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12.
Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

12.1 Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev
trajnostnega razvoja Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Uresničevanje strateških usmeritev do leta 2022 merimo tudi s kazalniki, iz katerih je razvidno
napredovanje pri trajnostnih vidikih našega poslovanja. S še močnejšo usmeritvijo k stranki ohranjamo njihov pomen, kot smo ga začrtali v strategiji 2017–2020. Ugled Skupine Triglav zato razumemo kot grajenje kakovostnih odnosov s ključnimi deležniki, poslovno uspešnost pa kot odraz
pozitivnih gibanj osrednjih kazalnikov našega trajnostnega razvoja.

 Organizacijska vitalnost se je ponovno izboljšala
tako v Skupini Triglav kot v matični družbi.
 Pridobivanju novih znanj v Skupini smo
namenili 23 odstotkov več ur, med drugim tudi o
najsodobnejših digitalnih tehnologijah.
 Nezgode pri delu so bile redke; v letu 2018 se je
njihovo število zmanjšalo še za 43 odstotkov. V
poročanje smo vključili nove zahteve standarda
GRI GS za varstvo in zdravje pri delu.
 V preventivne dejavnosti smo vložili 14
odstotkov več sredstev. Dobri so rezultati naložb
v pametno prometno signalizacijo v Sloveniji.

Naša vloga pri razvoju in uveljavljanju odgovornih poslovnih praks bo tudi v prihodnje dejavna.
V dolgoročno vzdržen razvoj zavarovalniške in finančne industrije se vključujemo zlasti z odgovornim in celovitim upravljanjem finančnih in nefinančnih tveganj ter upravljanjem premoženja
naših lastnikov in strank, k čemur nas dodatno spodbujajo tako usmeritve Združenih narodov kot
standarda GRI. Obseg ključnih tem in razkritij po standardu GRI GS je razviden iz spodnje tabele
ter pridobljen z deležniško analizo in analizo bistvenosti (2017). Uresničevanje globalnih Ciljev
trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG) pa je razvidno iz sprotnih opomb.

Upravljanje
tveganj

Bistvene teme trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav:26
Ekonomski vplivi

Družbeni vidiki

 Zavod Vse bo v redu je bil partner akcije 40 dni
brez alkohola.
 Povečalo se je število varnih voznikov, ki so
zavarovalno polico sklenili s popustom DRAJV.

Poslovno
poročilo

Okolje






Ekonomska uspešnost
Prisotnost na trgu
Posredni ekonomski vplivi
Nabavna praksa

 Varstvo konkurence
 Protikorupcijsko ravnanje

 Zaposlovanje
 Odnosi med zaposlenimi
in vodstvom
 Varnost in zdravje pri delu
 Usposabljanje in
izobraževanje
 Raznolikost in enake
možnosti
 Pritožbeni mehanizmi za
delovne prakse

 Lokalne skupnosti
 Nediskriminacija
 Mehanizmi obravnavanja
pritožb glede človekovih
pravic
 Preveritev dobaviteljev po
socialnih kriterijih






 Energija

 Odpadne vode in odpadki

 Okoljska preveritev
dobaviteljev

Računovodsko
poročilo
Trženje in označevanje
Portfelj izdelkov in storitev
Zasebnost uporabnikov
Skladnost na družbenoekonomskem področju

 Poenostavili smo prijavo škod z novim mobilnim
kanalom, na katerem lahko zastopnik ali cenilec
opravi mobilno prijavo s pooblastilom stranke.

Kazalo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018

 V celoti smo izpolnili zastavljene cilje in
smernice za leto 2018.
26
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Za vlaganja
v prometno
varnost
smo prejeli
številne
nagrade.

Zaveze zunanjim pobudam27 in članstvo v združenjih28

Priznanja in nagrade Zavarovalnice Triglav v letu 2018

Zavezani smo strokovnim standardom, spoštujemo Zavarovalni kodeks Slovenskega zavarovalnega združenja in strokovne kodekse na posameznih trgih. Z upoštevanjem priporočil Zveze potrošnikov Slovenije si prizadevamo za izboljšanje finančne pismenosti tako na področju zavarovalništva kot upravljanja premoženja. Naše sodelovanje v projektih in prispevek k pobudam za etično
ravnanje ter okoljsko, družbeno in ekonomsko vzdržno poslovanje sta prostovoljna. Dejavni smo
v komisijah in odborih Slovenskega zavarovalnega združenja, v Evropskem inštitutu za skladnost
in etiko poslovanja (EISEP) ter v Komisiji za korporativno etiko in transparentnost Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Smo člani Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri Transparency International Slovenija.

 TOP 10 Izobraževalni management: Desetič zapored smo se uvrstili med podjetja, ki v Sloveniji sistematično in največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

Družbe Skupine Triglav in njeni zaposleni so člani panožnih in drugih gospodarskih združenj v
posameznih državah. Med njimi so Slovensko zavarovalniško združenje, Gospodarska zbornica
Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov –
GIZ, protikorupcijska skupina Ethos pri UNGC Slovenija, DPO Klub Inštituta za zasebnost in dostop
do informacij, Transparency International Slovenija in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
(MDOS). Zavarovalnica Triglav je prav tako članica več sektorskih in strokovnih združenj za skladnost poslovanja, tako lokalnih kot mednarodnih.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

 Trusted Brand 2018: Dvanajstič zapored je najbolj zaupanja vredna zavarovalnica v Sloveniji.
 Slovenski oglaševalski festival (SOF): Veliki nagradi za mobilno aplikacijo Triglav Rekord
(inovativne rešitve in digitalno komuniciranje).
 Marketinška odličnost Društva za marketing Slovenije: Finalisti v kategoriji velikih podjetij
v segmentu B2C.
 Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks: Glavna nagrada za partnerstva, inovacije in spremembe 2018 za projekt Skupaj za prometno varnost, ki jo podeljuje Mreža za
družbeno odgovornost.

Poslovno
poročilo

 PMO Symposium 2018: Finalisti za najboljšo projektno službo na največjem mednarodnem
kongresu za projektno vodenje PMO Symposium (podeljuje Project Management Institut.)
 Zlato pero (Gold Quill, mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC): Nagrada za odličnost v kategoriji publikacije za posebno številko revije Obzornik: Depresija – Pogovarjamo se! in v kategoriji digitalnega komuniciranja za vsebinski portal Vse bo v redu.

Upravljanje
tveganj

 Content Marketing Awards: Dve nagradi za posebno številko Obzornika: Depresija. Pogovarjajmo se! za najboljšo tematsko publikacijo in naslovnico (podeljuje Content Marketing
Institut).
 FEIEA Grand Prix 2018: Dve glavni nagradi za interno komuniciranje: Obzornik Int za najboljšo interno večjezično publikacijo in za najboljšo fotografijo (podeljuje FEIEA, Evropsko
združenje internih komunikatorjev).

Računovodsko
poročilo

 POMP Forum 2018: Nagradi POMP za dosežke na področju vsebinskega marketinga v kategoriji najboljšega videa ter najboljše vsebinske kampanje.
 ARC Award: Zlato priznanje za inovativen pristop k Letnemu poročilu Skupine Triglav za leto 2017, srebrno priznanje za interaktivnost ter nagradi za spletno in grafično oblikovanje
ter fotografijo in video.

Kazalo

 Najboljše letno poročilo: Glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju z Akademijo Finance za obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje ter trajnostni razvoj in priznanje za najboljše poročilo med slovenskimi podjetji.
 IADA Awards: Zlato priznanje za Letno poročilo Skupine Triglav v kategoriji Netradicionalni
format.
 SoMo Borac 2018: Aplikacija Triglav Drajv je bila finalist v kategoriji SoMo App.
 WEBSI 2018: 2. mesto v kategorijah Digitalna orodja za Potovalni tetris in Inovativni digitalni projekti za Gasilci iz avta reševali ukleščenega Ceneta Prevca in 3. mesto za center
Triglav Lab. Priznanje strokovne žirije za poglobljeno zgodbo Gori! Kaj zdaj?
27
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Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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12.2 Ključni deležniki29

Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav

5

Mediji

Zaposleni
Dobavitelji
in upniki

Stranke

21

14

6

9
Pomembnost za deležnike

Ključni deležniki Skupine Triglav

1

Visoka

Potrebe in interese deležnikov spremljamo skozi splet medsebojnih odnosov na strateški in operativni ravni. Medsebojno zaupanje in razumevanje s posameznimi skupinami krepimo s korektnim
in uravnoteženim komuniciranjem ter njihovim vključevanjem.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

16

8

15

12
13

10
3
11

2

4

18
7

17

Poslovno
poročilo

25
23

20

19

22
24

Upravljanje
tveganj

Srednja

Regulatorji

Delničarji /
vlagatelji

Lokalne
skupnosti

Nizka

Računovodsko
poročilo

Nizka

GRI GS 102- 40, 102-42, 102-43, 102-44

Visoka

Ekonomski vplivi

Družbeni vplivi

Okoljski vplivi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25. Odgovorna raba
naravnih virov

Kapitalska ustreznost
Poslovna strategija
Učinkovito upravljanje tveganj
Donosnost
Hitra izplačila odškodnin
Dolgoročno sodelovanje z
dobavitelji
7. Plačni sistem in nagrajevanje
8. Zanesljivost plačil
9. Ugodne premije

29

Pomembnost za Skupino Triglav

Srednja

Varnost strank
Zanesljivost in zaupanje v zavarovalnico
Poglobljene informacije o poslovanju
Prometna in požarna varnost
Obveščenost o spremembah v podjetju
Izobraževanje in usposabljanje
Odnosi med zaposlenimi
Dostopnost za invalide
Prijazen odnos do strank
Odgovorno, vzdržno poslovanje
Finančna pismenost
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Inovativni produkti in storitve
Infrastrukturna vlaganja
Zdravstvena preventiva

Kazalo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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Izpostavljene teme v odnosih z deležniki in načini njihovega vključevanja
Deležniki

Ključne teme/interes

Oblika vključevanja

Stranke/zavarovanci













Hitra izplačila odškodnin
Dobro razmerje med ceno in kakovostjo zavarovalnih in finančnih produktov in storitev
Ugodnosti za stalne in nove zavarovance, stranke
Zanesljivost in zaupanje v Skupino Triglav
Ugodna zavarovanja in donosnost skladov Skupine
Izkušnje na trgu
Prijazen odnos do strank, zavarovancev
Osebni odnos s strokovnjakom
Inovativnost zavarovalno-finančnih produktov in storitev
Varovanje osebnih podatkov in skrb zanje
Odgovorni in čim bolj jasni pogoji zavarovalnih in finančnih storitev in produktov











Osebni stiki z zavarovalniškimi strokovnjaki, upravljalci premoženja
Zaznavanje pritožb in pohval ter odzivanje nanje
Elektronska pošta
Telefonski pogovori
Mnenjske ankete in raziskave
Spletna mesta, blogi in e-novičniki
Družbena omrežja
Mobilne aplikacije
Trženjsko komuniciranje

Zaposleni










Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti
Sistem napredovanja
Obveščenost o pomembnih mejnikih in spremembah v podjetju
Poslovna strategija
Odnosi med zaposlenimi
Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
Izobraževanje in dodatno usposabljanje
Varnost in zdravje na delovnem mestu












Sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev, sindikati, predstavniki zaposlenih v nadzornih svetih)
Karierno razvojni in izobraževalni sistem
Merjenje organizacijske vitalnosti
Mnenjske ankete in raziskave
Program Triglav.smo
Interni tiskani in spletni mediji
Interne prireditve, strokovno izobraževalni in športno-rekreacijski dogodki
Osebni stiki
Elektronska pošta
Telefonski pogovori

Delničarji/vlagatelji







Poslovna strategija
Poglobljene informacije o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
Finančna učinkovitost, kapitalska ustreznost
Dividendna politika in donosi
Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje










Seje Skupščine delničarjev
Seje Nadzornega sveta in njegovih komisij
Objave na SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
Korporativno spletno mesto
Predstavitve za vlagatelje
Investitorske konference, posamični sestanki, konferenčni klici
Elektronska pošta
Mnenjske ankete in raziskave

Državni in nadzorni organi








Zagotavljanje kapitalske ustreznosti
Varnost zavarovancev oziroma uporabnikov zavarovalnih storitev
Učinkovit sistem upravljanja tveganj
Skladnost poslovanja ter zavarovalnih in finančnih storitev in produktov
Izpolnjevanje vseh obveznosti javne družbe
Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje

 Poročanje regulatorjem (agenciji za zavarovalni nadzor, agenciji za trg vrednostih papirjev)
 Redni pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora
 Revizije pooblaščenih revizorjev

Dobavitelji








Dolgoročno sodelovanje
Zanesljivost in pravočasnost plačil
Nadgradnja obstoječega sodelovanja
Dobavni roki, cene storitev in blaga
Dobava okolju prijaznejših materialov
Brezpapirno poslovanje






Razpisi in natečaji
Delovni sestanki
Elektronska pošta in elektronsko poslovanje
Telefonski pogovori

Lokalne in širše skupnosti






Prometna varnost
Požarna varnost
Varovanje in skrb za zdravje
Soustvarjanje projektov na področju kulture, športa, preventivnega ravnanja, zdravstva,
umetnosti, dobrodelnosti
 Infrastrukturna vlaganja
 Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
 Zavarovalniška in finančna pismenost

 Partnerstva z neprofitnimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter izvedba
skupnih projektov
 Skupni projekti z lokalnimi skupnostmi, zlasti na področju prometne varnosti
 Sistem dodeljevanja sredstev za sponzorstva in donacije
 Neposredni stiki z lokalnimi odločevalci
 Elektronska pošta
 Telefonski pogovori

Mediji














Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in spremembah v Skupini Triglav
Informacije o zavarovalnih in finančnih produktih in storitvah
Sodelovanje z lokalnimi in širšimi skupnostmi
Razvoj in splošne teme o zavarovalništvu
Strokovne zavarovalniške in finančne vsebine

Sporočila in izjave za javnost
Srečanja s predstavniki medijev
Odgovori in pojasnila
Elektronska pošta
Telefonski pogovori
Spletna mesta

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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12.3 Ekonomski vidiki30

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letih 2016–2018
v milijonih EUR
Zavarovalnica Triglav

Ekonomska uspešnost je osnovni pogoj za vzdržno poslovanje Skupine Triglav v obeh strateških
dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Opredeljujemo jo s strateškimi cilji na
vseh ravneh. Pogoj za njeno doseganje je učinkovito upravljanje tveganj, ki jih razumemo celovito
in obsegajo tudi nefinančna tveganja.
Kot je razvidno iz Kazala GRI GS, o ekonomski uspešnosti poročamo na več mestih v letnem poročilu.

2,9
2,2
1,9
1,5

1,3

Distribuirana ekonomska vrednost Skupine Triglav obsega čiste odhodke za škode in druge zavarovalne odhodke, odhodke od finančnih sredstev, druge odhodke, operativne stroške poslovanja,
izplačilo dividend, odhodek na davek, naložbe v družbeno skupnost ter plačila, nadomestila in
bonitete zaposlenim.
V letu 2018 je dosegla 38,3 milijona evrov (leto prej 26,2 milijona). Vrednostno sestavo in sestavo
po deležih si oglejte [→ v poglavju 2. v preglednici Drugi ekonomski, družbeni in okoljski vplivi poslovanja Skupine Triglav].

1,2

2016

2017

Zavarovalnica Triglav

2,6

Skupina Triglav

2,7

2,5

Računovodsko
poročilo

2016

2017

2018

Kazalo

Vrednost donacij v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letih 2016–2018
v tisoč EUR
Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav
512,2

Z vlaganji v preventivne programe zmanjšujemo tveganja in so pomemben ekonomski in družbeni vpliv zavarovalniške panoge, predpisuje jih tudi zakonodaja. Vlaganja Skupine Triglav smo v letu
2018 povečali, njihovo vsebino pa opisujemo [→ v poglavju 12.4 Družbeni vidiki].

450,9
302,1
197,4

193,6

171,8

Sponzorstva in donacije

32

30

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 31 GRI GS 201-1 | 32 GRI GS 201-1

Upravljanje
tveganj

3,6

3,4

3,2

Preventivna vlaganja31

Donacije največkrat namenjamo v zdravstvene namene. V letu 2018 so se okrepile, prav tako se je
povečal tudi obseg sponzorskih sredstev.

Poslovno
poročilo

2018

Vrednost sponzorstev v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letih 2016–2018
v milijonih EUR

Skupina Triglav ima vodilni položaj med zavarovalno-finančnimi skupinami v regiji Adria. Tržni položaj na posameznih trgih predstavljamo [→ v poglavju 2.6.2 Zavarovalništvo ] in [→ 7.4 Poslovanje
Skupine Triglav v regiji Adria].
Posredni ekonomski vplivi Skupine Triglav zajemajo predvsem preventivno delovanje, sponzorstva
in donacije ter vlaganja v infrastrukturo. Njihovo opredeljevanje na nacionalni in lokalni ravni poteka predvsem:
 prek rezultatov razpisov in povabil za sodelovanje pri preventivnih vlaganjih ter sponzorskih in
donatorskih partnerstev,
 na podlagi potreb, ki jih v lokalnih okoljih zaznajo naše družbe in poslovne enote,
 v neposrednih stikih z lokalnimi skupnostmi,
 z analizami poslovanja, zlasti tveganj in škodnega dogajanja, javno objavljenih podatkov specializiranih organizacij in ustanov,
 s tržnimi in javnomnenjskimi raziskavami.

Skupina Triglav

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

2016

2017

2018

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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Vlaganja v infrastrukturo

Tudi nabava preostalih podjetij v Skupini Triglav je pretežno lokalna, materiale ali storitve nabavljajo na svojih trgih. Strateška nabavna funkcija v matični družbi pa proučuje, katere vrste nabave
bi lahko v prihodnje izvajali bolj centralizirano za boljše pogoje, višjo kakovost in nižja tveganja.

Sedmo leto zapored smo urejali in postavljali nove igralne
površine v lokalnih skupnostih. Od začetka akcije Otroci
Triglava smo odprli več kot
dvajset igrišč za družine z
otroki, mladostnike in druge
občane ter jim omogočili kakovostno preživljanje prostega časa. Zadnja pridobitev, h
kateri smo prispevali, je gozdna igralnica pri koči v Lomu
pod Storžičem.
Igralnica
pri koči v
Lomu pod
Storžičem.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Varstvo konkurence na trgu
Spoštujemo varovane interese konkurentov ter ravnamo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji pri
vsakodnevnem poslovanju, razvoju produktov in trženju.35
V Skupini Triglav odklanjamo vsakršne dogovore s konkurenti, ki bi lahko vodili do omejevalnih ravnanj, in pazimo, da jim z ničimer ne sporočamo svojih tržnih namenov in preferenc. Informacije o
konkurenci zbiramo izključno na zakonite načine. Pri predstavljanju svojih storitev ali produktov ne
uporabljamo prepovedanih oglaševalskih prijemov. Kot družba s prevladujočim položajem na posameznih trgih pazimo in skrbimo, da svoje moči ne zlorabimo. Zavarovalnica Triglav ni seznanjena,
da bi pred Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence zoper njo ali katero od odvisnih
družb Skupine potekali pravni postopki zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva konkurence.36

Nabavna praksa33

Nagrajevanje družb za zavarovalno zastopanje in prodajnikov v družbah

Posodobili smo nabavni proces v matični družbi ter se posvetili njegovi nadaljnji informatizaciji
za dodatno transparentnost, konkurenčnost in kakovost podatkov o rezultatih nabave in dobaviteljih. Prenovljena informacijska podpora bo zaživela v letu 2019. Dobre prakse širimo na družbe
Skupine. Izvedli smo nekaj večjih skupnih nabav na področju informatike in sprejeli prenovljeni
minimalni standard za nabavni proces v Skupini.

Poslovne rezultate partnerjev spremljamo tekoče in sprejemamo ukrepe za nadgradnjo sodelovanja in izboljšanje prodaje. Pred sklenitvijo pogodbe z novim zunanjim pogodbenim partnerjem
opravimo standardizirani sprejemni postopek.
Zavarovalnica Triglav je ob koncu leta sodelovala s 457 pogodbenimi partnerji z licenco za zavarovalno zastopanje (tehnični pregledi, prodajalci vozil, lizinške hiše, banke, turistične agencije, agencije za življenjska in premoženjska zavarovanja). Največ pogodb imamo sklenjenih z neekskluzivnimi agencijami.37 Agencije za sklepanje premoženjskih zavarovanj sicer razvrščamo po merilih
ekskluzivnosti, zbrane premije, velikosti območja delovanja in obsega zavarovalnih produktov.
Uvajamo dodatno nagrajevanje ob izpolnitvi letnih načrtov in motiviramo na izobraževalno-motivacijskih dogodkih. Pri agencijah, ki tržijo življenjska zavarovanja, se višina provizije oblikuje na
podlagi ekskluzivnosti, gibanja portfelja in indeksa ohranjanja zvestobe zavarovancev. Deli se na
začetno in portfeljno provizijo in temelji na plačani premiji.

Zbiranje ponudb in izvajanje razpisov sta pretežno elektronska in potekata prek nabavnega portala, kar omogoča primerno stopnjo sledljivosti. Merila za izbor dobaviteljev so odvisna od vrste
nabave. Obvezni merili sta cena in poslovno sodelovanje. Preostala merila pogojuje vrsta nabave
(bonitetna ocena podjetja, plačilni pogoji, pred- in poprodajne storitve, tehnične prednosti, izkušnje in reference, datum dobave ali zaključka del, bančne garancije …).
V letu 2018 smo v zavarovalnici obširneje ocenili dobavitelje. Ocenjevali smo jih po izvedenih dobavah ter presojali vse dobavitelje, tudi potencialne, z vidika zahtev skladnosti. Razvijali smo merila kakovosti, družbene odgovornosti, učinkovitosti sodelovanja ter doseganja sinergij in cenovne
konkurenčnosti. Krepitev odnosov z dobavitelji in objektivna merila ocenjevanja učinkov sodelovanja so podlaga za učinkovitejši razvoj dolgoročnih partnerskih odnosov, pri čemer upoštevamo
načela konkurenčnosti, obvladovanja tveganj, transparentnosti in trajnostnega razvoja.

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

Na tujih trgih Skupine Triglav sodelujemo z več kot 850 pogodbenimi partnerji (agencije, tehnični
pregledi, lizinške hiše, prodajalci vozil ter banke). Pri nagrajevanju uporabljamo linearne sheme,
ki jih lahko, glede na lokalno zakonodajo, nadgrajujemo z nagradnimi provizijami glede na obseg
posla, finančno disciplino in škodni rezultat. Premijske stopnje so univerzalne (ne glede na to, ali je
zavarovanje novo ali obnovljeno), ekskluzivna partnerstva pa so dodatno nagrajena z ugodnostmi.

Lokalno usmerjena nabava34

Subvencije in oblike državne pomoči38

Zaradi razmeroma majhne velikosti države slovenski trg obravnavamo kot lokalni trg. Prizadevamo
si za sodelovanje s čim več lokalnimi dobavitelji. Takšno ravnanje ni utemeljeno, kadar povečuje
število posrednikov in tveganje za kakovost ter slabša konkurenčni položaj. Redno spremljamo
širše tržne trende v ključnih nabavnih skupinah, predvsem zaradi konkurenčnosti naše nabave.
Iskanje ponudb na tujih trgih pogosto ni smiselno (razen v izjemnih primerih), saj lahko veliko
večino nabav izvedemo pod boljšimi pogoji in z nižjimi tveganji z domačimi dobavitelji.

Za leto 2018 smo kot nepovratno finančno pomoč prejeli subvencije Eko Sklada za nakup električnih avtomobilov v višini 39.161,07 evrov. Na osnovi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo bili deležni subvencije za invalide (nagrade za preseganje kvote, oprostitev
plačila prispevkov PIZ).
Druge družbe v Skupini v letu 2018 niso prejele javnih sredstev.
33
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12.4 Družbeni vidiki

Število zaposlenih v Skupini Triglav

12.4.1 Odgovoren odnos do zaposlenih39
Politika upravljanja človeških virov Skupine Triglav je usmerjena v preoblikovanje in poenotenje
organizacijske kulture, kar opisujemo v nadaljevanju. Začrtane poslovne cilje dosegamo z visoko
strokovno usposobljenimi, kompetentnimi, izkušenimi in motiviranimi zaposlenimi. Nove sodelavce zato premišljeno izbiramo med najboljšimi kadri, ki so na voljo na trgu dela, ter jim omogočamo osebnostno rast, razvoj in karierno napredovanje. Cenimo nova znanja in digitalne talente,
spodbujamo inovativnost, multikulturno naravnanost ter prenašanje izkušenj in znanj z medgeneracijskim sodelovanjem.

5.151

5.046

5.166

Gibanje deleža zaposlenih
v Skupini Triglav z najmanj VI. stopnjo
bolonjske ravni izobrazbe

53,8 %

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

52,5 %

Poslovno
poročilo

Strateške smernice upravljanja človeških virov in zaposlitvena politika
 Vzpostavljamo enotno organizacijsko kulturo odprtosti in sodelovanja. Strategijo Skupine Triglav udejanjamo z uresničevanjem korporativnih vrednot, pravil, sprejetih procesov in postopkov, vedenj ter načinov delovanja zaposlenih.
 Gradimo ugled dobrega delodajalca. Naš cilj je pridobivati, razvijati in zadržati najboljše kadre,
pri čemer izboljšujemo procese in mobilnost sodelavcev med matično in odvisnimi družbami.
Uveljavljamo sistem mentorstev, raznolikost in medgeneracijsko sodelovanje. Pri iskanju novih
sodelavcev uporabljamo klasične in alternativne poti (objave na spletnih portalih, sodelovanje
z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami, štipendiranje, interni program idr.). Poseben izziv
je pridobivanje kadrov z medfunkcijskimi, analitičnimi ter tehničnimi kompetencami.
 V letu 2018 smo na novo ovrednotili delovna mesta in na podlagi kompetenčnega modela
nadgradili letne razgovore (v okviru reorganizacije in nove sistemizacije delovnih mest). Vlogo
vodij smo dopolnili z razvojnim spremljanjem zaposlenega.

2016

2017

2018

Zaposleni po dejavnostih Skupine Triglav

1,5 %

5,0 %
7,9 %

11,0 %

Kazalo
52,4 %
10,3 %

87,1 %
13,4 %

Zavarovalništvo

Slovenija

Upravljanje premoenja

Srbija

Drugo

Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Črna Gora
Severna Makedonija

39

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 40 GRI GS 102-7, 102-8

Upravljanje
tveganj

Zaposleni po trgih Skupine Triglav

11,4 %

 Nov kadrovsko informacijski sistem v Zavarovalnici Triglav omogoča izboljšave in poenostavitve številnih procesov. S potrebnimi prilagoditvami ga bomo uvedli tudi v družbah Skupine ter
nadgradili medsebojno sodelovanje.

Na zadnji dan leta 2018 je bilo v Skupini Triglav 5.166 zaposlenih, kar je 15 sodelavcev več kot v
predhodnem letu, predvsem zaradi novih zaposlitev v Triglav Savetovanju, Beograd.

2018

Računovodsko
poročilo

 Pri izobraževanju za razvoj vseh skupin zaposlenih namenjamo poseben poudarek ključnim in
perspektivnim kadrom. Stalno usposabljanje poteka na področju digitalnih tehnologij in prodajnih kompetenc, nenehno se odvijata tudi usposabljanje in coaching vodij.

12.4.1.1 Zaposlovanje in sestava zaposlenih40

2017
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Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na vrsto zaposlitve (krajši, polni delovni čas)
na zadnji dan leta 201841
2018
Vrsta zaposlenih glede na delovni čas

Število

2017
Delež (v %)

Število

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na starost in glede na spol na zadnji dan leta 201847
Skupina Triglav
Delež (v %)

Skupina Triglav

2018
Starostne
skupine

Število

Zavarovalnica Triglav
2017

Delež
(v %)

Število

2018
Delež
(v %)

Število

2017
Delež
(v %)

Število

Delež
(v %)

Krajši delovni čas

295

5,7

309

6,0

Polni delovni čas

4.871

94,3

4.842

94,0

Od 18 do 19

5

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

116

2,2

119

2,3

17

0,7

26

1,1

5.166

100,0

5.151

100,0

Od 20 do 25
Od 26 do 30

397

7,7

412

8,0

121

5,3

126

5,5

Krajši delovni čas

91

4,0

91

4,0

Od 31 do 35

645

12,5

664

12,9

224

9,8

219

9,6

Polni delovni čas

2.199

96,0

2.194

96,0

Od 36 do 40

780

15,1

807

15,7

297

13,0

335

14,7

905

17,5

923

17,9

422

18,4

434

19,0

Skupaj
Zavarovalnica Triglav

Skupaj
Vrsta pogodbe o zaposlitvi

2.290

100,0

2.285

100,0

Od 41 do 45
Od 46 do 50

829

16,0

833

16,2

434

19,0

453

19,8

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Od 51 do 55

749

14,5

735

14,3

434

19,0

415

18,2

655

12,7

703

13,6

56 in več

Skupina Triglav
Za določen čas
Za nedoločen čas

4.511

87,3

4.448

86,4

Skupaj

5.166

100,0

5.151

100,0

Zavarovalnica Triglav
Za določen čas

Skupaj

Spol
35

1,5

47

2,1

Moški

740

14,3

658

12,8

341

14,9

277

12,1

5.166

100,0

5.151

100,0

2.290

100,0

2.285

100,0

Število

Delež
(v %)

Število

Delež
(v %)

Število

Delež
(v %)

Število

Delež
(v %)

2.470

47,8

2.512

48,8

1.128

49,3

1.159

50,7

Za nedoločen čas

2.255

98,5

2.238

97,9

Ženske

2.696

52,2

2.639

51,2

1.162

50,7

1.126

49,3

Skupaj

2.290

100,0

2.285

100,0

Skupaj

5.166

100,0

5.151

100,0

2.290

100,0

2.285

100,0

Stopnja fluktuacije42 v Skupini Triglav je znašala 10,8 odstotka (2017: 10,2 odstotka), v matični
družbi pa je bila s 3,0 odstotka precej nižja (2017: 4,9 odstotka). Največ odhodov je bilo v starostnih
skupinah med 26 in 40 let ter zaradi upokojitev v skupini nad 56 let. Večino novih sodelavcev smo
pridobili v starostni skupini med 26 in 35 let.

Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi v Skupini Triglav je 91,4-odstoten (2017: 91,7-odstoten),
v Zavarovalnici Triglav pa je 93,1-odstoten (2017: 93,5-odstoten). Delavci z individualno pogodbo
so predstavljali 8,6 odstotka zaposlenih (443 zaposlenih).48 Bonitete so enake za redno zaposlene s
polnim delovnim časom, začasno zaposlene in zaposlene s krajšim delovnim časom.49

Povprečna starost zaposlenih v Skupini Triglav se je nekoliko povišala na 43,96 let (2017: 43,61).
V matični družbi znaša 45,61 let (2017: 44,99). Povprečna starost članov uprave v Zavarovalnici
Triglav je 45,8 leta.43 V Sloveniji je menedžment lokalen,44 pretežni del menedžmenta je lokalen
tudi na drugih trgih.
V sestavi zaposlenih po spolu se je za 1,0 odstotno točko povečal delež žensk. V vseh kategorijah
zaposlenih, lokacijah in dejavnostih je sicer višina osnovne plače žensk in moških enaka.45 Delež
žensk v najvišjem menedžmentu je znašal 13,6 odstotka (13,3 odstotka v letu 2017), v srednjem
menedžmentu pa 40,2 odstotka (38,8 odstotka v letu 2017). V Upravi Zavarovalnice Triglav je delež
40-odstoten.46

41

GRI GS 102-8 | 42 GRI GS 401-1 | 43 GRI GS 405-1 | 44 GRI GS 202-2 | 45 GRI GS 405-2 | 46 GRI GS 405-1 | 47 GRI GS 405-1 | 48 GRI GS 102-41 | 49 GRI GS 401-2
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12.4.2 Izobraževanje in razvoj kadrov

smo 18 študentov in dijakov, obvezno delovno prakso pa omogočili 36 študentom in dijakom. Nadaljevali smo sodelovanje s fakultetami ter se večkrat predstavili študentom in dijakom.

Izobraževanje50
Največ izobraževanj je internih, s čimer dosegamo večjo prilagojenost lastnim potrebam. Tako se
je interno izobraževalo 94 odstotkov udeležencev (63 odstotkov klasično, 31 odstotkov spletno).
V matični družbi so prevladovali programi zavarovalništva, prodajnih veščin in poslovno-finančne
teme. Oblikovali smo izobraževalne programe o novih digitalnih tehnologijah. Za podporo vodjem
pri vpeljavi miselnosti odlik za oblikovanje nove kulture smo usposobili ekipo internih coachev
(Strenghts Based Leadership) in v coaching vključili vse vodje iz matične družbe in dveh odvisnih
družb. Sistem bomo vpeljali v preostale družbe Skupine. Vse vodje smo izobraževali o izvajanju
letnih razgovorov. Novim zavarovalnim zastopnikom namenjamo pripravljalni tečaj za pridobitev
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, izkušenejšim Prodajno akademijo, ki
so jo izvedli tudi v Triglav Svetovanju. Perspektivne sodelavce iz Skupine Triglav smo vključili v tretjo skupino Triglav International Business academy (TIBA).
Zavarovalnica Triglav in Triglav INT sta za zaposlene priredila 16 strokovnih mednarodnih posvetov. Pozavarovalnica Triglav je za udeležence iz vse Skupine pripravila izobraževanje o zavarovanju
terjatev. V Triglav Svetovanju so izvedli specializiran prodajni trening in vpeljali coaching za delo
s svetovalci. V Triglav INT-u in zavarovalnih družbah zunaj Slovenije so vodje uvajali v nov sistem
ciljnega vodenja, Triglav Osiguranje, Beograd je vpeljal tudi šolo za prodajnike.
Povprečno število ur funkcionalnega izobraževanja
zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v letu 2018
glede na spol52

36
33
30

Skupaj

enske

Moški

Tudi med spletnimi izobraževanji na ravni Skupine Triglav
so bila v ospredju strokovna
zavarovalniška izobraževanja
in prodajne veščine, ob tem
pa še priprave na licence,
varnost in zdravje pri delu, informacijska varnost, varstvo
osebnih podatkov in preprečevanje pranja denarja ter
financiranja terorizma.51
Zaposlene v Skupini spodbujamo k nadaljevanju formalnega izobraževanja. Študij ob
delu smo v celoti ali delno financirali 155 zaposlenim. Pripravništvo je pod vodstvom
mentorjev opravljalo 13 mladih sodelavcev. Štipendirali

Občutno smo povečali obseg funkcionalnega izobraževanja v Skupini, in sicer za 19 odstotkov
(merjeno v urah). Izobraževanje je bilo dokaj enakomerno porazdeljeno po vseh starostnih skupinah, nekoliko več ga je bilo med mlajšimi, zlasti novo zaposlenimi sodelavci. Na višje skupne
stroške izobraževanj so tako vplivali zlasti višji stroški internega izobraževanja in posredni stroški
izobraževanj. Na ravni Skupine Triglav so dosegli indeks 124 (1.684.203 evrov), podobno v Zavarovalnici Triglav (indeks 123, 1.143.986 evrov), kar vključuje neposredne in posredne stroške.

Ciljno vodenje in razvoj kompetenc53
S ciljnim vodenjem spremljamo zaposlene, njihovo uspešnost, podajamo povratne informacije in
jih motiviramo. Zaposleni so nagrajeni za doseganje ciljev, ki jih postavijo z vodji na letnem razgovoru in jih spremljajo na trimesečnih pogovorih. Zaradi narave dela so zaposleni na področju
prodaje zavarovanj v matični in odvisnih družbah nagrajevani na drugačen način.
V matični družbi smo ob koncu leta nadgradili letni razgovor z usmerjenim načrtovanjem razvoja
zaposlenih ter z lastnim kompetenčnim modelom, ki podpira poslovno strategijo in želeno organizacijsko kulturo. Na njegovi osnovi bomo določili kompetenčni profil in spodbujali razvoj zaposlenih.
V sistem ciljnega vodenja je vključenih 70 odstotkov zaposlenih v Zavarovalnici Triglav. V različnih
oblikah ga uveljavljamo tudi v ostalih družbah (Pozavarovalnici Triglav Re, Skupni pokojninski družbi, Triglav Svetovanju, Triglav Avtoservisu, Triglav, Upravljanju nepremičnin in Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici) v različnih oblikah. V Triglav INT-u in v odvisnih zavarovalnih družbah zunaj Slovenije
so proces ciljnega vodenja v letu 2018 izvedli testno in ga bodo dokončno uvedli v letu 2019.
Kompetence in razvojni potencial zaposlenih v več družbah Skupine Triglav ocenjujemo tudi z orodjem DNLA. Uporabljamo ga tudi pri zaposlovanju v Zavarovalnici Triglav, Pozavarovalnici Triglav Re
in Triglav Osiguranju, Beograd ter za razvoj vodij v matični družbi, Pozavarovalnici Triglav Re, Triglav,
Zdravstveni zavarovalnici ter v zavarovalnih družbah zunaj Slovenije.
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v Skupini
Triglav
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Računovodsko
poročilo
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Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti
Direktiva Solventnost II zahteva, da so osebe, ki vodijo ali nadzirajo zavarovalnico oziroma opravljajo delo na ključnih funkcijah, ustrezno strokovno usposobljene in primerne (dobrega ugleda
in integritete). V Skupini Triglav poteka ocenjevanje usposobljenosti in primernosti Uprav, Nadzornih svetov in nosilcev ključnih funkcij skladno z nacionalnimi zakonodajami ter na podlagi sprejetih internih aktov. Ocenjevanje izvajamo v vseh zavarovalnih družbah. V letu 2018 smo tako na
podlagi temeljnih pravil, meril in postopkov ocenjevanja usposobljenosti in primernosti, opravili
ocenjevanje vseh zgoraj navedenih oseb.
50
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12.4.2.1 Organizacijska vitalnost (klima) in organizacijska kultura54
V merjenje organizacijske vitalnosti in zavzetosti se je vključilo 3.651 ali 83,1 odstotka zaposlenih
v 15-ih družbah. Odzivnost je bila 2 odstotka boljša kot leto prej (2017: 80,94 odstotka). Skupni Indeks ORVI sestavljajo kazalniki delovno okolje, sistemi, operativno vodenje, osebni pogled in
zavzetost.
Organizacijska vitalnost v Skupini Triglav se vsako leto izboljšuje. Indeks ORVI za Skupino Triglav za
leto 2018 znaša 3,87 in se je izboljšal za 0,12 točke. Razvidno je izboljšanje vseh glavnih kazalnikov.
Vse več zaposlenih je visoko zavzetih (več kot 52 odstotkov), delež nizko zavzetih pa se zmanjšuje
(12 odstotkov). Zaposleni v Skupini Triglav pozitivno dojemajo svoje delovno okolje in so precej

Indeks ORVI

Odzivnost

3,87

83,05 2,11

zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, sodelavci in neposrednim vodjem. Izboljšuje
se tudi kategorija Nagrajevanje in sistemi napredovanja.
Indeks ORVI matične družbe je višji od indeksa Skupine in znaša 3,94. Tudi drugi kazalniki so se
izboljšali.
Na osnovi rezultatov merjenja spreminjamo in izboljšujemo organizacijsko kulturo Skupine Triglav
in dolgoročno organizacijsko vitalnost Zavarovalnice Triglav. Temeljna ukrepa sta oblikovanje voditeljske kulture in sistematičen razvoj vodij v celotni Skupini. Oblikovanje voditeljske kulture (s
ciljnim vodenjem, coachingi in drugimi aktivnostmi) pomembno vpliva na razvoj, zadovoljstvo in
zavzetost zaposlenih. Nekatere družbe so uvedle tudi posebne ukrepe, vse pa so se posvetile sistematičnemu razvoju vodij ter prenovi ciljnega vodenja in nagrajevanja.
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Za razvoj voditeljske kulture
smo pripravili tudi Standarde vodenja Skupine Triglav,
ki dopolnjujejo Minimalne
standarde na tem področju.
Za učinkovitejše uveljavljanje
novih vrednot smo preoblikovali Politiko o izvajanju strokovne prakse v Skupini Triglav,
katere namen ostaja stalen
prenos zavarovalniškega ter
drugega strokovnega znanja
med družbami v Skupini.
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Dogodki kot so »kje si pa ti v službi(ci)«
pomembno izboljšujejo dobro počutje
zaposlenih.
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Varnost in zdravje pri delu55

V matični družbi celovito pristopamo k zagotavljanju varnih in
zdravih delovnih razmer ter prepoznavamo, zmanjšujemo in obvladujemo tveganja, ki izhajajo iz delovnih nalog in delovnega
okolja. Tak odnos prenašamo v odvisne družbe z uvajanjem skupnih minimalnih standardov zdravja in varnosti pri delu. Upoštevamo tudi lokalno zakonodajo.
Strokovno področje za varnost in zdravje pri delu je organizirano v skladu z zakonodajo ter skrbi za nemoteno zagotavljanje
zdravega delovnega okolja za zaposlene. Na področju varnosti
in zdravja pri delu delujejo trije strokovni sodelavci.56
Z Izjavo o varnosti ter oceno tveganja so ocenjena vsa delovna
mesta, predvidene in opisane so nevarnosti in škodljivo delovanje, ki lahko vplivajo na zdravje zaposlenih, ter predvideni ukrepi za njihovo zmanjšanje. Gre za proces, v katerem opravljamo redne revizije ocen in dopolnjujemo ukrepe. Vanj neposredno vključujemo
tudi zaposlene. Pri revizijah ocen zdravstvenih tveganj sodeluje medicina dela, kar je za obvladovanje tveganj posebej pomembno. Skladno z oceno tveDOSTOJNO DELO IN
ganj redno napotujemo zaposlene na obdobne zdravniške preglede, vsak na
GOSPODARSKA RAST
novo zaposleni pa opravi zakonsko predvideni zdravniški pregled.57
Poudarjeno skrbimo za preventivno ravnanje in odpravljanje morebitnih
nevarnosti. Zaposleni lahko prijavijo vsak nevaren pojav ali nezgodo pri delu. Prijavljene incidente v matični družbi raziščemo ter ukrepamo.58
Večjo varnost in zdravje pri delu spodbujamo tudi pri naših uporabnikih s
svojimi zavarovalnimi produkti. Pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju
tako za veljavnost zavarovanja od sklenitelja (delodajalca) pogojujemo tudi izpolnjevanje zahtev s
področja varnosti in zdravja pri delu njegovih zaposlenih.59
Zaposleni pridobivajo in utrjujejo znanje o varstvu pred požarom ter varnosti in zdravju pri delu (izobraževanja ter preizkus znanj so obvezni) v sodobni e-učilnici, sicer pa za ozaveščanje uporabljamo
vse komunikacijske kanale. Obveznemu e-gradivu smo dodali poglavje »Zdravo delovno okolje za vse
starosti«, ki ga je za delodajalce pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, EU-OSHA.
Poleg spoštovanja zakonskih zahtev ter zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev skrbimo za usposabljanje zaposlenih in preventivne zdravstvene preglede. V Zavarovalnici Triglav v sodelovanju z zunanjimi in notranjimi strokovnjaki izvajamo:
 program promocije zdravja »Zavarujmo zdravje« (poudarek na psihičnem zdravju),
 program Triglav.smo (praktične delavnice po območnih enotah) in
 ukrepe polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
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Za ozaveščanje zaposlenih o
pomenu skrbi za zdravje smo
organizirali številne praktične delavnice in pripravili gradiva, ki so na voljo na intranetu družbe. V okviru programa
Triglav.smo in »Zavarujmo
zdravje« vključujemo aktivnosti, ki zaposlene spodbujajo k zdravemu načinu življenja in dela. Zaradi vedno
večjega deleža starejših delavcev se posvečamo staranju
na delovnem mestu. Vsem
zaposlenim svetujemo glede
rednega gibanja, pravilnega sedenja, zdravega prehranjevanja, učinkovitega sproščanja, obvladovanja stresa ter opustitve nezdravih navad (kajenje, alkohol, psihoaktivne substance). V tematske
delavnice in dogodke vključujemo tudi družine zaposlenih.
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Nekatere dele programa Triglav. smo in Pozdrav letnim časom smo že prenesli v druge družbe,
nadaljevali bomo s prenosom dogodkov, ki pomembno izboljšujejo dobro počutje zaposlenih (npr.
»Kje si pa ti v službi(ci)«).
Matična družba zaposlenim zagotavlja tudi program psihološke in socialne podpore, ki je namenjen celostni obravnavi zaposlenih v najrazličnejših življenjskih stiskah.

Računovodsko
poročilo

Podpora zaposlenim v primeru nasilja na delovnem mestu60
Zaposleni, ki so v stiku s strankami, so usposobljeni za ravnanje v primeru nasilja, ropa ali groženj.
Poleg sodobnega tehničnega varovanja zaposlenih in prostorov, v katerih poteka naša dejavnost,
imamo urejeno tudi področje predpisov ter navodil za varno delo.

Kazalo

Varstvo pred požarom
Dobro prakso varstva pred požari v Skupini Triglav širimo na poslovne partnerje in stranke.
Izvajamo preventivne ukrepe, spremljamo stanje požarne varnosti v skladu z zakonodajnimi
zahtevami, skrbimo za redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter stalno izboljševanje
požarne varnosti na vseh poslovnih lokacijah. Za vse zaposlene smo pripravili Načrt (navodilo) o
varnostnem ravnanju in postopkih ukrepov ob izrednih in drugih varnostnih dogodkih. V primeru vsakega izrednega oziroma varnostnega dogodka lahko pokličejo v varnostno-nadzorni center,
kjer jih ustrezno usmerijo, zagotovljena pa jim je tudi psihosocialna pomoč.
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Vsebine, povezane z zdravjem in varnostjo pri delu, ki so del formalnih sporazumov s sindikati in
kolektivno pogodbo61
Zaposlenim zagotavljamo varne delovne razmere v skladu s kolektivno pogodbo Zavarovalnice
Triglav in zakonodajo. Delavca še pred nastopom dela seznanimo z nevarnostmi pri delu in ukrepi
za varno delo, ki jih je dolžan spoštovati, prav tako mora uporabljati predpisano delovno opremo.
Zagotavljamo mu predpisana delovna sredstva in osebno varovalno opremo. Obdobne preventivne zdravniške preglede izvajamo po predvideni časovnici in obsegu za posamezne skupine delovnih mest.
Poškodbe pri delu62
V Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav je bilo število nezgod pri delu nizko.

Skupina Triglav
Pri delu
Na službeni poti
Skupaj
Zavarovalnica Triglav

V Skupini Triglav se je stopnja absentizma povečala za 0,25 odstotne točke na 4,73 odstotka. Pri
tem se je delež absentizma v breme delodajalca povečal za 0,36 odstotne točke (boleznine do
30 dni), nasprotno pa se je za 0,11 odstotne točke zmanjšal delež izgubljenih delovnih dni v breme
drugih organizacij (boleznine nad 30 dni, nega, spremstvo). V matični družbi je bila stopnja absentizma nekoliko višja in je dosegla 4,91 odstotka (leto prej 4,77 odstotka). Pri tem se je povečal predvsem delež izgubljenih dni v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (za 0,11 odstotne točke).
V letu 2018 smo v matični družbi analizirali bolniške odsotnosti v triletnem obdobju, da bi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravili ukrepe za zmanjšanje absentizma pod nacionalno
povprečje.
12.4.4

Poškodbe pri delu v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letih 2017 in 2018
2018

Absentizem64
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Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih65

Certifikat Družini prijazno podjetje

2017

Indeks

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

2018/2017

8

57,1

14

82,4

57

6

42,9

3

17,6

200

14

100,0

17

100,0

82

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

2018/2017

Pri delu

3

37,5

2

50,0

150

Na službeni poti

5

62,5

2

50,0

250

Skupaj

8

100,0

4

100,0

200

Zaradi manjšega števila poškodb pri delu se je v Skupini Triglav zmanjšalo tudi število izgubljenih
delovnih dni, v matični družbi je bilo nekoliko večje.

Naši načrti so usmerjeni v dolgoročno ohranjanje kognitivnih sposobnosti in krepitev zdravja zaposlenih, tako fizičnega kot psihičnega. V točki »Varnost in zdravje pri delu« smo že obravnavali
program Triglav.smo in aktualno problematiko staranja na delovnem mestu. Poleg spodbujanja
inovativnosti, medgeneracijskega sodelovanja in promocije zdravja ga sestavljajo tudi ukrepi certifikata Družini prijazno podjetje za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Upravljanje
tveganj

Od leta 2016 je Zavarovalnica Triglav nosilka polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Ugodnosti certifikata želimo predstaviti tudi v okviru strateškega projekta spreminjanja organizacijske
kulture. Otroci, ki so izgubili enega od staršev, prejemajo rente oziroma štipendije. Otrokom zaposlenih smo že tretje leto omogočili udeležbo na poletnem počitniškem taboru. Med zaposlenimi
je dobro sprejet »skrbstveni fond ur« za zaposlene, ki imajo hudo bolne svojce, zaposleni pa lahko
izkoristijo izredni dopust za spremstvo bližnjih v zdravstvene ustanove.

Računovodsko
poročilo

Kazalo
Izgubljeni delovni dnevi v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav zaradi poškodb pri delu v letih 2017 in 2018
Izgubljeni delovni dnevi zaradi poškodb pri delu

2018

2017

Skupina Triglav

529

1.012

Indeks
52

Zavarovalnica Triglav

106

83

128

Vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec za delo nezmožen več kot tri delovne dni, vsak nevaren pojav in ugotovljeno poklicno bolezen, je potrebno prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije
za delo. V letu 2018 nevarnih pojavov in poklicnih bolezni v Skupni Triglav nismo zaznali.63
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Dodatne ugodnosti za zaposlene:66

Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po starševskem dopustu v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letu 201868

 delodajalec vplačuje sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje 52 odstotkom zaposlenih v Skupini Triglav in 96 odstotkom v matični družbi,

Skupina Triglav

129

3

132

 plačilo premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja,

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta

95 %

100 %

95 %

Stopnja zadržanja zaposlenih po zaključku starševskega dopusta

98 %

100 %

99 %

Ženske

Moški

Skupaj

55

3

58

 ugodni pogoji sklenitve dodatnega nezgodnega zavarovanja
za zaposlene in njihove družinske člane,

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju starševskega dopusta vrnilo na delovno mesto
Število zaposlenih, ki se je po koriščenju starševskega dopusta vrnilo na delovno mesto (po spolu) in so bili po 12
mesecih še vedno zaposleni v podjetju

Zavarovalnica Triglav

Ženske

Moški

Skupaj

131

3

134

 dodatno nezgodno zavarovanje na službenih poteh,

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju starševskega dopusta vrnilo na delovno mesto

 možnost vključitve v prostovoljno dodatno in prostovoljno
pokojninsko zavarovanje po enem letu zaposlitve v matični
družbi,

55

3

58

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta

100 %

100 %

100 %

Stopnja zadržanja zaposlenih po zaključku starševskega dopusta

100 %

100 %

100 %

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju starševskega dopusta vrnilo na delovno mesto (po spolu) in so bili po 12
mesecih še vedno zaposleni v podjetju

 kolektivno zavarovanje Celostna zdravstvena oskrba (CZO), v
katerega je vključenih 49 odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in 81 odstotkov v Zavarovalnici
Triglav.
Preostale ugodnosti navajamo v prejšnjih sklopih. Družbe Skupine Triglav, ki delujejo zunaj Slovenije, zaposlenim zagotavljajo dodatne ugodnosti v obliki popustov za zdravstvene preglede, plačilo premije za nezgodno zavarovanje, popuste pri sklenitvi drugih vrst zavarovanj in v nekaterih
družbah tudi plačilo premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Starševski dopust ali delo s krajšim delovnim časom v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letu 201867
Skupina Triglav
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Moški

Skupaj
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3
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Očetovski dopust v trajanju 20 dni

0

143

143

Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)
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Očetovski dopust v trajanju 20 dni

0
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70

Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)

0

3

3

27

1
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Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka

Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom
Zavarovalnica Triglav
Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka

Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom

Po koriščenju starševskega dopusta, se je na delo oziroma delovno mesto vrnilo 95 odstotkov zaposlenih (obeh spolov).

Delovni čas prilagajamo potrebam in željam zaposlenih v skladu z možnostmi in delovnimi zahtevami. Starši prvošolcev lahko na prvi šolski dan izkoristijo dan izrednega plačanega dopusta. V
nekaterih primerih lahko zaposleni v dogovoru z vodji koristijo neplačani dopust.
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Odnos med zaposlenimi in vodstvom, sindikalno delovanje69
V Zavarovalnici Triglav organizirano delujeta dva reprezentativna sindikata in Svet delavcev. S sindikatoma imamo sklenjeno posebno pogodbo in dobro urejeno medsebojno sodelovanje. Pred sprejemom jim v mnenje podamo vsak akt, ki določa pravice in dolžnosti delavcev. Dogovor o sodelovanju
delavcev pri upravljanju Zavarovalnice Triglav podrobneje ureja način uresničevanja pravic zaposlenih na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter določa tudi druge pravice in način
sodelovanja delavcev pri upravljanju. Dogovor predvideva tako individualno kot kolektivno sodelovanje delavcev pri upravljanju. Delavec ima tako pravico do:

Računovodsko
poročilo

Kazalo

 pobude in odgovorov na to pobudo,
 podajanja mnenj in predlogov o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo njegovega delovnega mesta in delovnega procesa ter pravico do odgovora nanje,
 pravočasne obveščenosti o spremembah na svojem delovnem področju,
 zahteve, da mu delodajalec oziroma od njega pooblaščeni delavec pojasni vprašanja s področja
plač in drugih področij delovnih razmerij.
Kolektivno sodelovanje delavcev pri upravljanju predvideva, da je delodajalec dolžan Svet delavcev
pisno obveščati o načrtih in programih dela ter poročilih o poslovanju družbe, predlogih aktov družbe, urejanju delovnega časa ter njihovih spremembah in dopolnitvah s področja delovnih razmerij,
plač in družbenega standarda. Svetu delavcev najmanj enkrat letno poroča o poslovanju in gospodarskem položaju družbe, njenih razvojnih ciljih in splošnem gospodarskem položaju panoge.
66
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Svet delavcev obveščamo o spremembah poslovanja, in sicer najmanj 10 dni pred sprejemom odločitve. Poleg obveščanja dogovor predvideva tudi skupno posvetovanje s Svetom delavcev glede
posebej opredeljenih vprašanj (npr. statusna in kadrovska vprašanja družbe) in soodločanje Sveta
delavcev (npr. pri odločanju o osnovah za izrabo letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela).
Spoštovanje pravic delavcev in človekovih pravic70

Naš dan
2018

Varno delovno okolje razumemo tudi kot spoštovanje dostojanstva in integritete zaposlenih na
vseh ravneh. Formalni temelj takšnih medsebojnih odnosov je Kodeks Skupine Triglav, ki opredeljuje preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in šikaniranja na delovnem mestu. Posamezne
družbe upoštevajo pri uresničevanju njegovih določil tudi lokalno zakonodajo. V Zavarovalnici
Triglav področje diskriminacije in nezaželenih ravnanj ureja Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu. Na njegovi podlagi je ob soglasju Sveta delavcev imenovan tudi zaupnik. Triglav
INT in zavarovalne družbe zunaj Slovenije imajo interno opredeljeno reševanje in skupno poročanje o primerih kršitve Kodeksa v okviru skladnosti poslovanja. Za celostno reševanje konfliktov in

nesoglasij je pomembno, da problem zaznamo in ga pričnemo
razreševati v najzgodnejši fazi, ob sodelovanju širšega strokovnega kroga in vodij.

DOSTOJNO DELO IN
GOSPODARSKA RAST

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

V letu 2018 v Skupini Triglav nismo imeli primera prijave zaposlenega, za katerega bi se izkazalo, da je šlo za nedopustno
ravnanje diskriminacije, nadlegovanja ali šikaniranja na delovnem mestu.71
Spodbujanje inovacij in izboljšav
V sistemu Ideja IN za spodbujanje ustvarjalnosti in podajanje predlogov dobrih idej in izboljšav
smo obravnavali 26 idej zaposlenih, 13 je bilo prepoznanih kot dobrih in nagrajenih. Uresničili
jih bomo postopoma in v skladu z možnostmi. Sisteme podajanja in obravnave dobrih idej imajo
vpeljane tudi nekatere druge družbe v Skupini, kjer so zaposleni skupaj predlagali 24 dobrih idej,
od tega je bilo 7 uresničenih.
Skrb za zaposlene zunaj
delovnega časa
V planinsko in športno društvo je včlanjenih več kot
40 odstotkov zaposlenih v
Zavarovalnici Triglav. Med
člani so tudi zaposleni iz
drugih družb v Sloveniji. Priljubljene oblike družabnega
in športnega udejstvovanja
zaposlenih so dan Skupine
Triglav – Naš dan, športne igre finančnih organizacij ŠIFO
in srečanja z upokojenci.
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12.5 Odgovoren odnos do potrošnikov72
Skladno s strategijo Skupine Triglav je osredotočenost na stranko v ospredju našega delovanja. Sodobne tehnologije nam odpirajo nove poti do strank, te pa si lahko izberejo najustreznejšo obliko
medsebojne interakcije. Stremimo k dolgoročnim odnosom s strankami, zato spremljamo njihove
potrebe in si prizadevamo za uspešno odpravljanje morebitnih nesoglasij. Prednostnega pomena so
preglednost, razumljivost ter dostopnost naših produktov in storitev, čemur sledimo že med njihovim razvojem. Veliko pozornosti namenjamo kakovostnim poprodajnim storitvam. Več o tem tudi [→
v poglavju 11. Razvojne in prodajne aktivnosti].

 Razširitev možnosti elektronske in mobilne prijave škod: Razvili smo nov mobilni kanal Pooblaščenec ZT. V aplikaciji Mobilni zastopnik in Mobilna cenilka lahko pooblaščenec (zastopnik,
cenilec) opravi mobilno prijavo škode v imenu stranke.
 Mobilni cenilni centri v primeru množičnih škod: Na prizadetih področjih postavimo Mobilne
cenilne centre ter okrepimo cenilno službo za hitrejši popis škod.
 Poenostavljeno reševanje škod nižjih vrednosti:
Uvedli smo poenostavljeno reševanje škod nižjih
vrednosti, prijavljenih po
spletu.

Trženje in označevanje73
Prizadevamo si, da strankam pri sklepanju zavarovalnih pogodb in drugih finančnih poslov razumljivo pojasnimo vse pravice, dolžnosti in različna tveganja ter jim predamo potrebno gradivo. Stremimo k enostavnim in transparentnim procesom in razumljivim vsebinam, posredovanim večkanalno. Pri promocijskih aktivnostih ter trženju produktov in storitev ne uporabljamo zavajajočih,
agresivnih, žaljivih, šokantnih ali drugih neprimernih praks, uresničujemo tudi priporočila Zveze
potrošnikov Slovenije za izboljšanje finančne pismenosti. [→ Glej tudi Upravljanje blagovne znamke in trženjsko komuniciranje v poglavju 11.6].
Morebitne pritožbe rešujemo hitro v skladu s predpisanimi postopki. Spoštujemo potrošniško zakonodajo in posebne zahteve glede informiranja strank pri sklepanju finančnih pogodb na daljavo,
med njimi tudi zavarovalnih pogodb. V letu 2018 smo uveljavili Direktivo o distribuciji zavarovalnih
produktov ter Uredbo o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za
male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih. Več [→ v točki 11.8 Prilagajanje regulatornim
spremembam].
Dostopnost in portfelj izdelkov ter storitev74
Strategijo osredotočenja na stranko podpiramo z novimi tehnologijami, ki omogočajo večjo dostopnost in enostavnost naših storitev, stalno interakcijo, nove oblike partnerstev ter nadgrajevanje
produktov v storitve. [→ Glej tudi poglavje 11. Razvojne in prodajne aktivnosti].
 Telematika za spodbujanje varnejše vožnje: Mobilno aplikacijo DRAJV redno mesečno uporablja 42.000 voznikov. Povečalo se je število varnih voznikov, ki so zavarovalno polico sklenili s
popustom DRAJV.
 Simulator varne vožnje v Triglav Labu: Mladi vozniki imajo možnost opravljanja praktičnega
preizkusa vozniških sposobnosti na simulatorju. S tem lahko pridobijo 50-odstotno znižanje
doplačila za povečano nevarnost pri mladem vozniku.
 Mobilna aplikacija za prijavo škod in naročilo asistenčnih storitev: Prijava škode, spremljanje
zahtevkov in naročilo asistenčnih storitev potekajo prek mobilne aplikacije Triglav Asistenca.
72
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Mobilni cenilni center po neurju v Črnomlju

 Spletna platforma za preventivno svetovanje in zavarovalniško opismenjevanje: Na spletni platftormi
Vse bo v redu preventivno
svetujemo in pojasnjujemo temeljne zavarovalniške pojme ter načela. V
njenem okviru izdajamo
revijo Naložbenik za ozaveščanje o pomenu osebnih zavarovanj pri skrbi za
finančno varnost.

 Mobilna aplikacija za vremenska opozorila: S prosto dostopno, brezplačno aplikacijo Triglav
Vreme v sodelovanju z Agencijo Republike za okolje zagotavljamo zanesljive vremenske podatke in napovedi za posamezen kraj in celotno Slovenijo. Več o naši preventivni dejavnosti [→ v
točki 12.6.1 Področja preventivnih vlaganj].
 Dostopnost pri komuniciranju s strankami: Širino spleta komunikacijskih kanalov in orodij predstavljamo [→ v poglavju 11. Razvojne in prodajne aktivnosti]. Poleg navedenih je za informacije o premoženjskih in življenjskih zavarovanjih na voljo brezplačna telefonska številka 080 555
555, na posebni telefonski številki 080 2864 (za klic iz tujine
+386 2222 2864) je neprekinjeno in vse dni v letu dostopen
asistenčni center za pomoč in splošne informacije. S spletno
ODPRAVA
poslovalnico, ki je na voljo prek mobilne aplikacije za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in IOS, olajšamo
urejanje zavarovalnih polic tudi elektronsko pismenim zavarovancem, ki se teže gibljejo.75
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Zavarovalne storitve in produkti, ki širijo in spodbujajo okoljsko odgovornost
 Ozaveščamo o preventivi in obvladovanju tveganj v kmetijski pridelavi ter o potrebi po zavarovanju pridelave domače hrane:

 Zavarovance s premijsko politiko in preventivnimi sredstvi
spodbujamo, da se v aktivno zaščito pred slabimi vremenskimi razmerami vključijo z uporabo mrež proti toči, rastlinjakov, tunelov, namakalnih in oroševalnih sistemov za zaščito pred nevarnostjo spomladanske pozebe ter poskusno
tudi grelnih sveč za zaščito proti spomladanski pozebi (za
sadovnjake in vinograde).76
 Pri cenitvah škod na posevkih, ki nastanejo kot posledica viharja, smo začeli izobraževanja ter nabavili opremo za izvajanje cenitev z droni (letalniki).
 Pri cenitvah škod kmetijskih zavarovanj poslujemo elektronsko (brezpapirno) tudi na terenu.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Dolgoročno in kratkoročno finančno varnost kmetijskih pridelovalcev zaradi okoljskih tveganj povečujemo tudi z:

 na ravni lokalnih skupnosti spodbujamo občinsko sofinanciranja zavarovanj,
 s sklepanjem zavarovanj prek zadrug spodbujamo zadružništvo (predvsem pri zavarovanju hmelja).

 S stimulativno premijsko politiko za mlade prevzemnike kmetij prispevamo k pomladitvi nosilcev kmetijskega gospodarstva, ohranitvi poseljenosti in večji obdelanosti podeželja. Ti cilji so
skladni tudi z interesi skupne evropske politike in slovenske kmetijske politike.78

ODPRAVA
LAKOTE

 aktivnim sodelovanjem v Projektni skupini za nadgradnjo sistema obvladovanja finančnih tveganj v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu zaradi naravnih nesreč za obdobje 2020–2027, ki
jo je imenovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 s sklepanjem kmetijskih zavarovanj z državnim sofinanciranjem premije. V skladu z veljavno
Uredbo o sofinanciranju zavarovanj kmetijske proizvodnje se zavarovalnica in zavarovanec ob
sklenitvi zavarovanja dogovorita za plačilo le tistega dela premije, ki ga je dolžan poravnati
zavarovanec. Preostanek premije, ki ga sofinancira država, v imenu zavarovanca uveljavlja neposredno zavarovalnica.
Dostop do zavarovalniških storitev za ljudi z različnimi oblikami
invalidnosti

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Zavarovalnica Triglav: za izboljšanje storitev za invalidne osebe in njihovo
polno vključenost79
 65 % prodajnih mest omogoča samostojen dostop osebam z različnimi
oblikami invalidnosti.

 V posodobljeni produkt za zavarovanje posevkov pred nevarnostjo suše uvajamo tehnologijo daljinskega zaznavanja s
satelitskim merjenjem vlage v tleh, kar bomo lahko prenesli
na družbe zunaj Slovenije.

 100 % prodajnih mest je opremljenih s pripomočki za slabovidne.

 Ob sklepanju zavarovanj posevkov in plodov se interaktivno
povežemo z državnim registrom kmetijskih površin, da omogočimo enostaven, hiter, pravilen in transparenten postopek
izdelave zavarovalne police.

 Ozaveščanje o potrebah invalidov: partnerstvo z Zvezo za šport
invalidov, Zavodom Vozim, prostovoljno delo zaposlenih na šolskih
športnih dnevih.

Računovodsko
poročilo

 100 % sedežev območnih enot je opremljenih s FM-aparati za naglušne
osebe.
 Spletne strani so urejene v skladu z zahtevami AA-standarda WCAG 2.0
za slabovidne osebe.
Kazalo

 Zavarovalnica Triglav je generalna pokroviteljica slovenskega
paraolimpijskega komiteja.

 Širimo nabor pooblaščenih veterinarskih ambulant za male
živali, s katerimi sodelujemo, da bi izboljšali kakovost zavarovalnih in zdravstvenih storitev.
 S premijsko politiko spodbujamo manj intenzivno rejo živali, ki je manj obremenjujoča za okolje in tudi zavarovalniško
manj tvegana. Ponudbo za zavarovanje govedi (glavna kategorija pri zavarovanju gospodarskih živali) smo prilagodili lokalnim značilnostim ter s tem majhni in srednje veliki reji za
ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo (OMD).77
65 % prodajnih mest omogoča samostojen dostop
osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
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Prakse poštenega ravnanja80
V letu 2018 v Zavarovalnici Triglav ni bilo zaznanih večjih neskladnosti v zvezi s kršitvami Kodeksa
Skupine Triglav, ki opredeljuje načela poštenega in etičnega ravnanja, oz. z notranjimi prevarami.
V družbah Skupine Triglav zunaj Slovenije je bilo obravnavanih osem sumov kršitve Kodeksa. V
petih primerih je bilo ugotovljeno, da je sum kršitve utemeljen in so bili zoper kršitelja sprejeti
ustrezni ukrepi.81
Kodeks sicer velja za vse zavarovalne in finančne družbe v Skupini. Njegove vsebine in načela nenehno komuniciramo in vključujemo v izobraževalne vsebine (med njimi so etičnost in skladnost
poslovanja, transparentnost, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov,
obvladovanje prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varstvo potrošnikov in
konkurence in poštene poslovne prakse). Kodeks je tudi osnova za sistem neposrednega sporočanja
neskladnosti, medtem ko postopek ureja poseben notranji akt za obravnavanje notranjih prevar in
kršitev. Ta pravila smo prenesli v družbe Skupine Triglav prek standardov za skladnost poslovanja.

Smo med prvimi in dejavnimi člani foruma poslovne integritete in transparentnosti pri združenju
Transparency International Slovenija ter njegov strateški partner. Prijav suma korupcije v letu 2018
v Skupini Triglav nismo obravnavali.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Na področju varstva osebnih podatkov smo v Zavarovalnici Triglav in hčerinskih družbah, ki jih
zavezuje evropska zakonodaja, nadaljevali uveljavljanje novosti iz Splošne Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR). Posodobili
smo notranja pravila in procese ter okrepili izobraževanje zaposlenih.86

Zunanji nadzorni organi v Zavarovalnici Triglav niso ugotovili pomembnih neskladnosti. Izrekli so
za 1.000 evrov denarnih glob ter dva opomina. V skladu z njihovimi ugotovitvami smo prilagodili
poslovne procese. V ostalih družbah Skupine so v 20 ločenih nadzornih postopkih izrekli 3 denarne
kazni v skupni višini 13.590 evrov in tri opomine, v enem postopku izrečena denarna kazen v višini
10.094 evrov še ni pravnomočna.82

V Zavarovalnici Triglav smo prejeli in obravnavali 3 zahteve strank za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Zavarovalnica je na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) od njene uveljavitve (25. 5. 2018) do konca leta 2018 prejela in obravnavala 80 zahtev posameznikov, vključno z ugovori zoper aktivnosti neposrednega
trženja zavarovalnice. Obravnavali smo tudi 12 dogodkov, ki bi lahko pomenili kršitev varovanja
osebnih podatkov (njihove zaupnosti, celovitosti in dostopnosti) po 33. členu GDPR, vendar v nobenem od obravnavanih primerov ni bilo ugotovljeno, da bi bile pravice in svoboščine posameznikov ogrožene. Informacijski pooblaščenec je zoper zavarovalnico uvedel 3 postopke nadzora ter
v eni zadevi izrekel opomin brez denarne kazni. V drugih družbah Skupine so pristojni organi za
varovanje osebnih podatkov izvedli pet postopkov nadzora in v dveh zaradi manjših neskladnosti
izrekli opomin.87

Obvladovanje zavarovalniških prevar83

Vrednost vseh prispevkov političnim strankam88

Za učinkovito prepoznavanje zavarovalniških prevar zaposlene v Skupini Triglav sistematično izobražujemo in ozaveščamo [→ glej 12.4.2 Izobraževanje in razvoj kadrov], zlasti na področju sklepanja zavarovanj in likvidacije škod. Na podlagi potrjenih sumov prevar izboljšujemo notranji
kontrolni sistem. V boju proti prevaram se aktivno povezujemo tudi z drugimi zavarovalnicami in
pristojnimi državnimi organi.

Politika obvladovanja korupcijskih tveganj v Skupini Triglav prepoveduje financiranje političnih
strank in drugo politično udejstvovanje, ki se ne izvajata v nobeni od njenih družb. Zavarovalnica
Triglav ima obenem več kot 25-odstotni lastniški delež države v kapitalu, zato po Zakonu o političnih strankah ne sme financirati in ne financira političnih strank.

Računovodsko
poročilo

Napredne računalniške rešitve nam pomagajo pri obvladovanju in preprečevanju zavarovalniških
prevar, saj z njimi širimo prepoznavanje sumljivih prijav škodnih dogodkov in z vzpostavljenimi
indikatorji hitro zaznavamo sume prevar. Preiskave so tudi enostavnejše in hitrejše.

Zadovoljstvo strank89

Kazalo

V letu 2018 smo obravnavali 828 sumov zavarovalniških prevar in jih potrdili v 450 primerih. Število potrjenih sumov zavarovalniških prevar je bilo 2 odstotka večje kot leta 2017.84
Protikorupcijsko ravnanje in varovanje osebnih podatkov

85

Protikorupcijska klavzula je obvezno pogodbeno določilo v pravnih razmerjih s pogodbenimi partnerji Zavarovalnice Triglav ter zavarovalnih in finančnih družb v Skupini (skladno z določili Deklaracije o poštenem poslovanju, Smernicami slovenske korporativne integritete in notranjim Pravilnikom o upravljanju pogodb). Od leta 2017 v matični družbi uresničujemo tudi Protikorupcijsko
politiko. Enak standard ravnanja smo v letu 2018 s prenosom politike postavili tudi v drugih zavarovalno-finančnih družbah Skupine Triglav.
80

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Z analiziranjem izkušenj strank in pridobivanjem povratnih informacij izboljšujemo naše storitve
in zadovoljstvo strank, ki ga sistematično spremljamo in merimo. Da bi zadovoljstvo strank še povečali zaposlene dodatno izobražujemo, dopolnjujemo škodne aplikacije in spremljamo prodajo.
S sistemom za upravljanje odnosov s strankami, merjenjem njihovega zadovoljstva in lojalnosti
Net Promoter Score (NPS) pridobivamo hitre kazalnike, spoznavamo profile zavarovancev ter potencialnih strank in uporabniške izkušnje. Zadovoljstvo strank smo v letu 2018 merili z indeksom
NPS v Zavarovalnici Triglav in Triglav Osiguruvanju, Skopje, v prihodnjih letih ga načrtujemo v vseh
zavarovalnih družbah zunaj Slovenije. [→ Glej tudi točko 11.1 Celoviti odnosi s strankami].
Preverjanju zadovoljstva in poznavanju strank sta namenjeni tudi raziskavi Zavarovalniški monitor
(mednarodna letna raziskava, od leta 2000 dalje) ter sistematično vodenje in reševanje pritožb.
Rezultati raziskave v letu 2018 so bili približno enaki kot leto prej. Zavarovalnica Triglav je še vedno
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12.6 Odgovoren odnos do skupnosti

najbolj prepoznavna zavarovalnica, njena prva omemba se je povečala na 43 odstotkov, povečal se
je tudi delež anketiranih, ki bi jo izbral za sklenitev novega zavarovanja (48 odstotkov). Najboljše
rezultate dosegamo pri imidž trditvah, najpomembnejši dejavnik pri sklenitvi novega zavarovanja
pa ostaja hitro in kakovostno izplačevanje odškodnin in zavarovalnin.

Skupina Triglav je zgradila tesno povezanost z okoljem, v katerem posluje, tudi s preventivnimi
aktivnostmi, partnerstvi z lokalnimi skupnostmi in s prostovoljstvom zaposlenih.

Povratne informacije strank prejmemo tudi z anonimnimi anketami ob prijavi škodnih primerov,
iz neposrednih informacij prodajalcev s terena, neposrednih in elektronskih pritožb klientov ter z
odzivi na družbenih omrežjih in lastnih spletnih straneh.

12.6.1 Področja preventivnih vlaganj90
Preventivna vlaganja opisujemo skupaj z vrednostjo sponzorskih in donatorskih vlaganj tudi med
Posrednimi ekonomskimi vplivi. Največji del sredstev smo namenili za povečanje prometne varnosti in zmanjševanju tveganj za nastanek požarov.

Uprava zavarovalnice dvakrat letno obravnava poročilo o merjenju zadovoljstva zunanjih izvajalcev in ukrepih za izboljšave.
Pritožbe in pohvale sproti spremljamo, rešujemo in analiziramo. V letu 2018 smo v Zavarovalnici Triglav registrirali 2.659
pritožb ali 4 odstotke več kot leto prej. V skladu s sestavo portfelja so prevladovale pritožbe pri premoženjskih zavarovanjih,
pri življenjskih zavarovanjih smo prejeli le 9 odstotkov pritožb,
preostale pritožbe se nanašajo na druga področja (manj kot 1
odstotek). Razvrščamo jih na vsebinske in splošne pritožbe ter
na pritožbe, obravnavane po skrajšanem postopku. Prevladujejo
vsebinske pritožbe, v katerih stranke izražajo nezadovoljstvo z
rešitvijo škodnega zahtevka (92 odstotkov). Upravičenih pritožb
je bilo 9,9 odstotka, delno upravičenih pa 3,8 odstotka. Prejeli
smo tudi 62 pohval (leto prej 31).
V makedonski zavarovalnici dvakrat letno izvedejo omnibusno
raziskavo po metodi CAPI, za potrebe zdravstvenih zavarovanj
pa je v pripravi raziskava po metodi CATI. V Triglav Osiguranju,
Zagreb, Lovćen Osiguranju in Triglav Osiguranju, Beograd je
merjenje zadovoljstva strank definirano s postopkom ISO za zagotavljanje kakovosti storitve. Tudi v Lovćen Osiguranju so v letu
2018 izvedli raziskavo trga in njegovih potreb.

Poslovno
poročilo

Delež porabe sredstev za preventivne dejavnosti v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav po namenu
Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

48%

Prometna varnost

44%
25%

Poarna varnost

Upravljanje
tveganj

34%
11%

Zdravstvo

9%
7%

Protivlomna zaščita

Računovodsko
poročilo

4%
5%

Kmetijska preventiva

3%
3%

Izobraevanje
Zaščita okolja

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

5%
0%
1%

Kazalo

Na vseh sklepalnih mestih imamo knjigo za pritožbe in pohvale. V družbah Skupine Triglav zunaj
Slovenije pritožbe vodijo na podlagi pravilnikov s pritožbenimi komisijami, evidence o pritožbah
pa v predpisanih, večinoma elektronskih oblikah.

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Odmevnejši in celovitejši preventivni projekti Skupine Triglav v letu 201892

Področje: varnost v cestnem in železniškem prometu Učinek

Preventivni projekti91
V Skupini Triglav zavarovance
aktivno finančno spodbujamo k večji požarni varnosti,
to je k vzdrževanju in izboljševanju požarnih sistemov,
nakupu javljalnikov požarov
ter sistemov protivlomne
zaščite. Vlagamo tudi v
vzdrževanje in nakup opreme
za gasilska društva.
Podprli smo tudi Heavy
Rescue Slovenia, največje
usposabljanje gasilcev za
reševanje v hudih prometnih nesrečah v regiji. Da bi
voznikom in drugim deležnikom približali reševanje iz
poškodovanega vozila, smo
pripravili in javno objavili dva
360-stopinjska videa reševanja iz vozila (s pogledom voznika in pogledom gasilcev).

Projekt Skupaj umirjamo promet, 
partner podjetje Sipronika, Slovenija 



44 prikazovalnikov hitrosti vožnje skozi naselja, na nevarnih cestnih odsekih, v bližini šol in vrtcev (3 sezone).
Znižanje hitrosti vožnje za od 5 do 7,5 odstotka in povečana varnost v prometu.
Izvedba raziskave o dodatnih možnostih vpliva na varnejšo vožnjo (z dodatnimi komunikacijskimi sredstvi).
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, policisti, športniki, vrtci, šolami.

Projekt COPS@rail,  12 svetlobnih signalizacijskih sistemov za preprečevanje trkov na nezavarovanih nivojskih prehodih čez železniško progo.
partner podjetje COPS system, Slovenija  Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in ambasadorji za ozaveščanje javnosti.
Usposabljanje gasilcev in drugih posredovalcev v prometnih  Usposabljanje za reševanje ob prometnih nesrečah Heavy Rescue.
nesrečah, partnerja AMZS in Zavod Vizija, Slovenija  Več kot 300 gasilcem smo omogočili usposabljanje na tehnološko naprednem simulatorju.
Interaktivne delavnice za srednješolce Še vedno vozim,  169 delavnic, na katerih je 12.500 dijakov spoznalo zgodbe poškodovancev (predavateljev) v prometnih nesrečah in aplikacijo DRAJV za
vendar ne hodim, partner zavod Vozim, Slovenija
varnejšo vožnjo (število delavnic smo v primerjavi s preteklim letom povečali za 13 odstotkov).
Aktivnosti za varnost predšolskih otrok in prvošolcev  Izvedba delavnic za preventivno vzgojo v prometu v vrtcih.
v prometu, partner Javna agencija Republike Slovenije  23.000 prvošolcev, opremljenih z rumenimi ruticami.
za varnost v prometu, Slovenija  Maskota za varnost v prometu Kuža Pazi v več kot 50 osnovnih šolah.

Poslovno
poročilo

Raziskovanje nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti  Testiranje sposobnosti na simulatorju varne vožnje v Triglav Labu za mlade voznike poklicne voznike, zastopnike in druge, ki želijo
voznikov, partner Fakulteta za elektrotehniko
izboljšati vožnjo.
Univerze v Ljubljani, Slovenija  Nadaljevanje raziskave nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti na simulatorju.
Upravljanje
tveganj

Mednarodni program za varnost na cestah Safety tunes,  5.000 sodelujočih dijakov s 5 srednjih šol v programu za večjo varnost v prometu.
partner AMZS, Slovenija
Izobraževalno-dobrodelni dogodek Motoristi za motoriste,  190 motoristov in motociklistov se je udeležilo delavnic s preventivno vsebino.
partner AMZS, Center varne vožnje Vransko, Slovenija
Trening varne vožnje,  Trening varne vožnje v kritičnih razmerah za voznike-reševalce.
partner Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Slovenija
Nadgradnja aplikacije za varnejšo vožnjo DRAJV, Slovenija  Aplikacija DRAJV za varnejšo vožnjo ima 42.000 rednih mesečnih uporabnikov, ki so do sedaj prevozili 195 milijonov kilometrov.

Računovodsko
poročilo

Področje: varnost v gorah Učinek
Prva pomoč, Slovenija  Nakup paketov prve pomoči za projekt Srčni možje Slovenskega planinskega muzeja.
Varnejše planinske poti, Slovenija  Sofinanciranje obnove planinske poti za varnejšo hojo planincev na Okrešelj.
 Sofinanciranje tečaja markacistov.

Kazalo

Področje: zdravstvena preventiva Učinek
Pomoč pri nenadnem zastoju srca, Slovenija  Sofinanciranje ali nakup 19 defibrilatorjev v lokalnih skupnostih, od tega dva za pomoč v planinskih kočah.
 Izobraževanje gasilcev.
Prva pomoč, Slovenija  Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila Zdravstvenemu domu Tržič.
 Sofinanciranje nakupa zaščitne opreme Društvu reševalnih psov Nova Gorica.
Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni,  Preventivna predavanja in posveti s specialisti v Triglav Labu (npr. rak na dojki).
Slovenija  Sofinanciranje nakupa zaščitne opreme Društvu reševalnih psov Nova Gorica.
Preventivni program za rekreativne športnike,  Izboljšana ozaveščenost rekreativnih športnikov o tveganjih poškodb igralcev košarke.
financiranje, Srbija

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018

Področje: varnost pri športnih aktivnostih Učinek
 Nakup smučarskih zaščitnih čelad učencem OŠ Videm pri Ptuju.
 Nakup zaščitnih blazin na smučišču Kope.
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V tradicionalni novoletno preventivni akciji Za boljši jutri je
Zavarovalnica Triglav podprla
še 30 preventivnih projektov
v lokalnih skupnostih. Finančna sredstva smo namenili gasilcem, zdravstvu, občinam in
lokalnim skupnostim za ureditev prometne varnosti, varnosti v gorah, na smučiščih in
za opremo reševalnih psov.
V petih letih smo tako pod
prli približno 130 preventivnih projektov.

V letu 2018 smo podprli namestitev
12 svetlobnih signalizacijskih sistemov za
preprečevanje trkov
na nezavarovanih prehodih
čez železniško progo.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Poslovno
poročilo

Korporativno prostovoljstvo zaposlenih v Zavarovalnici Triglav
Pobuda

Prostovoljstvo zaposlenih

Čiščenje Triglavskega ledenika

 Sodelovanje zaposlenih pri
čiščenju ostanka ledenika in
okolice koče na Kredarici.

Sodelovanje z Zvezo za šport invalidov
– paraolimpijskim komitejem

 Sodelovanje pri organizaciji in
izvedbi paraolimpijskih športnih dni
v osnovnih šolah po Sloveniji.

Anina zvezdica in
Društvo prijateljev mladine Trbovlje

 Zbiranje hrane
za socialno ogrožene.

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

Naši sodelavci v akciji čiščenja
Triglavskega ledenika.

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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12.6.2 Vsebina sponzorstev in donacij93

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

V nadaljevanju pojasnjujemo vsebino sponzorskih in donatorskih partnerstev Zavarovalnice Triglav
ter ključne projekte Skupine, medtem ko je njihova vrednost predstavljena [→ v točki 12.3 Ekonomski vidiki].
Na spletni strani www.triglav.eu. smo prejeli 1.595 vlog za sponzorsko in donatorsko sodelovanje
in jih odobrili 41 odstotkov. Skrbeli smo, da sta njihov izbor in učinkovitost skladna z usmeritvami
našega delovanja in blagovne znamke zavarovalnice.

Sponzorstva Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2018 po vsebini

Donacije Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2018 po vsebini
Poslovno
poročilo
80 %
80 %

Šport
11 %
11 %

Kultura
Izobraevanje
Trajnostni projekti
Zdravstvo

Zdravstvo

25 %

Humanitarni projekti

5%
5%
3%
3%
1%
1%
Skupina Triglav

45 %

21 %
23 %

Izobraevanje
Trajnostni projekti

48 %

17 %

6%

Zavarovalnica Triglav

Upravljanje
tveganj

15 %
Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

Pomembnejša sponzorstva in
donacije

V Planico
smo v več
kot 30 letih
pripeljali
preko 90.000
ljubiteljev
športa.

Računovodsko
poročilo

V ospredju sodelovanj so
športna pokroviteljstva in
razvoj mladih športnikov
ter ozaveščanje o pomenu
zdravega življenjskega sloga.
Zavarovalnica Triglav je prepoznana partnerica športnih
nacionalnih zvez – smučarske, hokejske, odbojkarske,
rokometne in kajakaške,
mednarodnih športnih prireditev in številnih športnih
klubov v Sloveniji.

Kazalo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018

Triglav Osiguranje, Beograd je generalni
sponzor Košarkarske zveze Srbije in moške
članske košarkarske reprezentance Srbije.
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Nekatera pomembnejša sponzorstva Skupine Triglav
Družba v Skupini Triglav Športno pokroviteljstvo
Zavarovalnica Triglav 

















Lovćen Osiguranje, Podgorica 





Generalna pokroviteljica paraolimpijskega komiteja Slovenije
Partner Smučarske zveze Slovenije
Zlati partner nordijskih in biatlonskih reprezentanc
Generalni pokrovitelj finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici
Ogled tekme smo omogočili več kot 3.300 šolarjem, velikim družinam in
osebam s posebnimi potrebami
V več kot 30 letih smo v Planico pripeljali več kot 90.000 ljubiteljev športa
Ogled tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki smo omogočili
več kot 1.800 otrokom iz osnovnih šol
Pokrovitelj svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na
Ljubnem ob Savinji
Zlati partner Nogometne zveze Slovenije
Nadaljevali tradicionalna partnerstva s košarkarskimi klubi Petrol Olimpija,
Krka - Telekom Novo mesto, Domžale in Košarkarskim klubom Radenska
Creativ Sobota ter z rokometnima kluboma Celje Pivovarna Laško in
Ajdovščina (ženski klub). Podprla je številne druge športne klube v lokalnih
okoljih, med njimi tudi kolesarske klube in društva (Rog, Kranj, Rajd) ter
prireditev maraton Franja.
Pokrovitelj vrhunskih športnikov Petra, Domna in Ceneta Prevca, Jakova Faka,
Vesne Fabjan, Roka Marguča, Klemna Bauerja, Špele Rogelj, Žana Koširja,
Timoteja Lampeta Ignjića, Ane Marije Lampič, Janeza Lampiča, Nike Križnar,
Vida Vrhovnika, Janje Garnbret in Domna Škofica
Partner plezalnega spektakla The Rock Ljubljana
Glavni pokrovitelj Triglav Triatlona Bled
Pokrovitelj Gorskega maratona štirih občin
V projektu HUDOdobra TELOvadnica je sodelovala kot podpornica
posodobitev šolskih telovadnic ter skrbi za zdravje šolarjev, ki ju
Fakulteta za šport UL izvaja v osnovnih in srednjih šolah
Košarkarski klub Budučnost
Ženski rokometni klub Budučnost
Olimpijski komite Črne gore
Vaterpolo in Plavalna zveza Črne gore
Pokrovitelj vaterpolske Jadranske lige

Triglav Osiguranje, Zagreb  Croatia open Umag
 Hrvatski akademski vaterpolo klub Mladost
 Pokrovitelj vaterpolske Jadranske lige
Triglav Osiguruvanje, Skopje 




Kultura
Glasbo z vsega sveta njenim ljubiteljem približujemo v tradicionalnem sodelovanju Zavarovalnice
Triglav s Cankarjevim domom, s Festivalom Ljubljana, Festivalom Lent in številnimi drugimi festivali in dogodki. Ostali smo partnerji Lutkovnega gledališča, podprli Borštnikovo srečanje in festival Bobri ter Kino v plenicah, Kinobalon, Kinodvorišče in Letni kino na Kongresnem trgu v izvedbi
Kinodvora.
Podobno so na področju kulture dejavne tudi druge družbe Skupine. Družba Triglav Osiguranje,
Beograd, je bila partner Mednarodnega viteškega turnirja Despot Stefan Lazarević in izbora za
pesem Evrovizije. Družba Triglav Osiguruvanje, Skopje, je podprla delovanje Makedonske filharmonije, Ohridsko leto in Dneve komedije v Kumanovem. Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Sarajevo,
je bila partner festivala dokumentarnega filma AJB DOC, Triglav Osiguranje, Zagreb Arheološkega
muzej, Lovćen Osiguranje iz Podgorice pa tradicionalnega festivala Grad Teatar v Budvi ter mednarodnega poletnega karnevala v Tivatu.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Poslovno
poročilo

Izobraževanje
Smo zvesti partnerji medgeneracijskega centra Na Triglav spreminjat svet v Ljubljani. V njem mladi starejšim odkrivajo svet računalništva in druge novosti, ti pa z njimi delijo svoje znanje jezikov,
igranja glasbil in druge veščine.
Ponovno smo podprli projekt Varno na družbenih omrežjih, ki ga je organizator vsebinsko nadgradil za izobraževanje otrok in mladostnikov ter staršev o varni uporabi družbenih omrežij. Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica je podprla izobraževalno razstavo Body Worlds Vital. Lovćen Osiguranje
je namenil sredstva za pomoč osnovnima šolama Sutjeska ter Vlado Milić in srednji ekonomsko
-gostinski šoli, Triglav Osiguranje, Sarajevo pa osnovnima šolama Mehmedalija Maka Dizdarja in
Hrasno za nakup potrebnih izobraževalnih pripomočkov.

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

Rokometni klub Vardar
Avtomobilistični karting klub Stefanovski
Šahovski klub Alkaloid
Košarkaški klub MZT

Triglav Osiguranje, Sarajevo  Ženski košarkarski klub »Play Off«
 Ulična košarka S. Ketch
Triglav Osiguranje, Beograd  Generalno sponzorstvo Košarkarske zveze Srbije in moške članske
košarkarske reprezentance Srbije
 Sponzorstvo košarkarskega kluba Mega Vizura
 Sponzorstvo košarkarskega pokala Radivoja Koraća v Nišu
 Generalno sponzorstvo šole smučanja Snow Stars Team na Kopaoniku
 Judo klub Crvena zvezda
 Pokrovitelj vaterpolske Jadranske lige
Triglav Osiguranje, Banja Luka  Teniški klub »Mladost«
 Smučarsko-planinsko društvo »Jahorina«
 Zveza za šport in rekreacijo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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Humanitarna dejavnost
V sodelovanju s Kinodvorom
smo otrokom, ki se zdravijo v
Pediatrični kliniki v Ljubljani,
omogočili ogled filma in jih
zabavali z maskoto Kuža Pazi.
Sredstva smo namenili tudi organizacijam za pomoč
osebam s telesnimi in duševnimi motnjami, ustanovam
in društvom, ki skrbijo za
kakovostnejše življenje starejših in otrok, raziskovalnim
in zdravstvenim organizacijam, planinskim društvom
ter drugim, ki se posvečajo
kakovostnejšemu življenju v
lokalnih skupnostih.

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Druge oblike humanitarnega delovanja družb Skupine Triglav
Prejemnik donacije

Namen pomoči

Evropa Donna, Zavarovalnica Triglav, Slovenija

Priprava ozaveščevalnih video vsebin za preprečevanje nastanka
raka na dojki in psihološko pomoč obolelim

Splošna bolnišnica Brežice, Zavarovalnica Triglav, Slovenija

Sredstva za nakup CT naprave

 Donacije

Ultrazvočno društvo, Zavarovalnica Triglav, Slovenija

Podpora projektu Slojenčki za prenovo prostorov v porodnišnici Ljubljana

Društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, Zavarovalnica Triglav,
Slovenija

Spodbujanje bralne pismenosti in komunikacijskih sposobnosti otrok
z motnjami v razvoju ali po poškodbah

ZPM Ljubljana Moste Polje, Triglav Skladi, Slovenija

Podpora programu Botrstvo

Zavod je v letu 2018 izročil
donacije v višini 1.500 evrov,
predvsem v socialne namene.

Rdeči noski, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, Slovenija

Podpora delovanju Rdečih noskov

Mladinski dom Malči Belič, Triglav Svetovanje, Slovenija

Pomoč otrokom za izvedbo obšolskih dejavnosti

SY Down i mi, Triglav Osiguranje, Banja Luka, BiH

Pomoč otrokom z Downovim sindromom

Center za otroke in mladostnike z omejitvami v razvoju, Triglav Osiguranje,
Beograd, Srbija

Nakup didaktično-izobraževalnega materiala

SOS detsko selo, Triglav Osiguruvanje, Skopje, Makedonija

Pomoč pri izobraževanju učiteljev in terapevtov za otroke
s posebnimi potrebami

Prava zgodba, Lovćen Osiguranje, Podgorica, Črna gora

Podpora za preprečevanje raka na dojki

Združenje za pomoč osebam s težavami v razvoju, Triglav Osiguranje,
Zagreb, Hrvaška

Pomoč za izvajanje aktivnosti in podpora pri zbiranju sredstev

Zavod Vse bo v redu
Poslanstvo Zavoda Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav so družbeno odgovorne akcije s pomočjo
zaposlenih in zunanjih partnerjev za pomoč in podporo šibkejšim članom družbe ter ozaveščanje
o pomenu družbeno odgovornega ravnanja. Osrednji projekti v letu 2018 so bili:

Informacije o družbeno
odgovornih partnerstvih:
Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana
Miklošičeva cesta 19,
1000 Ljubljana
Elektronski naslov:
sponzorstva@triglav.si

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

 Podpora mladim talentom
Šestič zapored smo s projektom Mladi upi podprli nadarjene mlade športnike, umetnike, znanstvenike in tudi parašportnike. Razpis za leto 2018 bomo zaključili v začetku leta 2019, v letu 2017 pa
se je na razpis prijavilo 79 kandidatov. Strokovna komisija je izbrala 13 finalistov, starih med 16 in
19 let. Za razvoj talentov in uresničitev ciljev smo skupaj z medijsko hišo Pro Plus namenili 51.000
evrov, v petih letih pa skupno 261.000 EUR za 62 mladih upov.
Za dolgoročnejšo pomoč in usmerjanje mladih talentov pri doseganju vrhunskih rezultatov smo
organizirali brezplačno predavanje za vse generacije Mladih upov in vse, ki so tesno povezani z njihovim delom. Na Alumni srečanju smo se posvetili temi Kariera po karieri – kako poteka življenje
po zaključenem obdobju vrhunskega športnika.
 Preventivno delovanje zavoda za preprečevanje škodnih dogodkov
Zavod je partner akcije 40 dni brez alkohola. V njenem sklopu je med tekmami svetovnega pokala
v Planici omogočil brezplačno uporabo alkotesta.
V petih letih smo podprli 62 mladih upov.
Na fotografiji mladi upi leta 2017.

Kazalo

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018
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Izračun ogljičnega odtisa95
V vseh zavarovalniških družbah Skupine Triglav sistematično merimo ogljični odtis (glej spodnjo
tabelo).

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Pregled rezultatov ogljičnega odtisa po družbah Skupine Triglav v tonah ekvivalenta CO2
Ogljični odtis
Družba

2018

2017

2016

7.649/4583***

7.738/4.793***

5.117

Triglav Osiguranje, Zagreb**

477

602

709

Triglav Osiguranje, Beograd**

774

743

668

Lovćen Osiguranje, Podgorica**

209

206

252

Triglav Osiguranje, Sarajevo**

155

151

165

Triglav Osiguruvanje, Skopje**

171

201

179

Triglav Osiguranje, Banja Luka**

100

72

71

Zavarovalnica Triglav*

V izračun so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba Dunajska 22. Podatki za pretekla leta niso vključevali
stavbe na Dunajski 22, zato med seboj niso primerljivi. Podatki za Dunajsko 22 veljajo za celotno stavbo, vključno z vsemi najemniki.
** V izračun je vključen sedež družbe.
*** Podatek ne vključuje stavbe Dunajska 22 zaradi primerljivosti z letom 2016

Poslovno
poročilo

*

Triglavovim
zaposlenim
v Sloveniji
in Severni
Makedoniji
je na voljo
23 službenih
koles

12.7 Okoljski vidiki94
Skrb za okolje v delovnih procesih
Zaposlene redno ozaveščamo o racionalni rabi virov in ravnanju z odpadki. Zaposleni v Zavarovalnici Triglav pijejo iz svoje skodelice in steklenice za vodo ter tako zmanjšujejo količino odpadne
plastične embalaže. V Zavarovalnici Triglav je zaposlenim na voljo 21 službenih koles, v Triglav Osiguruvanju, Skopje, pa dve službeni kolesi. V Zavarovalnici Triglav je bilo s službenimi kolesi v letu
2018 opravljenih 2.191 voženj.

Električna energija in ogrevanje predstavljata največji vir izpustov toplogrednih plinov, sledijo jima službeni prevozi. Zgornji izračun temelji na metodologiji, skladni s Protokolom za toplogredne
pline (Greenhouse Gas Protokol). Izmerjeni izpusti toplogrednih plinov obsegajo neposredne izpuste zaradi ogrevanja na zemeljski plin in kurilno olje na sedežih območnih enot in Centrali Zavarovalnice Triglav ter izpuste lastnega voznega parka za izključno službene poti. Posredni izpusti
upoštevajo porabo električne energije za hlajenje, razsvetljavo, delovanje električne in elektronske
opreme ter ogrevanje in izpuste zaradi daljinskega ogrevanja. Zajeti so še izpusti zaradi porabe pisarniškega papirja in službenih poti zaposlenih z lastnimi vozili in javnim prevozom (vlak, avtobus,
letalo). V izračunu ni upoštevan prevoz zaposlenih na delo.

Upravljanje
tveganj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

Poraba električne energije je v Zavarovalnici Triglav (ob upoštevanju enakega zajema podatkov kot
v letu prej) ostala na približno enaki ravni, ogljični odtis pa se je zaradi ogrevanja zmanjšal za nekaj
več kot 6 odstotkov.

V letu 2018 smo v Zavarovalnici Triglav kupili 9 dodatnih vozil na električni pogon, tako jih imamo
skupaj 16. Večina (12 od 13) novih službenih vozil v Zavarovalnici Triglav in v Triglav Osiguranju,
Zagreb (17 od 21), ima nižji izpust ogljikovega dioksida v ozračje. S tem uresničujemo smernice
Evropske komisije, ki predvidevajo najvišjo dovoljeno vrednost izpusta v ozračje 95 g/km do leta
2020. Merila trajnostno naravnanega poslovanja so del postopka za izbor dobaviteljev [→ Glej
Nabavna praksa v točki 12.3 Ekonomski vidiki].

Skupni izpusti zaradi službenih poti so se povečali za 8 odstotkov in so dosegli 455 ton ekvivalenta
ogljikovega dioksida (obsegajo opravljene prevoze z voznim parkom družbe za izključno službene
namene, z javnim prevozom in vozili zaposlenih). Povečanje je posledica večjega števila letalskih
prevozov. Zaradi nakupa dodatnih električnih vozil, s katerimi je bilo opravljenih 7 odstotkov vseh
voženj s službenimi vozili, pa smo zmanjšali ogljični odtis, ki je posledica prevoza z osebnimi vozili.

Za zmanjšanje porabe papirja so družbe v Skupini uvedle različne ukrepe: racionalizacija barvnega
tiskanja, uvedba mrežnih tiskalnikov in dvostranski tisk, sprejetje ukrepov za brezpapirno poslovanje, spodbujanje elektronskega arhiviranja dokumentacije.

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja (format A4) na zaposlenega v Zavarovalnici Triglav
znaša 27,6 in se je povečala za več kot list papirja na zaposlenega na dan, v Skupini Triglav pa je bila
povprečna poraba 30,2 lista na zaposlenega na dan.
94
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V Zavarovalnici Triglav smo v letu 2018
zmanjšali količino odloženih odpadkov za
30 odstotkov.

>>

Poraba energentov96

Politika odlaganja odpadkov98

V Zavarovalnici Triglav smo v sklopu adaptacij in prenove poslovnih prostorov nadaljevali z energetsko sanacijo večjih objektov. Pri vsaki prenovi prostorov namreč proučimo možnost energetske
sanacije za zmanjšanje porabe pri ogrevanju in hlajenju ter porabi električne energije. Vse nove
prostore opremimo z razsvetljavo LED, prav tako tudi reklamne napise z logotipom.

V celoti ločeno odlaganje
odpadkov izvajamo le v Sloveniji, saj v ostalih državah
Skupine nimajo sistemsko
urejenega ločenega zbiranja
in odlaganja odpadkov. Ločeno oddajajo le odpadni papir,
ki ga predajajo za dobrodelne
namene. Skupina Triglav je
pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki oddala dobrih
14 ton odslužene IT-opreme,
Zavarovalnica Triglav pa več
kot 8 ton.

V letu 2018 smo začeli prenavljati poslovno stavbo na Dunajski 22 v Ljubljani. Dela vključujejo
zamenjavo oken, izolacije in strehe ter se bodo nadaljevala tudi v letu 2019. Načrtujemo, da bo
prihranek pri porabi energentov zaradi prenove več kot 10-odstoten.
Poraba energentov v Zavarovalnici Triglav v letih 2016−2018
Poraba energentov po letih

Indeks

Vrsta energenta

2018

2017

2016

2018/2017

2017/2016

Topla voda (v MWh)*

5.369

5.935

3.080

90

193

13.286

0

7.498

0

0

105.015

92.936

145.048

113

64

8.602

8.593

5.475

100

157

Kurilno olje (v l)
Plin (m3)
Električna energija (v MWh)*

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

* V izračun so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba Dunajska 22. Podatki za Dunajsko 22 veljajo za celotno
stavbo, vključno z vsemi najemniki. V podatkih za leto 2016 poraba za stavbo Dunajska 22 ni upoštevana.

Za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in delovanje električne ter
elektronske opreme smo porabili 54.366 gigadžulov energije
(predpostavki: iz litra kurilnega olja pridobimo 10 kilovatnih ur,
iz kubičnega metra zemeljskega plina pa 9,5 kilovatne ure energije). Posebne evidence proizvodnih virov porabljene električne
energije ne vodimo, saj ocenjujemo, da njihova sestava ustreza
sestavi proizvodnih virov na ravni države. Največji proizvodni
vir v Sloveniji tako predstavljajo fosilna goriva (59,42 odstotka),
sledijo jedrsko gorivo (39,29 odstotka) in obnovljivi viri energije
z 1,29 odstotka (zadnji dostopni podatki so iz leta 2016).97

Količina odloženih odpadkov v Zavarovalnici Triglav v letih 2016-201899
Zavarovalnica Triglav (v m3)
Vrsta odpadka

2018

2017

Indeks
2016

2018/2017

2017/2016

Mešani odpadki

739

740

743

100

100

Embalaža

400

841

492

48

171

Papir

382

580

442

66

131

3

3

0

100

0

11

38

0

29

0

1.535

2.202

1.677

70

131

Steklo
Biološki odpadki
Skupaj

Računovodsko
poročilo

Kazalo

9. sezona vseslovenske akcije Očistimo naše gore100
 Več kot 78 planinskih koč smo opremili z biorazgradljivimi vrečkami za smeti.
 Iz planinskega okolja smo odstranili več kot 1 tono odpadkov in jih v dolini ločeno odložili v zabojnike.
 36.000 ambasadorjev na družbenih omrežjih dejavno soustvarja skupnost ljubiteljev čistih planin in se v živo
srečuje na skupinskih čiščenjih ter tako spodbuja medgeneracijsko sodelovanje.
 Očistili smo ledenik pod Triglavom in odstranili 380 kilogramov odpadkov.
 Podprli smo razvoj programa SarOS, ki gorskim reševalcem pomaga hitreje locirati ponesrečenca in skrajšati čas
predaje v profesionalno medicinsko oskrbo.
 V okviru natečaja Naj planinska pot smo nagradili planinsko društvo, ki skrbi za izbrano planinsko pot. Planinska
društva smo podprli pri sanaciji poti zaradi vetroloma, žledu in drugih naravnih pojavov.
 Na interaktivni spletni strani www.ocistimogore.si smo v treh sezonah objavili 67 predlogov za družinske izlete.

96

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, GS 302-1 | 97 Vir: RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, https://www.agen-rs.si/documents/10926/17445/Preostala-sestava-proizvodnih-virov-2017/bc224adf-8206-4b39-ab09-1ddb4f96bb52 | 98 GRI GS 103-1
99
GRI GS 306-2 | 100 SDG 15.4
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12.8 Ključne usmeritve družbeno odgovornega poslovanja za leto 2019

Trajnostni
razvoj
v Skupini
Triglav

Usmeritev Načrtovane aktivnosti
Transparentno  Kakovostno obveščanje finančne javnosti o
vodenje organizacije
poslovanju, položaju in načrtih Skupine
 Proaktivno sodelovanje z analitiki,
institucionalnimi vlagatelji in delničarji
Prakse poštenega  Deklaracija o poštenem poslovanju
poslovanja  Proaktivno notranje komuniciranje ter
izobraževanje zaposlenih s področja
skladnosti in korporativne etike
 Delovanje v zunanjih delovnih skupinah
s področja skladnosti in poštenega
poslovanja ter skrb za prenos dobrih praks
 Nadaljnji razvoj kulture etičnega
poslovanja družb Skupine Triglav
 Primer dobre prakse na področju
raziskovanja in preprečevanja
zavarovalniških prevar v Skupini Triglav
 Spodbujanje zaposlenih k prepoznavanju
zavarovalniških prevar ter sodelovanje na
strokovnih usposabljanjih

Poslovno
poročilo

Upravljanje
tveganj

Odgovorne prakse  Izboljšanje izbirnih postopkov
zaposlovanja in dela  Učinkovitejše uvajanje v delo in kulturo
 Poenotenje aktivnosti na področju razvoja
zaposlenih v Skupini Triglav
 Mobilnost zaposlenih
 Razvoj kompetenc zaposlenih
 Prenova organizacijske kulture
 Izobraževanje zaposlenih
 Ohranjanje zdravega in varnega okolja za
zaposlene
 Aktivno obvladovanje psihosocialnih
tveganj med zaposlenimi
 Medgeneracijsko sodelovanje – sobivanje
generacij: aktivnosti in izobraževanja

Računovodsko
poročilo

Spoštovanje  Varovanje dostojanstva zaposlenih
človekovih pravic
z ničelno stopnjo tolerance do
diskriminacije, nadlegovanja oziroma
šikaniranja na delovnem mestu

Kazalo

Odgovoren odnos do  Priprava raznovrstnih kakovostnih
vsebin z osredotočenostjo na relevantno
potrošnikov in dobaviteljev
zavarovalniško in finančno opismenjevanje
in podajanje koristnih nasvetov
 Dostopnost storitev za invalide

Triglav tek 2018

Vključevanje v  Preventivni programi za varnost v prometu
družbeno skupnost  Prostovoljstvo zaposlenih
in njen razvoj  Triglav generacije v Planici
 Triglav tek
 Otroci Triglava
 Preventivno ravnanje
Zmanjševanje  Ravnanje z odpadki
okoljskih vplivov  Očistimo gore in planine
 Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov

Triglav Skladi so že
četrto leto zapored podprli
projekt Finančno opismenjevanje
mladih, ki ga organizira revija
Moje finance.

Letno poročilo
Skupine
Triglav in
Zavarovalnice
Triglav, d.d.,
2018

