

 

Ob finančni podpori banke in drugih manjših donatorjev organizira tudi številne prireditve, kot so 

smučarsko tekmovanje za Pokal SKB, Tenis turnir in Jesensko srečanje članov ŠD SKB, ki je 

namenjeno druženju in izmenjavi mnenj. Člani športnega društva se kot predstavniki banke 

udeležujejo tudi mnogih kolesarskih, tekaških in smučarskih tekmovanj in prireditev, ki jih 

organizirajo različne športne organizacije po vsej Sloveniji. 

 



Najbolj odmevni športni tekmovanji bančnikov so vsakoletne Zimske in Poletne športne bančne 

igre. Najboljši smučarji zastopajo barve SKB tudi na evropskem prvenstvu bančnikov v smučanju, 

na Interbancariu. 

 

Člani ŠD SKB tudi aktivno in uspešno sodelujejo na Poslovnih športnih igrah zaposlenih v 

podjetjih, ki poslujejo na slovenskem trgu, v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez. Njihov namen je tudi naš, namreč spodbuditi poslovno javnost k športni 

dejavnosti ter preko športnih aktivnosti, v sproščenem športnem vzdušju in ob druženju krepiti vezi 

med gospodarstveniki in športniki. 

 

Ukvarjanje s športom, skrb za zdravo življenje, gibanje in rekreacijo, ni med zaposlenimi nič 

nenavadnega, saj je SKB tudi sicer ponosna glavna sponzorka slovenskih olimpijskih reprezentanc 

že od samega nastanka Olimpijskega komiteja Slovenije v letu 1992. Štiriindvajset let smo tesno 

povezani s slovenskimi vrhunskimi športniki. Z olimpijci nas povezujejo tudi nekatere skupne 

vrednote, katerim zaposleni v Skupini SKB sledimo pri svojem vsakodnevnem delu in nas 

povezujejo tudi z našimi sodelavci v matični Skupini Société Générale. Te so skupinski duh, 

odgovornost, predanost in inovativnost. Zdrav duh v zdravem telesu pa sta temelja za poslovni 

uspeh.      

  

 

Tekačice 

 

POVZETEK: 84 besed 

Športno društvo SKB deluje že osemnajst let. V povprečju se vanj vključuje okoli polovica vseh 

zaposlenih v Skupini SKB. Poslanstvo, kateremu sledi društvo, je spodbujanje zdravega načina 

življenja, gibanja in sproščanja ob športnih dejavnostih. Načelo »zdrav duh v zdravem telesu« in 

športno udejstvovanje članov ŠD SKB oziroma zaposlenih v Skupini SKB na vseh ravneh in v 

različnih športnih zvrsteh je zgolj uresničitev prepričanja, ki se odraža tudi v sponzorski politiki 



banke. SKB je namreč ponosna glavna sponzorka slovenskih olimpijskih reprezentanc vse od leta 

1992.      

 

Avtor prispevka: Jelka Novak Katona, SKB 
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