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2.6 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav5

Slovenija 
1. mesto, 35,5 % tržni delež

+10 % obračunane premije***

Hrvaška 
8. mesto, 4,6 % tržni delež

+14 % obračunane premije***

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna 
skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih 
v jugovzhodni Evropi. Poslujemo na sedmih trgih 
v šestih državah, preko partnerskega povezovanja 
s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in 
zastopanje ter pozavarovanja pa poslujemo v šir-
šem mednarodnem okolju.

Bosna in Hercegovina
6. mesto, 7,7 % tržni delež**

+9 % obračunane premije***

Črna gora
1. mesto, 38,7 % tržni delež

+11 % obračunane premije***

Severna Makedonija
1. mesto, 13,8 % tržni delež

+1 % obračunane premije*** 

* Podatki za obdobje 1–9 2019
**  Podatki za obdobje 1–6 2019
*** Podatek prikazuje rast 

obračunane kosmate 
zavarovalne premije Skupine 
Triglav na posameznem trgu.

5 GRI GS 102-2, GS 102-4, GS 102-6

Srbija
5. mesto, 6,4 % tržni delež* 

+19 % obračunane premije*** 
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2.6.1. Poslovni model Skupine Triglav

Viri, s katerimi Skupina Triglav  
ustvarja vrednost

Ključne strateške usmeritve  
Skupine Triglav

Ustvarjena vrednost za deležnike  
Skupine Triglav

Dinamični izzivi v okolju:
 � Konkurenca
 � Nove potrebe strank
 � Tehnološki razvoj
 � Finančni in 

makroekonomski 
dejavniki

 � Razvoj regulatornih 
okvirov

 � Okoljske spremembe
 � Demografske in 

družbene spremembe
 � Gospodarski in 

politični dejavniki

Finančni viri
 � Celotna vrednost kapitala: 792 mio EUR [→ 9.1.1]
 � Finančne naložbe: 2.740 mio EUR [→ 9.1.2]
 � Zavarovalno-tehnične rezervacije: 2.879 mio EUR [→ 9.1.1]
 � Upravljanje premoženja [→ 7.11]
 � Obračunana kosmata zavarovalna premija: 

1.184 mio EUR [→ 7.5]

Kadrovski in intelektualni viri
 � 5.281 zaposlenih v 6 državah regije Adria [→ 12.4.1]
 � 46,5 % moških in 53,5 % žensk zaposlenih v Skupini Triglav 

[→ 12.4.1]
 � Razvejana lastna prodajna mreža [→ 14.]
 � Vsekanalni prodajni pristop in širitev digitalnih poti
 � Sodobno podatkovno skladišče
 � Celovit nabor zavarovalno-finančnih produktov in storitev
 � Strategija Skupine Triglav [→ 4.]
 � Močna in ugledna blagovna znamka
 � Visoka strokovna usposobljenost zaposlenih

Družbeni viri 
 � 2,4 mio EUR preventivnih vlaganj v regiji Adria, od tega  

58 % za prometno varnost [→ 12.3]
 � 4,5 mio EUR sponzorstev v regiji Adria, od tega 86 % za 

šport [→ 12.3]
 � Prostovoljstvo zaposlenih v Skupini Triglav (Očistimo gore  

in planine) [→ 12.8]
 � Partnerstva v družbenem okolju
 � Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi

Naravni viri
 � Skrb za okolje v delovnih procesih (ogljični odtis, poraba 

energentov, politika odlaganja odpadkov) [→ 12.7]
 � Okoljsko ozaveščanje širše javnosti

Dolgoročna  
stabilna donosnost  

poslovanja in povečevanje  
vrednosti Skupine  

Triglav

Osredotočenost  
na stranko in  

razvoj povezanih  
storitev

Sprememba  
organizacije in kulture  

v sodelovalno  
in agilno

Delničarji / vlagatelji
 � Rast obračunane kosmate zavarovalne premije: +11 % [→ 7.5]
 � Čisti poslovni izid: 83,9 mio EUR [→ 8.1]
 � Čista dobičkonosnost kapitala: 10,9 % [→8.1] 
 � Izplačane dividende za leto 2018: 56,8 mio EUR [→ 6.4]
 � Rast tečaja delnice v letu 2019: +9,9 % [→ 6.1]
 � Količnik kapitalske ustreznosti po Solventnosti II znaša 223 % [→ 2.1 Upravljanje tveganj]
 � Bonitetna ocena »A« s stabilno srednjeročno napovedjo [→ 6.6]

Stranke / zavarovanci [→ 12.5]
 � Merjenje zadovoljstva in lojalnost strank po metodologiji NPS
 � 48.000 rednih mesečnih uporabnikov aplikacije DRAJV za varnejšo vožnjo je prevozilo 406 

milijonov kilometrov
 � Stimulativna premijska politika za mlade prevzemnike kmetij
 � Simulator varne vožnje v Triglav LAB: praktičen preizkus za mlade voznike
 � Triglav Asistenca: mobilna aplikacija za prijavo škod in naročilo asistenčnih storitev
 � Moj račun: spletna aplikacija za poslovanje z vzajemnimi skladi
 � 717 mio EUR kosmatih zneskov škod izplačanih zavarovancem [→ 7.6]

Zaposleni [→ 12.4]
 � Indeks zadovoljstva zaposlenih (organizacijska vitalnost): 3,88
 � 2,2 mio EUR naložb v izobraževanje zaposlenih
 � 52,6 % je delež zelo zavzetih zaposlenih
 � 31 izobraževalnih ur na zaposlenega v Skupini Triglav
 � Spodbujanje inovacij in izboljšav
 � Dodatno pokojninsko zavarovanje: 59 % zaposlenih v Skupini in 96 % v Zavarovalnici Triglav
 � Plačilo premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja
 � 63 % zaposlenih v Skupini in 83 % v Zavarovalnici Triglav vključenih v kolektivno zavarovanje 

Celostna zdravstvena oskrba
 � Certifikat Družini prijazno podjetje (SLO)
 � 37 % zaposlenih v Zavarovalnici Triglav je včlanjenih v planinsko in športno društvo

Družbeni vplivi [→ 12.6]
 � 351.000 EUR za podporo 88 mladim talentom v sedmih letih
 � 100.000 ljubiteljev smučarskih poletov v Planici prepeljanih v zadnjih 30 letih 
 � 1.500 udeležencev Triglav teka 2019, ki so skupaj pretekli 12.500 km
 � 20.000 prvošolcev, opremljenih z rumenimi ruticami
 � 1.000 motoristov in motociklistov na delavnicah s preventivno vsebino v šestih letih
 � Urejenih 12 svetlobnih signalizacijskih sistemov za preprečevanje trkov na nezavarovanih 

nivojskih prehodih čez železniško progo v letu 2019
 � 25 obnov in 20 postavitev novih igralnic na prostem v zadnjih osmih letih
 � 17 mio EUR plačanih davkov od dobička [→ 8.1]
 � Izboljšana prometna in požarna varnost ter uravnotežen razvoj lokalnih skupnosti

Okoljski vplivi [→ 12.7]
 � 94 % delež zaposlenih vključenih v ločeno zbiranje odpadkov v Zavarovalnici Triglav
 � 3 % nižja poraba električne energije in 6 % nižji ogljični odtis v Zavarovalnici Triglav
 � 16 električnih vozil v Zavarovalnici Triglav
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2.6.2. Zavarovalništvo

Matična družba, Zavarovalnica Triglav, je bila tudi v letu 2018 vodilna zavarovalnica v jugovzhodni Evropi 
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Moldavija, Romunija, Severna Makedoni-
ja, Srbija in Slovenija). Po raziskavi agencije SeeNews se je med 100 največjih zavarovalnic na območju 
jugovzhodne Evrope po višini obračunane kosmate zavarovalne premije uvrstilo 7 zavarovalnic Skupine 
Triglav in 14 slovenskih zavarovalnic. Največje tri zavarovalnice so v razvrstitvi že tretje leto zapored oh-
ranile svoje mesto in obenem vse tri dosegle rast zavarovalne premije in dobička. Zavarovalnica Triglav je 
med vsemi 100 zavarovalnicami tudi v letu 2018 dosegla največji dobiček.

Zavarovalništvo je najobsežnejša strateška dejavnost Skupine Triglav. Izvajamo premoženjska, življenj-
ska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja ter pozavarovalno dejavnost. 

Zavarovalniški del Skupine Triglav sestavljajo:
 � v Sloveniji Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pozavarovalnica Triglav 

Re, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.,
 � zunaj Slovenije osem zavarovalnic na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Severni 

Makedoniji. 

Položaj med zavarovalnicami v regiji

Skupina Triglav je v letu 2018 dosegla 20,0-odstotni tržni delež in ima vodilni položaj med zavarovalni-
cami v regiji Adria (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina in Severna Makedonija). 

Tržni delež zavarovalnic v regiji Adria v letih 2018 in 2017  
(v odstotkih)*

Največje zavarovalnice v jugovzhodni Evropi po zbrani 
zavarovalni premiji v letu 2018 (podatki v milijonih evrov)

* Podatki za leto 2019 še niso na razpolago.
Vir: Izračun Zavarovalnice Triglav na podlagi podatkov nacionalnih agencij za zavarovalni nadzor in zava-
rovalnih združenj
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2.6.3. Upravljanje premoženja

Dejavnost upravljanja premoženja v Skupini Triglav 
izvajajo življenjske zavarovalnice in pokojninske 
družbe v Skupini ter Triglav Skladi, d.o.o., Triglav, 
Upravljanje nepremičnin, d.d., in Trigal, d.o.o. Ob-
sega varčevanje prek zavarovalnih storitev Skupine 
in vlaganje v naše vzajemne in pokojninske sklade.

Družbe v Skupini Triglav, ki izvajajo temeljni dejavnosti Skupine oziroma te dejavnosti podpirajo
   
  Zavarovalništvo  Upravljanje premoženja  Drugo

   

Slovenija 
 

 � Zavarovalnica Triglav, d.d.
 � Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
 � Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 � Triglav, pokojninska družba, d.d. 

 � Triglav Skladi, d.o.o.
 � Triglav, Upravljanje  nepremičnin, d.d.
 � Trigal, d.o.o.

 � Triglav INT, d.d.
 � Triglav Svetovanje, d.o.o.
 � Triglav Avtoservis, d.o.o.
 � Triglavko, d.o.o.

   

Hrvaška  � Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb 
 
 
 

  � Triglav Savjetovanje, d.o.o.

   

Srbija  � Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd 
 
 
 

 � Triglav Savetovanje, d.o.o.

   

Črna gora  � Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
 � Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica 

 
 

 
 

 � Lovćen Auto, d.o.o.

   

Bosna in  
Hercegovina

  � Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
 � Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka 

 
 

 � PROF-IN, d.o.o.
 � Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim 

penzijskim fondom, a.d., Banja Luka 

 � Triglav Savjetovanje, d.o.o.
 � Autocentar BH, d.o.o.

   

Severna 
Makedonija

 � Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
 � Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje 

 
 

 � Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje 

2.6.4. Sestava Skupine Triglav

Skupino Triglav je na 31. 12. 2019 sestavljalo 38 družb, in sicer poleg matične družbe še 31 odvisnih in 6 pridruženih družb.
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6 GRI GS 102-10

¢ Družba Triglav INT, d.d., je od neobvladujočih 
lastnikov odkupila skupno 0,1-odstotni delež v 
družbi Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, in s tem 
svoj lastniški delež povečala na 80,45 odstotka. 
Nakupna vrednost je znašala 888.940 makedon-
skih denarjev oz. 14.428 evrov. 

¢ Zavarovalnica Triglav je 27. 3. 2019 z vplačilom 
3.000.000 evrov ustanovila družbo za upravlja-
nje obveznih in prostovoljnih pokojninskih skla-
dov Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje.

¢ V drugem četrtletju sta družbi Triglav Sveto-
vanje, d.o.o., in Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, 
v sorazmernih lastniških deležih dokapitalizirali 
svojo odvisno družbo Triglav Savjetovanje, d.o.o., 
Zagreb. Z dokapitalizacijo v višini 2.100.000 hr-
vaških kun oziroma 284.000 evrov, izvedeno z 
denarnima vložkoma, sta družbi obdržali svoj 
51- oziroma 49-odstotni delež. 

¢ 19. 9. 2019 je bila likvidirana družba Triglav 
Auto, d.o.o., Banja Luka. Likvidacija ni vplivala 
na konsolidirane računovodske izkaze Skupine 
Triglav. 

¢ Družba Lovćen Osiguranje, a.d., je dokapita-
lizirala odvisno družbo Lovćen Auto, d.o.o., z 
2.400.000 evri in tako ostala njena 100-odsto-
tna lastnica. 

¢ Družba Hotel Grad Podvin, d.o.o., je 29. 3. 2019 
ustanovila družbi HGP Grad, investicije, d.o.o., 
in HGP Rest, investicije, d.o.o., ki sta v njeni 
100-odstotni lasti.

¢ Zavarovalnica Triglav je 8. 8. 2019 sklenila spo-
razum s Savo Re, d.d., ki ji daje možnost pridobi-
tve 40-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu 
družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., kar pred-
stavlja 50 odstotkov glasovalnih pravic. Namen 
Zavarovalnice Triglav je skupaj s Savo Re  prido-
biti nadzor nad omenjeno družbo prek družbe 
ZTSR, d.o.o., ki je v njunem solastništvu. Naložba 
je del rednih dejavnosti, s katerimi Zavaroval-
nica uresničuje politiko upravljanja portfelja 
finančnih naložb Skupine Triglav in na sestavo 
portfelja ne bo pomembneje vplivala. Izvedba 
transakcije je pogojena z izpolnitvijo določenih 
odložnih pogojev.

¢ Skupna pokojninska družba se je decembra 
preimenovala v Triglav, pokojninska družba, d.d.

¢ Zavarovalnica Triglav, d.d., je z denarnimi vlož-
ki v višini 1.094.670 evrov dokapitalizirala svo-
jo pridruženo družbo Trigal, d.o.o., in obdržala 
49,9-odstotni lastniški delež. 

¢ Družbi Triglav Skladi, d.o.o., in Triglav, Upravlja-
nje nepremičnin, d.d., sta prodali svoj 11,72- ozi-
roma 10,37 -odstotni delež v družbi ZIF Prof Plus, 
d.d.

¢ Družba Triglav Skladi, d.o.o., je 24. 4. 2019 pos-
tala 100-odstotna lastnica družbe ALTA Skladi, 
družba za upravljanje. Dne 19. 12. 2019 je bil 
izveden vpis pripojitve v sodni register. Podrob-
neje o tem poročamo [→ v točki 2.10 računovod-
skega poročila].

¢ V tretjem četrtletju sta družbi Triglav Svetova-
nje, d.o.o., in Triglav Osiguranje, d.d., Beograd, v 
sorazmernih lastniških deležih z denarnimi vlož-
ki dokapitalizirali svojo odvisno družbo Triglav 
Savetovanje, d.o.o., Beograd. Družbi sta z doka-
pitalizacijo v višini 2.500.000 srbskih dinarjev 
oziroma 21.000 evrov obdržali svoj 51- oziroma 
49-odstotni delež. 

¢ Družba Unis automobili i dijelovi, d.o.o., se je 
pripojila k družbi Autocentar BH, d.o.o. Pripojitev 
ni vplivala na konsolidirane računovodske izkaze 
Skupine Triglav.

¢ Družba Trigal, d.o.o., je 5. 2. 2019 s skladom 
TRIGAL AIF SICAV – RAIF S.C.A. Compartment 2, 
Regional Multi Asset Fund Compartment, Lu-
ksemburg, podpisala pogodbo o prodaji družb 
KRDU Building, d.o.o., in LOMA CENTER, d.o.o. 
Družbi nista več obravnavani kot pridruženi 
družbi v Skupini Triglav. 

¢ Družba TRI-LIFE, d.o.o., Zagreb, se je preimeno-
vala v Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb.

¢ Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., 
je skladno s strateškimi usmeritvami prodala 
svoj 80,73-odstotni delež v družbi Golf Arbore-
tum, d.o.o. 

¢ Družba Trigal, d.o.o., je 3. 9. 2019 s še tremi 
družbeniki ustanovila družbo ALFI PD, d.o.o. Tri-
gal je s svojim vložkom v višini 40.000 evrov pos-
tal 40-odstotni lastnik navedene družbe. 

Spremembe v sestavi Skupine Triglav v letu 20196

Podrobneje o spremembah v Skupini poročamo [→ v točki 2.10 računovodskega poročila].
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100,00 % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper

100,00 % Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana 34,00 % Društvo za upravljanje EDPF, a.d., Banja Luka

51,00 %

100,00 % Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana 49,00 % Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb

51,00 %

100,00 % Triglav Svetovanje, d.o.o., Domžale 49,00 % Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd

51,00 %

49,00 % Triglav Savjetovanje, d.o.o., Sarajevo

100,00 % Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo

97,78 % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo 93,02 % Sarajevostan, d.d., Sarajevo

100,00 % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb              

100,00 % Triglav INT, d.d., Ljubljana 99,88 % Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

100,00 % Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

96,59 % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica 100,00 % Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

100,00 % Lovćen Auto, d.o.o., Nikšić

80,45 % Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje 20,00 %

80,00 % Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje

100,00 % Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana

100,00 % Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje    

67,50 % Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana    62,54 % PROF-IN, d.o.o., Sarajevo

100,00 % Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb

100,00 % Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Ljubljana 100,00 % Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica

100,00 % HGP Rest, d.o.o., Ljubljana

100,00 % Hotel Grad Podvin, d.d., Ljubljana 100,00 % HGP Grad, d.o.o., Ljubljana

49,90 % TRIGAL, d.o.o., Ljubljana 100,00 % Ljubljanica, d.o.o., Ljubljana

100,00 % Zavod Vse bo v redu, Ljubljana 40,00 % ALFI PD, d.o.o., Ljubljana

38,47 % Triglavko, d.o.o., Ljubljana

39,07 % Nama, d.d., Ljubljana          

50,00 % ZTSR, d.o.o., Ljubljana          

Shematski prikaz odvisnih in pridruženih družb v Skupini Triglav in delež v kapitalu na 31. 12. 2019

Lastnik deleža
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Odvisna družba
Dve ali več odvisnih družb
Delež v kapitalu

20 Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2019 Računovodsko poročiloPoslovno poročilo KazaloUpravljanje tveganj>><< Letno poročilo Skupine Triglav  
in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019




