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12.
Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav

 Sprejeli smo Zavezo trajnosti Skupine Triglav.
 V upravljanje premoženja vgrajujemo upoštevanje trajnostnih vidikov.
Novi podsklad Triglav Zeleni vlaga v družbeno in okoljsko odgovorne projekte in podjetja.
 Organizacijska vitalnost v Skupini Triglav se je izboljšala za 0,12 odstotne točke. Raziskava je
pokazala, da se ustrezno odzivamo na spremembe v okolju.
 Širjenje bolezni covid-19 smo omejevali s številnimi ukrepi za varovanje zdravja strank
in zaposlenih, tudi tistih, ki delajo od doma. Okrepili smo tudi preventivne dejavnosti na
zdravstvenem področju.
 Za dostopnejše poslovanje na daljavo smo strankam med drugim omogočili digitalni podpis in
sklepanje nekaterih zavarovanj z videoidentifikacijo ter z mobilnimi aplikacijami poenostavili
upravljanje premoženja in procese reševanja škod.
 Porabo električne energije smo v Skupini Triglav zmanjšali za 9 odstotkov,
v Zavarovalnici Triglav pa za 10 odstotkov.

12.1 Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav
Trajnostni razvoj v Skupini Triglav razumemo kot uresničevanje svojega poslanstva z grajenjem
kakovostnih in dolgoročnih odnosov s ključnimi deležniki. Svojo poslovno uspešnost zato že vrsto let
presojamo tudi s trajnostih vidikov.
Ob koncu leta 2020 smo sprejeli Zavezo trajnosti Skupine Triglav kot temeljni dokument, ki določa smeri
našega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (Environment, Social, Governance –
ESG). Nadaljevali smo tudi s procesom oblikovanja osrednjih nosilcev in odgovornosti za celovit razvoj in
uresničevanje trajnostnih načel v poslovanju Skupine.

Z zavezo smo se obvezali, da s svojim delovanjem zmanjšujemo
negotovosti v okolju, strankam zagotavljamo finančno in
drugo varnost ter skrbimo za ustvarjanje trajnostno vzdržne
vrednosti za naše lastnike in preostale deležnike. Pri oblikovanju
in izvajanju zavarovalnih produktov in storitev ter upravljanju
lastnih portfeljev in premoženja strank pa upoštevamo bistvene
vidike trajnostnega poslovanja. Zaveza je dostopna na spletni
strani www.triglav.eu. Prav tako smo se v letošnjem letu
začeli pripravljati na uveljavitev Uredbe o razkritjih, povezanih
s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (EU 2019/2088).
Dejavnike na področju ESG in posredne ekonomske dejavnike
celovito prepoznavamo in obvladujemo glede na standarde
GRI (Global Reporting Initiative – Global Standards (GRI
GS)) ter z uresničevanjem globalnih ciljev trajnostnega
razvoja Organizacije združenih narodov (SDG – Sustainable
Development Goals). V naslednji preglednici prikazujemo
ključne dejavnike ESG in medsebojno povezanost z bistvenimi
cilji SDG, kar razširjeno prikazujemo v celotnem poročilu
s prilogami in v nadaljevanju tega poglavja. Letne cilje in
aktivnosti smo opredelili glede na bistvene dolgoročne vidike
naših vplivov in jih v letu 2020 v celoti izpolnili.
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Prikaz ključnih ESG dejavnikov in bistvenih SDG ciljev v Skupini Triglav:22

Okoljski vidik
(E: Environment)

Področje

Aktivnosti

Raba energije in ogljični odtis
Brezpapirno poslovanje
Dejavnosti za čistejše okolje
Okoljska odgovornost
z zavarovalnimi produkti
 Odpadki




















GRI GS 302, 305, 306, G4 FS8

Družbeni vidik
(S: Social)

 Preventivne dejavnosti
za zmanjševanje tveganj
v družbenem okolju
 Odgovornost do strank
 Varnost, zdravje in zadovoljstvo
zaposlenih
 Odgovornost do dobaviteljev in
pogodbenih partnerjev
 Vlaganja v lokalne skupnosti
ter podpora športu, kulturi,
izobraževanju in zdravju
 Raznolikost in enake možnosti

GRI GS 203, 204, 401–405, 413, 414,
417, 418, G4 FS7, FS13, FS14

Vidik vodenja
(G: Governance)

 Stabilno in dobičkonosno
poslovanje
 Visoki standardi korporativnega
upravljanja
 Raznolikost in nagrajevanje
uprave
 Učinkovito upravljanje tveganj
 Aktivna politika odnosov
z investitorji
 Poštene poslovne prakse
 Nediskriminacija in spoštovanje
človekovih pravic pri poslovanju




Bistveni cilji SDG

Zmanjšanje porabe električne energije v Skupini Triglav za 9 %, zmanjšanje ogljičnega odtisa pa za 20 %.
11 % voznega parka Zavarovalnice Triglav so električna vozila. Zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa in električne skiroje.
Spodbujanje k zmanjšanju uporabe embalaže in boljšemu ločevanju odpadkov.
Zmanjšanje povprečne dnevne porabe papirja na zaposlenega v Skupini Triglav iz 30,2 v letu 2019 na 21,9 listov na dan v 2020.
Odzivno in poenostavljeno reševanje množičnih škod z mobilnimi aplikacijami in mobilnimi cenilnimi enotami na terenu ob naravnih katastrofah.
Brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme za vremenska opozorila.
Podpora projektom kot sta City as a Lab, ki gradi na vzpostavitvi in razvoju sodobnih ter hkrati ekoloških oblik mobilnosti ter projekt Trajnostna mobilnost.
Brezpapirno poslovanje v Triglav Labu. Zmanjševanje števila naklad in usmerjanje v digitalne oblike pri pripravi marketinških gradiv (brošure, letaki, mape,
operativne tiskovine itd.).
Izbor in nakup izdelkov iz okolju prijaznih materialov (manj plastične embalaže) pri promocijskih izdelkih ter nakup zaščitnih mask za večkratno uporabo.
Stimulativna premijska politika za manj intenzivno rejo živali, ki je manj obremenjujoča za okolje.
Krepitev digitalne komunikacije s strankami.
Spodbujanje nizkoogljične družbe s ponudbo zavarovalnih rešitev, ki podpirajo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost (zavarovanje sončnih
elektrarn).
Zmanjševanje onesnaženosti planinskega sveta in ozaveščanje o odgovorni hoji v hribe/gore in ravnanju z odpadki v gorah s projektom Očistimo naše gore.
Spodbujanje planinske paše z zavarovanjem gospodarskih živali med pašo na visokogorskih pašnikih, kar pripomore k ohranjanju gorskih ekosistemov.

 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav.
 Aplikacija ter simulator vožnje DRAJV za spodbujanje varne vožnje.
 Globalna asistenca za stranke brez prekinitve (24/7), brezplačne mobilne aplikacije za prijavo škode in naročilo asistenčnih storitev. Alternativne prodajne
poti, kot so prodaja zavarovalniških storitev prek bank in lizinških hiš.
 Spodbujanje vlaganja v pokojninske sklade, zdravstvena zavarovanja in zdravstvene sisteme.
 Razvejena prodajna mreža, dostopna tudi v manj poseljenih krajih. Prodajna mesta, opremljena s pripomočki za slabovidne in naglušne, večina prodajnih
mest omogoča tudi samostojen dostop osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
 Mikrozdravstveno zavarovanje, ki poenostavi dostop do nasveta zdravnika, ter celovita ponudba zdravstvenih in življenjskih storitev in produktov.
 Izboljšanje indeksa NPS (Net Promoter Score).
 Projekt Mladi upi za podporo mladim talentom.
 Izboljšanje organizacijske klime – indeks ORVI 3,99.
 Projekt motoristi za motoriste – 1.300 motoristov na delavnicah za preprečevanje nesreč v sedmih letih.
 Načrtno izobraževanje zaposlenih. Pridobivanje znanja tudi o informacijski varnosti, varstvu osebnih podatkov ter preprečevanju pranja denarja in
financiranju terorizma s spletnimi izobraževanji.
 Delež žensk med zaposlenimi v Skupini je 53,5 %. Enako nagrajevanje zaposlenih za enako delo ne glede na spol.
 Polni certifikat Družini prijazno podjetje v Zavarovalnici Triglav.
 Aktivno prepoznavanje, zmanjševanje in obvladovanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Vzpostavljen program za ozaveščanje zaposlenih
o zdravem življenjskem slogu in omogočeni preventivni zdravstveni pregledi.
 Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji v regiji Adria.
 Širok spekter zavarovalnih produktov za mikro-, mala in srednje velika podjetja.
 Stimulativna premijska politika za mlade prevzemnike kmetij, ki prispeva k pomladitvi nosilcev kmetijskega gospodarstva, ohranitvi poseljenosti in večji
obdelanosti podeželja.
 Širši populaciji kmetovalcev dostopna ponudba kmetijskih zavarovanj z občinskim in državnim sofinanciranjem dela premije.
 Razvojna partnerstva z zagonskim okoljem in podjetniki.
 Povečevanje stopnje zavarovanosti na razvijajočih se zavarovalniških trgih v regiji Adria.
Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav ter Politika upravljanja odvisnih družb v Skupini Triglav.
Politika raznolikosti, ki pri sestavi Uprave zagotavlja, poleg ustreznih kvalifikacij, izkušenj in znanja, tudi zastopanost obeh spolov in starostnih skupin.
Kodeks korporativnega upravljanja s kapitalsko naložbo države.
Dosledno izvajanje Protikorupcijske politike in Kodeksa Skupine Triglav za uresničevanje načel poštenega in etičnega ravnanja, preprečevanje koruptivnih
dejanj, obvladovanje nasprotij interesov, obvladovanje zavarovalniških prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varstvo potrošnikov
in konkurence.
 Transparentno, aktivno, enakovredno in odprto sodelovanje z vlagatelji na organiziranih dogodkih za institucionalne vlagatelje v Evropi in ZDA, srečanjih,
s konferenčnimi klici in drugimi stiki.





GRI GS 201, 202, 205, 206, 406, 412, 419
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Zaveze zunanjim pobudam23 in članstvo v združenjih24
Priznanja in nagrade v letu 2020
V Skupini Triglav prostovoljno sodelujemo v pobudah, ki spodbujajo etično ravnanje ter okoljsko, družbeno in ekonomsko
vzdržno poslovanje. Temeljni standard strokovnega ravnanja v Zavarovalnici Triglav uresničujemo v okviru Zavarovalnega
kodeksa Slovenskega zavarovalnega združenja, prav tako pa uresničujemo priporočila Zveze potrošnikov Slovenije za izboljšanje
finančne pismenosti.
Zavarovalnica aktivno sodeluje v Evropskem inštitutu za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) in Komisiji za korporativno etiko
in transparentnost Ameriške gospodarske zbornice. Smo eden prvih slovenskih podpisnikov Deklaracije o poštenem poslovanju,
s čimer smo se zavezali k izvajanju programov poštenih poslovnih praks ter ozaveščanju o njih. Smo člani organizacije Transparency
International Slovenija in podpisniki Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju (več v točki 12.5 Prakse poštenega
ravnanja). Družbe v Skupini zaveze matične družbe vključujejo v svoje poslovanje ali neposredno pristopajo k vsebinsko podobnim
zavezam in pobudam.
Zavarovalnica je včlanjena v številna združenja v Sloveniji. Aktivno sodelujemo v Slovenskem zavarovalnem združenju in odborih
v njegovi sestavi, Gospodarski zbornici Slovenije ter drugih lokalnih in interesnih zbornicah, združenju AmCham Slovenija in
njegovih komisijah. Predstavniki Zavarovalnice so prav tako člani več mednarodnih sektorskih in strokovnih združenj, ki delujejo
zlasti na področju financ, aktuarstva in skladnosti poslovanja (Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje managerjev Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije, Evropski inštitut za skladnost in etiko, Slovensko aktuarsko društvo, Združenje notranjih revizorjev
IIA – Slovenski Inštitut). Odvisne družbe so članice sektorskih in poslovnih združenj v posameznih državah, kjer delujejo.

 Trusted Brand 2020: Zavarovalnica Triglav je štirinajstič zapored najbolj
zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
 Slovenski oglaševalski festival (SOF): Triglav Lab je prejel srebrno
nagrado v skupini Oznamčene vsebine – doživetja.
 WEBSI 2020: Zavarovalnica Triglav je dosegla 1. mesto v kategoriji
Digitalna orodja za spletno poslovalnico i.triglav, 2. mesto za sklepalne
aplikacije v kategoriji Spletne trgovine, 2. mesto za projekt Vozim se –
Ponovno na izpitno vožnjo v kategoriji Vsebinski marketing in 3. mesto
za prenovljeno spletno stran triglav.si v kategorijah Finančni sektor in
Spletna mesta.
 ARC Awards: Zavarovalnica Triglav je prejela zlato priznanje za
oblikovno podajanje vsebin, srebrno za fotografsko zgodbo in bronasto
za interaktivnost spletne izvedbe Letnega poročila Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav za leto 2019.
 Najboljše letno poročilo: časnik Finance je v sodelovanju z Akademijo
Finance Zavarovalnico Triglav odlikoval z glavno nagrado za najboljše
letno poročilo med finančnimi ustanovami ter nagradama za najboljše
letno poročilo v kategoriji Analiza poslovanja in načrti ter Komuniciranje.
 IADA Awards: žirija IADA Awards je Zavarovalnici Triglav podelila
dve zlati priznanji za integrirano Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav za leto 2019.
 Zlato pero (Gold Quill): Zavarovalnica Triglav je prejela priznanje za
komunikacijsko odličnost v kategoriji Publikacije za digitalno izdajo
letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2018.

Projekt Vozim se –
Ponovno na izpitno
vožnjo je prejel
2. nagrado na
tekmovanju Websi
2020 v kategoriji
Vsebinski marketing.

23

GRI GS 102-12 | 24 GRI GS 102-13
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12.2 Ključni deležniki25

Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav
Visoka
pomembnost

Naši ključni deležniki so: stranke oz. zavarovanci, zaposleni, delničarji oz.
vlagatelji, državni in nadzorni organi, lokalne skupnosti, dobavitelji ter
mediji. Posamezne deležniške skupine vključujemo proaktivno in tako
krepimo medsebojno zaupanje in razumevanje.

Srednja pomembnost
Nizka pomembnost

Njihove potrebe in interese spremljamo z analizo deležnikov ter analizo
bistvenosti vsebin zanje. Zadnjo smo opravili v letu 2019, ko smo rezultate
iz kvantitativnih raziskav preverjali s fokusnimi skupinami z zaposlenimi in
s poglobljenimi intervjuji s strankami. Interese vlagateljev oz. delničarjev redno
spremljamo z analizo podatkov, zajetih pri osebnih stikih, in njihovih vprašanj
ter izkazanih interesov na investitorskih konferencah in skupščini delničarjev.

Visoka

1

15

2

4
5

17
22

Osredotočenost na stranko

7

11. Razumevanje potreb strank
12. Jasni pogoji poslovanja
13. Strankam prilagojena ponudba
zavarovanj – skozi ves življenjski cikel
14. Hitro reševanje škod
15. Nadpovprečna kakovost storitev in
produktov
16. Novi digitalni načini poslovanja
17. Inovativni pristopi k strankam

9

25
10

Poglobljene informacije o poslovanju in
položaju Skupine Triglav
2. Jasna strategija Skupine Triglav
3. Izvedene aktivnosti rasti in razvoja
4. Vsebina dividendne politike in njeno
izvajanje
5. Stanje trgov in obeti
6. Dosežena kapitalska ustreznost
Skupine Triglav
7. Celovito upravljanje vseh tveganj
8. Korporativno upravljanje in trajnostno
poslovanje
9. Doseganje ciljne bonitetne ocene
10. Učinkovita organiziranost in notranji
procesi v Skupini Triglav

6

8
24

Srednja

Ugotovitve, zbrane z opisanimi dejavnostmi, smo tudi tokrat poskušali
v največji možni meri upoštevati pri poslovanju ter razvoju produktov in
storitev. Na njihovi osnovi smo posodobili shematski prikaz pomembnosti
vsebin za deležnike in za Skupino Triglav (v nadaljevanju).

21

16

3

Pomembnost za deležnike

Interese ključnih deležnikov ugotavljamo z rednim spremljanjem spleta
medsebojnih odnosov na strateški in operativni ravni. Pri tem merimo ugled
in zadovoljstvo, NPS (Net Promoter Score), izvajamo zahteve in priporočila
regulatorjev, analitično spremljamo pritožbe in pohvale, vsakodnevne stike
z vlagatelji in strankami, komuniciramo in smo v rednih stikih z mediji itd.
V letu 2020 smo veliko komunikacijskih naporov namenili prepoznavanju
potreb, težav in rešitev pri poslovanju s strankami na daljavo, saj se je
poslovanje zaradi zaščitnih ukrepov ob pandemiji covid-19 preselilo na
digitalne kanale. Več o tem v točki 12.5.

19

14

1.

18

12
20 23

Dolgoročna stabilnost poslovanja

11

13

Kultura odprtosti in družbena
odgovornost
18. Zavzeti in visokostrokovni zaposleni
19. Ozaveščanje uporabnikov o tveganem
ravnanju
20. Pomoč ob naravnih nesrečah
21. Finančna pismenost
22. Preventivno delovanje za večanje
prometne varnosti
23. Okoljsko odgovorno ravnanje in
poslovanje
24. Poštene poslovne prakse
25. Močna partnerstva v lokalnem,
gospodarskem in družbenem okolju

Srednja
25

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

Visoka

Pomembnost za poslovanje Skupine Triglav
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Izpostavljene teme in načini vključevanja deležnikov
Deležniki

Ključne teme/interes

Oblika vključevanja

Rezultati vključevanja

Stranke/zavarovanci














Razumevanje potreb strank
Hitro reševanje škod
Inovativnost zavarovalno-finančnih produktov in storitev
Strankam prilagojena ponudba zavarovanj – skozi ves življenjski cikel
Dobičkonosnost in ekonomska stabilnost zavarovalnice
Jasni pogoji poslovanja
Kakovostni zavarovalni in finančni produkti in storitve
Kakovostne in široke asistenčne storitve
Družbeno in okoljsko odgovorno delovanje podjetja
Finančna pismenost
Novi digitalni načini poslovanja ter enostavna spletna predstavitev ponudbe
Ozaveščanje uporabnikov o tveganem ravnanju

 Osebni stiki z zavarovalniškimi strokovnjaki,
upravljavci 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












Notranja kultura sodelovanja
Nagrajevanje uspešnosti
Osebni in poklicni razvoj
Sistem napredovanja
Obveščenost o pomembnih mejnikih in spremembah v podjetju
Poslovna strategija
Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
Izobraževanje in dodatno usposabljanje
Varnost in zdravje na delovnem mestu
Pripadnost zaposlenih

 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

 3,99 indeks ORVI – izboljšanje za 0,12 odstotka
 23 % zaposlenih v planinskem in športnem društvu Skupine Triglav
 Dodatno pokojninsko zavarovanje za 59 % zaposlenih v Skupini in 96 %
v Zavarovalnici Triglav
 Kolektivno zavarovanje Celostna zdravstvena oskrba (CZO),
v katero je vključenih 73 odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in
83 odstotkov v matični družbi
 40 ur izobraževanj na zaposlenega v Zavarovalnici Triglav

Delničarji/vlagatelji












Jasna poslovna strategija
Poglobljene informacije o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
Finančna učinkovitost, kapitalska ustreznost
Izvedene aktivnosti rasti in razvoja
Dividendna politika in donosi
Stanje trgov in obeti
Celovito upravljanje vseh tveganj
Korporativno upravljanje in trajnostno poslovanje
Doseganje ciljne bonitetne ocene
Učinkovita organiziranost in notranji procesi v Skupini








Seje Skupščine delničarjev
Seje Nadzornega sveta in njegovih komisij
Objave na SEOnetu 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 vrednostnih papirjev)
 Redni pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora
 Revizije pooblaščenih revizorjev

 8 inšpekcijskih nadzorov s področja varovanja osebnih podatkov
v Skupini Triglav
 1.331 obravnavanih sumov zavarovalniških prevar, v 763 primerih smo
jih potrdili (13 % več kot v letu 2019)

Dobavitelji








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






Lokalne in širše skupnosti











Prometna varnost
Požarna varnost
Varovanje in skrb za zdravje
Soustvarjanje projektov na področju kulture, športa, preventivnega delovanja,
zdravstva, umetnosti, dobrodelnosti
Infrastrukturna vlaganja
Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
Zavarovalniška in finančna pismenost
Poštene poslovne prakse
Pomoč ob naravnih nesrečah

 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







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








Mediji






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

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

417.032 telefonskih pogovorov v klicnih centrih Zavarovalnice Triglav
178.651 odgovorjenih elektronskih sporočil v Zavarovalnici Triglav
Več kot 22 tisoč naročnikov na e-novice Vozim se in Vse bo v redu
Več kot 137 tisoč rednih uporabnikov portala Vse bo v redu in
več kot 15 tisoč rednih uporabnikov portala Vozim se
39.000 uporabnikov spletne poslovalnice i.triglav
Izboljšanje zadovoljstva strank v vseh družbah Skupine, izboljšanje
indeksa NPS Zavarovalnice Triglav za 10,7 indeksnih točk
295.791 obravnavanih škodnih spisov v Zavarovalnici Triglav, od tega
250.529 na novo registriranih v 2020
2.941 pritožb in 50 pohval v Zavarovalnici Triglav. Delež pritožb
(glede na število obravnavanih škodnih spisov) je znašal 0,99 %.26

12.982 delničarjev
83,06 % vseh glasovalnih pravic na redni letni skupščini delničarjev
8 organiziranih dogodkov za vlagatelje
29 objav nadzorovanih informacij (v slovenskem in angleškem jeziku)
Dostopen finančni koledar in koledar dogodkov za vlagatelje

 311 izpolnjenih obrazcev Presoja ustreznosti dobaviteljev in Trajnostno
poslovanje podjetij, s katerimi so dobavitelji potrdili, da spoštujejo
pravice zaposlenih, človekove pravice ter okoljsko zakonodajo

 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov
na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala
Zavarovalnica Triglav
 Podpora 101 mlademu talentu v osmih sezonah projekta Mladi upi,
ki smo jim namenili 401.000 evrov
 1.300 motoristov na delavnicah varne vožnje
 80 dogodkov, izobraževanj, delavnic, seminarjev in snemanj,
namenjenih zavarovalniškemu opismenjevanju, ozaveščanju
o nevarnostih, predstavitvi produktov in storitev, ki se jih je fizično ali
digitalno udeležilo več kot 2000 udeležencev
 17 sponzoriranih vrhunskih športnikov v Sloveniji
 3,3 milijona evrov za preventivne dejavnosti, 3,8 milijona evrov
za sponzorstva in 666.000 evrov za donacije
 150 samodejnih protipožarnih ampul predanih 52 planinskim domovom
 69 sporočil za javnost v Zavarovalnici Triglav
 194 odgovorov na zbirna novinarska vprašanja v Zavarovalnici Triglav
 5.942 objav, povezanih z bistvenimi tematikami o Skupini Triglav,
v medijih

26

SASB: FN-IN-270a.2
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12.3 Ekonomski vidiki27

Preventivna vlaganja28

Ekonomsko uspešnost kot predpogoj za vzdržno dolgoročno poslovanje opredeljujemo s strateškimi cilji
na vseh ravneh, pogoj za njeno doseganje pa je učinkovito upravljanje tveganj, ki jih razumemo celovito
in obsegajo tudi nefinančna tveganja. O ekonomski uspešnosti poročamo na več mestih v letnem
poročilu, kar je razvidno iz sprotnih opomb in kazala GRI GS.

Z vlaganji v preventivne programe, ki so
pomemben ekonomski in družbeni vpliv
zavarovalniške panoge, zmanjšujemo tveganja,
predpisuje pa jih tudi zakonodaja. Njihovo
vsebino opisujemo v poglavju 12.4 Družbeni
vidiki. Obseg preventivnih vlaganj smo v letu
povečanih tveganj občutno okrepili tako na ravni
matične družbe kot Skupine.

Distribuirana ekonomska vrednost Skupine Triglav, ki prikazuje obseg ustvarjenih sredstev, razdeljenih
med deležnike, je v letu 2020 dosegla 1.179,2 milijona evrov in je bila nižja zaradi neizplačila dividend
delničarjem. Njena vrednostna sestava in sestava po deležih je razvidna v spodnji preglednici.

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav v milijonih EUR
Skupina Triglav

3,4
2,8

1,8
1,5

2019

2018

Indeks
2020/2019

2019/2018

Ustvarjena ekonomska vrednost

1.274,9

1.292,4

1.107,7

99

117

Distribuirana ekonomska vrednost

1.179,2

1.245,6

1.069,3

95

116

814,3

838,4

636,9

97

132

36,7

21,9

64,9

167

34

- Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki
- Odhodki od finančnih sredstev
- Drugi odhodki
- Operativni stroški poslovanja
- Izplačila dividend
- Odhodek za davek (davek od dobička)
- Naložbe v družbeno skupnost
(preventiva, donacije, sponzorstva)
- Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim
Zadržana ekonomska vrednost

2,4

2,2

Distribuirana ekonomska vrednost Skupine Triglav v milijonih EUR
2020

Zavarovalnica Triglav

22,9

23,5

17,4

97

135

119,5

120,2

118,4

99

102

0,0

56,8

56,8

0

100

17,2

17,1

16,6

101

103

7,8

7,4

6,3

105

117

160,7

160,3

152,1

100

105

95,7

46,8

38,3

204

122

2018

2020

Sponzorstva in donacije29
Razmere, povezane s pandemijo covid-19, in odpovedi nekaterih dogodkov se kažejo tudi v premiku
sestave sredstev, namenjenih za sponzorstva in donacije. Delež sponzorstev je upadel (indeks 88), delež
donacij pa se je povečal za 25 odstotkov. Večino donacij v Skupini Triglav smo namenili v zdravstvene in
humanitarne namene.
Vrednost sponzorstev v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav v milijonih EUR
Skupina Triglav

Skupina Triglav ima vodilni položaj med zavarovalno-finančnimi skupinami v regiji Adria. Tržni položaj
na posameznih trgih predstavljamo v poglavjih 2.7.2 Zavarovalništvo in 7.4 Poslovanje Skupine Triglav v
regiji Adria.

Vrednost donacij v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav v tisoč EUR

Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

666,0

4,3
3,8

3,6

Posredni ekonomski vplivi v Skupini Triglav zajemajo predvsem preventivna vlaganja, sponzorstva in
donacije ter vlaganja v infrastrukturo na nacionalni in lokalni ravni. Njihovo vsebino opredeljujemo na
podlagi:

2019

532,2

512,2
2,7

2,8
2,4

 sponzorskih in donatorskih partnerstev ter sodelovanj pri preventivnih vlaganjih,

193,6

173,3

185,8

 potreb, ki jih v lokalnih okoljih zaznajo naše družbe in poslovne enote,
 neposrednih stikov z lokalnimi skupnostmi,
 analiz poslovanja, zlasti tveganj in škodnega dogajanja, javno objavljenih podatkov specializiranih
organizacij in ustanov,

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 tržnih in javnomnenjskih raziskav.
27
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Prenovljeni park
Stanka Bloudka,
Foto: Damijan Bogataj,
Idrijske novice

Vlaganja v infrastrukturo

Nabavna praksa30

Lokalno usmerjena nabava31

V okviru dolgoročne akcije Otroci Triglava
smo prenovili igrala v parku Stanka Bloudka
v Idriji. V devetih letih smo za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov
in družin obnovili 27 igrišč ter odprli še več kot
20 novih igrišč.

V Zavarovalnici Triglav smo v nabavnem procesu
v letu 2020 prešli na nadgrajeno standardizirano
programsko rešitev pri nabavi, ki je podprta
z analitskim modulom in modulom za celovitejše
obvladovanje procesa upravljanja pogodb. Orodje
povečuje transparentnost poslovanja in vodenje
nabavnih postopkov, obenem pa so se zmanjšala
operativna tveganja, povezana z nespoštovanjem
dobrih poslovnih praks.

Družbe Skupine izvedejo večino nabav na
lokalnih trgih poslovanja. Kjer je bilo možno in
smiselno, smo nekatere istovrstne materiale,
surovine in storitve nabavili centralizirano in
dosegli ugodnejše nakupne pogoje. V družbah
Skupine smo uspešno uveljavljali minimalne
standarde za izvajanje nabavnega procesa na
ravni Skupine Triglav.

V Srbiji smo z enakim namenom ponovno
namenili sredstva za postavitev košarkarskih
igrišč, in sicer v občinah Bač, Medvedja, Kruševac
in Pančevo.

V nabavnih postopkih, ki vključujejo Službo za
strateško nabavo, lahko sodelujejo le dobavitelji,
uvrščeni na seznam potencialnih dobaviteljev
Zavarovalnice. Oblikujemo ga po presoji
ustreznosti dobaviteljev, in sicer na podlagi
ocenjenih tveganj. Ob registraciji v Nabavni
portal Zavarovalnice morajo vsi dobavitelji
izvesti presoji ustreznost dobavitelja in trajnost
poslovanja, kar ponovijo po enem letu. Presoja
ustreznosti dobavitelja je namenjena oceni
tveganj koruptivnih ravnanj, nasprotij interesov
in politične izpostavljenosti, s presojo trajnostni
poslovanja pa dobavitelji izkažejo spoštovanje
človekovih pravic, zagotavljanje varnega in
zdravega delovnega okolja zaposlenim in
delavcem, ki delajo zanje po drugih oblikah
zaposlovanja (najmanj v skladu z veljavno
zakonodajo), spoštovanje slovenske zakonodaje
in mednarodnih pravnih aktov s področja
človekovih pravic ter uresničevanje zahtev
okoljske zakonodaje.
V letu 2020 smo na seznam potencialnih
dobaviteljev uvrstili 311 dobaviteljev, ki smo
jih presodili z vidika kazalnikov GRI (vidiki E in
G). Tako lahko enostavno in ažurno spremljamo
ter upravljamo podatkovno zbirko potencialnih
dobaviteljev, hkrati pa nam to omogoča
enostavnejšo presojo z vidika tveganja za ugled
Zavarovalnice ter trajnostnega poslovanja.
30

V Zavarovalnici Triglav obravnavamo slovenski
trg kot lokalni in na njem opravimo večino nabav,
delež dobaviteljev izven lokalnega trga je tako
manjši od 10 odstotkov. Redno spremljamo
širša tržna gibanja v ključnih nabavnih skupinah
kot so informatika, upravljanje nepremičnin,
splošna nabava, intelektualne storitve, trženje,
delovnopravne in splošne zadeve, ipd. Ponudbe
izven lokalnega trga iščemo le tedaj, ko je to
ekonomsko smotrno ali pa na trgu ni dobavitelja
za blago ali storitev, po kateri povprašujemo.
Varstvo konkurence na trgu32
Pri poslovanju, razvoju produktov in trženju
sledimo pravilom varstva potrošnikov in
konkurence, dobrim poslovnim običajem in
spoštujemo varovane interese konkurentov.
V postopkih izbire dobaviteljev se zavzemamo za
transparentnost postopkov in njihovo skladnost
s pravili lojalne konkurence. Zavračamo vsakršne
dogovore s konkurenti, ki bi lahko vodili do
omejevalnih ravnanj, in pazimo, da v komunikaciji
z njimi z ničimer ne sporočamo svojih tržnih
namenov ali preferenc. Informacije o konkurenci
zbiramo izključno na zakonite načine. O tržnem
komuniciranju poročamo v točki 12.5. Kot družba
s prevladujočim položajem na posameznih
upoštevnih trgih skrbimo za to, da svoje moči
ne zlorabimo. Nismo seznanjeni, da bi pred
Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo

GRI GS 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 414-1 | 31 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, GS 204-1 | 32 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 206-1
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konkurence oz. pristojnim nadzornim organom
v drugih državah, kjer poslujejo družbe Skupine,
potekali pravni postopki zaradi kršitve zakonodaje
s področja varstva konkurence.
Nagrajevanje družb za zavarovalno zastopanje in
prodajnikov v družbah
Skupina Triglav sodeluje z več kot 1.400
pogodbenimi partnerji.33 Pred sklenitvijo pogodbe
z novim zunanjim pogodbenim partnerjem
opravimo standardizirani sprejemni postopek,
poslovne rezultate obstoječih partnerjev pa
spremljamo tekoče in sprejemamo ukrepe za
nadgradnjo sodelovanja in izboljšanje prodaje.
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). Agencije za sklepanje
premoženjskih zavarovanj razvrščamo po merilih
ekskluzivnosti, višini zbrane plačane premije,
velikosti območja delovanja, obsegu zavarovalnih
produktov ter doseganju načrtovanih obveznosti.
Pri dodatnem nagrajevanju upoštevamo
izpolnitev mesečnih načrtov ter obnovljivost in
prirast zavarovanj. Na višino provizije pogodbenih
partnerjev, ki tržijo življenjska zavarovanja,
vplivajo ekskluzivnost, vrednost portfelja, indeks
ohranjanja zvestobe zavarovancev ter uspešnosti
negovanja portfelja. Pogodbene partnerje
dodatno nagrajujemo za preseganje načrtovane
letne prodaje premoženjskih in življenjskih
zavarovanj (t. i. »volume bonus«). V letu 2020
smo izvedli tudi tri akcije za enkratno dodatno
nagrajevanje pogodbenih partnerjev.
Pri sklepanju novih pogodb z agencijami dajemo
prednost ekskluzivni prodaji, saj lahko tako
distributerji zavarovanj zavarovancem ponudijo

celovito paleto produktov družb Skupine. V letu
2020 smo za distributerje zavarovanj pogodbenih
partnerjev izvedli e-izobraževanja in jim tako
omogočili dostop do novih znanj in potrdil
skladno s sklepom AZN.
Naše družbe zunaj Slovenije sodelujejo z več kot
950 pogodbenimi partnerji (agencije, tehnični
pregledi, lizinške hiše, prodajalci vozil ter
banke). V letu 2020 smo nadaljevali širjenje
partnerskih povezav, predvsem z bankami in
trgovci z avtomobili. Nova bančna partnerstva
imamo tako v Črni gori, na Hrvaškem, v Severni
Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Število
agencij in posrednikov smo povečali predvsem
v Srbiji in na Hrvaškem. Veliko pozornosti smo
zaradi razmer pandemije covid-19 namenili
razvoju prodaje fizičnim osebam ter z dodatnimi
spodbudami in dopolnitvami prilagodili
nagrajevalne sheme. Omogočili smo nekaj
dodatnih alternativnih prodajnih poti.
Pri nagrajevanju uporabljamo linearne sheme,
ki jih 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.
Subvencije in oblike državne pomoči34
V letu 2020 je Skupina Triglav prejela 3,0
milijona evrov, od tega Zavarovalnica Triglav
2,1 milijona evrov subvencij in različnih oblik
državne pomoči. Največji, 78,5-odstotni delež
subvencij v Skupini predstavljajo povračila
stroškov dela, ki se refundirajo v breme države.
Podpore, ki se nanašajo na pomoč posamezne
države za zajezitev epidemije covid-19, so
predstavljale 12,6-odstotni delež. Spodbude za
zaposlovanje določenih kategorij delavcev, ki
33

GRI GS 102-10 | 34 GRI GS 201-4

zajemajo pomoč države v primeru zaposlovanja
določenih kategorij delavcev, so predstavljale
7,0-odstotni delež, sredstva, pridobljena na
javnih razpisih, pa 1,8-odstotni delež. Večina
sredstev, pridobljenih na javnih razpisih, je bila
namenjena za nakup vozil na električni pogon.
Podrobneje o subvencijah poročamo v točki 5.4
računovodskega poročila.
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12.4 Družbeni vidiki
12.4.1 Odgovoren odnos do zaposlenih35
Politika upravljanja človeških virov Skupine Triglav
nas usmerja v oblikovanje spodbudnega, razvojno
usmerjenega okolja z zavzetimi, zdravimi in
zadovoljnimi zaposlenimi. Tako lahko Skupina
Triglav dosega visoko zastavljene strateške in
poslovne cilje. Ob razvoju in skrbi za zaposlene
se posvečamo premišljeni izbiri novih sodelavcev
in njihovemu uvajanju v delo. Zaposlenim
omogočamo osebno rast, razvoj in karierno
napredovanje. Cenimo nova znanja in digitalne
talente, sodelovanje, spodbujamo inovativnost,
multikulturnost ter prenašanje izkušenj in znanj
z medgeneracijskim sodelovanjem.
Strateške smernice upravljanja človeških virov in
zaposlitvena politika
 Vzpostavljamo enotno organizacijsko
kulturo Skupine Triglav, ki podpira doseganje
strateških ciljev z uveljavljanjem korporativnih
vrednot, pravil, načinov izvajanja procesov,
vedenj ter načinov delovanja zaposlenih.
Enotna organizacijska kultura temelji na
konstruktivnem vedenju, timskem delu,
samoiniciativnosti, sprejemanju odgovornosti
in sodelovanju. Z želeno organizacijsko
kulturo ter zavzetimi, zdravimi in zadovoljnimi
zaposlenimi gradimo ugled blagovne znamke
delodajalca.
 Usmerjeni smo v poenotenje procesov
ravnanja z zaposlenimi v Skupini
z uveljavljanjem minimalnih standardov in
s prenosom dobrih praks.

 Pridobivamo, razvijamo in zadržujemo
najboljše sodelavce ter izboljšujemo izbirne
procese, spodbujamo mobilnost znotraj družb
in v Skupini. Udejanjamo sistem uvajalnega
mentorstva za nove sodelavce in razvojnega
mentorstva za perspektivne kadre ter gradimo
medgeneracijsko sodelovanje.
 Neprestano nadgrajujemo strokovno
znanje na vseh področjih dela ter razvijamo
kompetence, ki so potrebne za uspešno
doseganje posameznikovih ciljev. Sodelavce
stalno usposabljamo na področju digitalnih
tehnologij in prodajnih kompetenc. V letu
2020 smo na ravni Skupine Triglav krepili
krovno kompetenco – odgovornost.
 Ključnim in perspektivnim sodelavcem ter
vsem vodjem namenjamo posebno pozornost.
Oblikovali smo licenčni sistem za vodenje, ki ga
bomo uvedli v letu 2021.

Število zaposlenih v Skupini Triglav na
zadnji dan leta

5.166

2018

5.281

5.316

2019

2020
Slovenija: 50,7 %

Zaposleni po dejavnostih Skupine Triglav na
zadnji dan leta 2020

Srbija: 15,7 %
Bosna in Hercegovina: 10,7 %
Hrvaška: 10,3 %
Črna Gora: 7,3 %

 Kadrovsko-informacijski sistem Zavarovalnice
(Gecko HRM) smo v letu 2020 vpeljali
v slovenskih odvisnih družbah ter ga začeli
uvajati v dveh družbah zunaj Slovenije.

Severna Makedonija: 5,3 %

Gibanje deleža zaposlenih v Skupini Triglav
z najmanj VI. stopnjo izobrazbe po bolonjskih
programih na zadnji dan leta

12.4.1.1 Zaposlovanje in sestava zaposlenih36
V Skupini Triglav je bilo ob koncu leta 5.316
zaposlenih, 35 več kot leto prej. Zaposlovanje
so okrepile predvsem družbe Triglav Osiguranje,
Beograd, Triglav Osiguranje, Zagreb, in Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica.
V zavarovalniški dejavnosti deluje 87,2 odstotka
vseh zaposlenih ali 0,2 odstotne točke več
sodelavcev kot leto prej. Za enako vrednost
se je zmanjšal delež zaposlenih v dejavnosti
upravljanja premoženja, ki predstavlja 2,2
odstotka zaposlenih, medtem ko se delež
zaposlenih v drugih dejavnostih ni spremenil.

Zaposleni po trgih Skupine Triglav na
zadnji dan leta 2020

53,7 %

55,2 %

56,5 %

2018

2019

2020

Zavarovalništvo: 87,2 %
Upravljanje premoženja: 2,2 %
Drugo: 10,7 %

V Sloveniji je zaposlenih 50,7 odstotka vseh
sodelavcev v Skupini, kar je 0,5 odstotne točke
več kot leto prej.

35
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Stopnja fluktuacije37 se je znižala tako v Skupini
Triglav kot v Zavarovalnici Triglav. V Skupini je
znašala 11,7 odstotka (2019: 14,4 odstotka),
v Zavarovalnici Triglav pa 3,4 odstotka (2019: 5,4
odstotka). Največ odhodov smo imeli v starostnih
skupinah med 26. in 35. letom ter zaradi
upokojitev v skupini nad 56 let, večino novih
sodelavcev pa smo pridobili v starostni skupini
med 26. in 40. letom.
Povprečna starost zaposlenih v Skupini se je
nekoliko znižala, in sicer na 44,05 leta (2019:
44,06). V matični družbi je znašala 46,33 leta
(2019: 45,89). Povprečna starost članov Uprave
v Zavarovalnici Triglav je 47,67 leta.38 V Sloveniji je
menedžment lokalen, pretežni del menedžmenta
je lokalen tudi na trgih zunaj Slovenije.39
Sestava zaposlenih po spolu je ostala
nespremenjena, delež žensk je tako znašal 53,5
odstotka. V Upravi Zavarovalnice Triglav je ta delež
33,3-odstoten.40 V vseh kategorijah zaposlenih,
dejavnostih in državah, kjer poslujemo, je višina
osnovne plače žensk in moških enaka.41
V Skupini je 90,7 odstotka zaposlenih po
kolektivni pogodbi (2019: 91,1 odstotka),
v Zavarovalnici pa 91,4 odstotka (2019: 92,1
odstotka). Delavci z individualno pogodbo so
predstavljali 9,3 odstotka zaposlenih v Skupini.42
Bonitete so za redno zaposlene s polnim delovnim
časom, začasno zaposlene in zaposlene s krajšim
delovnim časom enake.43

Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na vrsto zaposlitve (krajši, polni delovni čas) na zadnji dan leta44
Skupina Triglav
2020
Vrsta zaposlenih glede na delovni čas

Zavarovalnica Triglav

2019

2018

2020

2019

2018

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Krajši delovni čas

251

4,7

267

5,1

295

5,7

77

3,4

91

4,0

91

Delež (v %)
4,0

Polni delovni čas

5.065

95,3

5.014

94,9

4.871

94,3

2.167

96,6

2.162

96,0

2.199

96,0

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Vrsta pogodbe o zaposlitvi
Za določen čas

779

14,7

793

15,0

655

12,7

49

2,2

46

2,0

35

1,5

Za nedoločen čas

4.537

85,3

4.488

85,0

4.511

87,3

2.195

97,8

2.207

98,0

2.255

98,5

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na starost in glede na spol na zadnji dan leta45
Skupina Triglav
2020
Starostne skupine

Zavarovalnica Triglav

2019

2018

2020

2019

2018

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Od 18 do 19

4

0,1

5

0,1

5

0,1

0

0,0

0

0,0

0

Delež (v %)
0,0

Od 20 do 25

138

2,6

135

2,6

116

2,2

17

0,8

16

0,7

17

0,7

Od 26 do 30

389

7,3

403

7,6

397

7,7

100

4,5

115

5,1

121

5,3

Od 31 do 35

588

11,1

622

11,8

645

12,5

191

8,5

202

9,0

224

9,8

Od 36 do 40

813

15,3

786

14,9

780

15,1

285

12,7

288

12,8

297

13,0

Od 41 do 45

909

17,1

923

17,5

905

17,5

409

18,2

403

17,9

422

18,4

Od 46 do 50

852

16,0

878

16,6

829

16,0

413

18,4

446

19,8

434

19,0

Od 51 do 55

803

15,1

766

14,5

749

14,5

451

20,1

437

19,4

434

19,0

56 in več
Skupaj

820

15,4

763

14,4

740

14,3

378

16,8

346

15,4

341

14,9

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Spol
Moški

2.472

46,5

2.456

46,5

2.470

47,8

1.114

49,6

1.116

49,5

1.128

49,3

Ženske

2.844

53,5

2.825

53,5

2.696

52,2

1.130

50,4

1.137

50,5

1.162

50,7

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Raznolikost spolov po različnih kategorijah v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav na zadnji dan leta (v %)46
Delež v %
Skupina Triglav

Indeks

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

Delež žensk med zaposlenimi

53,5

53,5

52,2

100

102

Delež žensk na 1. menedžerski ravni pod Upravo

45,8

46,9

47,2

98

99

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo

42,1

43,5

42,2

97

103

Delež žensk na vodstvenih položajih v deležu zaposlenih žensk

73,5

75,2

73,8

98

102

Delež žensk med zaposlenimi

50,4

50,5

50,7

100

99

Delež žensk v Upravi Zavarovalnice Triglav

33,3

33,3

40,0

100

83

0,0

11,1

11,1

0

100

Delež žensk na 1. menedžerski ravni pod Upravo

25,9

32,1

33,3

81

96

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo

37,9

36,8

35,7

103

103

Delež žensk na vodstvenih položajih v deležu zaposlenih žensk

74,7

72,4

70,9

103

102

Zavarovalnica Triglav

Delež žensk v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav

37
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12.4.2 Izobraževanje in razvoj kadrov47
Izobraževanje
Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih
zagotavljamo znanja za uresničevanje strateških
ciljev Skupine. Kakovostna izobraževanja smo
našim sodelavcem ponudili tudi v razmerah
pandemije covid-19 ter jih od marca zagotovili
v spremenjenih oblikah. Prilagodili smo način
organizacije izobraževanj ter med letom vse
izobraževalne programe prenesli v okolje MS Teams
in druge spletne aplikacije za izvedbo dogodkov.
Največ izobraževanj smo izvedli interno (53
odstotkov v obliki interaktivnih webinarjev ter
32 odstotkov spletno preko portala eCampus in
15 odstotkov v klasični obliki). Prevladovale so
zavarovalniške vsebine, izobraževanja s področja
poslovnega komuniciranja ter različne poslovne,
finančne in pravne teme. Zaradi prehoda na
poslovanje na daljavo smo organizirali več
izobraževanj s področja digitalnih znanj, tečaje
za uporabo različnih aplikacij in orodij (uporaba
MS Teams, e-peresa, digitalnega podpisa) ter
izobraževalne vsebine o pomenu uporabe
družbenih omrežij pri prodaji. Poudarek je
bil tudi na ohranjanju zdravja in stabilnosti
sodelavcev v negotovih razmerah, ki jih je
prinesla pandemija. Za podporo zaposlenim
smo organizirali nove izobraževalne vsebine
o medsebojnih odnosih med samoosamitvijo in
čustveni inteligenci pri kriznem menedžmentu ter
poskrbeli za predavanje za starše in predavanje
o pravilnem gibanju ob delu v pisarni in doma.
Zavarovalni zastopniki so nadaljevali program
Prodajne akademije, njihove vodje pa smo
vključili v Akademijo prodajnega vodenja.
V okviru prenove organizacijske kulture smo
nadaljevali izobraževalne programe za razvoj
vodij z vpeljavo miselnosti odlik (angl. Strengths

Based Leadership). Trem ekipam usposobljenih
coachev se je pridružila nova skupina, ki jo
sestavljajo interni coachi različnih družb
Skupine Triglav. V matični družbi smo v obliki
webinarja organizirali Šolo vodenja za nove
vodje ter oblikovali nove izobraževalne programe
za pomoč pri vodenju »na daljavo« (Vodenje
hibridnih timov, Vodenje ljudi, ki jih ne vidimo,
Makroekonomski pogled na posledice covid-19).
Več kot 1.100 zaposlenim v matični družbi, ki
potrebujejo dovoljenje za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja (t. i. licenco) smo
zagotovili izobraževalne vsebine, s katerimi
so opravili zahtevani obseg 20 pedagoških ur
izobraževanja. Skladno s priporočilom Agencije
za zavarovalni nadzor smo pri webinarjih uvedli
tudi obvezno zaključno preverjanje znanja
udeležencev izobraževanj.
Daljši izobraževalni programi so bili: izobraževalni
program DIMAQ (angl. Digital marketing
qualification), program usposabljanja internih
coachev (angl. Train the best trainer), delavnici
ResQ in QRadar ter šolanje Guardium, pripravljalni
tečaj za pridobitev dovoljenja za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja.
Perspektivnim sodelavcem zadnje generacije smo
omogočili udeležbo na izobraževalnem dogodku
Knowledge matters v organizaciji Centra poslovne
odličnosti Ekonomske fakultete. V okviru TIBA
Alumni (Triglav International Business Academy)
smo organizirali izobraževalno srečanje za vse
perspektivne sodelavce z naslovom Staying
in touch when out of reach. Izvedli smo tudi
strokovno prakso za sodelavce odvisnih družb,
ki je potekala že 10. leto zapored. Poimenovali
smo jo Triglav Autumn & Winter School 2020,
povezala pa je 36 udeležencev in 38 mentorjev.
Mentorjem smo oblikovali izobraževalni program
za mentoriranje na daljavo, mentorirance pa

vključili v izobraževanje Kako z razmišljanjem
izven ustaljenih okvirov pridemo do novih rešitev.
Internih izobraževalnih programov so se
udeleževali tudi sodelavci iz odvisnih družb
Skupine Triglav. Skupaj so sodelavci iz naših
odvisnih družb prisostvovali pri 4.613 urah
izobraževanja v organizaciji matične družbe.

Največ so se izobraževali zaposleni v starostni
skupini med 26. in 30. letom, najmanj pa starejši
od 56 let. Moški so se v povprečju izobraževali dve
uri več kot ženske.

V različna spletna izobraževanja smo vključili
tudi zaposlene na pogodbenih prodajnih
mestih. Prevladovale so izobraževalne vsebine
o zavarovalnih produktih in varstvu potrošnika.
Med spletnimi izobraževanji v Skupini so
bila v ospredju strokovna zavarovalniška
izobraževanja in prodajne veščine, varnost in
zdravje pri delu, ob tem pa še priprave na licence.
Na področju informacijske varnosti, varstva
osebnih podatkov in preprečevanja pranja denarja
so se zaposleni v Zavarovalnici Triglav prek portala
eCampus izobraževali skupaj 3.219 pedagoških
ur, kar pomeni 18,1 odstotka trajanja vseh vrst
izobraževanj oz. 52,4 odstotka izvajanja spletnih
izobraževanj v Zavarovalnici.48
Povprečno število ur funkcionalnega izobraževanja
zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v letu 2020
glede na spol49

41
39

Moški

Ženske

40

Investicija v izobraževanje je v Skupini
dosegla 1,5 milijona evrov (indeks 69). Nižji
stroški izobraževanja so posledica manjšega
števila zunanjih izobraževanj ter organizacije
v obliki webinarjev, kar je znižalo tudi nekatere
posredne stroške.

Zaposlene vseskozi spodbujamo tudi
k nadaljevanju formalnega izobraževanja.
Študij ob delu smo v celoti ali delno financirali
130 zaposlenim v Skupini. Štipendirali smo
27 študentov in dijakov, obvezno delovno
prakso pa smo, kljub ukrepom zaradi pandemije,
omogočili 36 študentom in dijakom.
Nadaljevali smo sodelovanje s fakultetami ter
se večkrat predstavili študentom in dijakom.
Pripravništvo je pod vodstvom mentorjev
opravljalo 30 mladih sodelavcev.
Ciljno vodenje in razvoj kompetenc50
V sistem ciljnega vodenja je vključenih 70
odstotkov zaposlenih v matični družbi, v različnih
oblikah je uveljavljen tudi v večini drugih družb
v Sloveniji. V odvisnih zavarovalnih družbah zunaj
Slovenije je uvedeno ciljno vodenje za vse, ki
niso nagrajeni na osnovi provizijskega sistema.
S ciljnim vodenjem spremljamo uspešnost
zaposlenih, pridobivamo povratne informacije
in zaposlene motiviramo. Nagrajujemo jih za
doseganje ciljev, zastavljenih na letnem razgovoru
z vodjo (usmerjeni so z vrha navzdol), in jih
spremljajo na trimesečnih pogovorih. Zaposlene
v prodaji zavarovanj nagrajujemo na že opisani
provizijski način.

Skupaj
47
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Model kompetenc je vključen v letne razvojne
razgovore, in sicer z opredelitvijo individualnih
kompetenčnih profilov in razvojnih aktivnosti.
Razvoj kompetenc zaposlenih načrtujemo glede
na opravljanje del in nalog ter glede na trenutne
in predvidene zahteve.
Z orodjem DNLA ocenjujemo kompetence
in razvojni potencial zaposlenih
v nekaterih družbah Skupine. Uporabljamo
ga za usposabljanje vodij v matični družbi,
Pozavarovalnici Triglav Re, Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici, ter v zavarovalnicah zunaj
Slovenije. Uporabljamo ga tudi pri zaposlovanju
v Zavarovalnici Triglav, Pozavarovalnici Triglav Re
in Triglav Osiguranju, Beograd.

Skupni Indeks ORVI sestavljajo kazalniki (indeksi)
delovno okolje, sistemi, operativno vodenje,
osebni pogled in zavzetost. Znotraj teh je
razporejenih deset kategorij. Organizacijska
vitalnost se je v Skupini Triglav izboljšala, prav
tako smo izboljšanje izmerili pri vseh indeksih in
kategorijah. Indeks ORVI je tako, na lestvici do 5,
znašal 3,99 (2019: 3,88).

Indeks ORVI

Skladno z direktivo Solventnost II morajo biti
osebe, ki vodijo ali nadzirajo zavarovalnico
oz. opravljajo delo na ključnih funkcijah,
ustrezno strokovno usposobljene in primerne
(dobrega ugleda in integritete). Ocenjevanje
usposobljenosti in primernosti članov Uprav,
Nadzornih svetov in nosilcev ključnih funkcij
v Skupini Triglav poteka na podlagi nacionalne
zakonodaje ter sprejetih internih aktov, kar
predstavljamo tudi v poglavju 5. Izjava o
upravljanju. Ocenjevanje smo ponovno opravili
tudi v vseh zavarovalnih družbah.

Raziskava organizacijske vitalnosti (ORVI) v letu
2020 je v marsičem presegla naša pričakovanja in
pokazala, da se ustrezno odzivamo na spremembe
v okolju. V raziskavo se je vključilo doslej največ
zaposlenih, in sicer 3.870 ali 88,2 odstotka
zaposlenih v 14 družbah Skupine, v katerih
merimo ORVI. Odzivnost je bila za 1,9 odstotne
točke boljša kot leto prej (2019: 86,3 odstotka).

Glede na rezultate 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.

Rezultati organizacijske vitalnosti (ORVI) Skupine Triglav v letu 2020

Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti

12.4.2.1 Organizacijska vitalnost (klima)
in organizacijska kultura51

Indeks ORVI matične družbe je višji od indeksa
Skupine. Prvič je presegel vrednost 4,00 in je
znašal 4,03 (2019: 3,92). Izboljšali so se tudi vsi
drugi kazalniki.

Zaposleni v Skupini pozitivno dojemajo svoje
delovno okolje in so zadovoljni s stalnostjo
zaposlitve, delovnim časom, sodelavci in
neposrednim vodjem. Izboljšanje je bilo zaznati
v kategorijah informiranja in sodelovanja ter
odnosov in osebnega razvoja. Izboljšuje se tudi
kategorija nagrajevanja in sistemov napredovanja.

Odzivnost

C: Operativno
vodenje

B: Sistemi

C1: Neposredno
vodenje

4,10

3,65

88,2

4,14

3,99

1,89

0,14

0,12
E1: Prizadevnost
in osebna
aktivacija

4,36

0,06

E2: Energija in
zaupanje
v podjetje

3,94

0,13

D1: Občutek
moči

4,20

0,06

0,15

0,14

C2: Pravičnost
vodij

4,07

B1: Nagrajevanje
in
napredovanje

3,26

B2: Informiranje
in
sodelovanje

4,04

0,14

D2: Zadovoljstvo

4,00

0,13

0,13

A1: Ugled in
naravnanost

4,12

0,12

0,14

A2: Odnosi in
osebni razvoj

3,85

E: Zavzetost

4,15

0,09

D: Osebni
pogled

4,10

0,09

A: Delovno
okolje

3,98

0,13

0,14
51
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12.4.3 Varnost in zdravje pri delu52
V Zavarovalnici Triglav imamo uveden sistem
upravljanja varnosti in zdravja pri delu, ki zajema
več sklopov: zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu na delovnih mestih in prepoznavanje
nevarnosti in škodljivosti, povezanih z delom
in delovnim okoljem. Vključuje njihovo
obvladovanje, obravnavo nezgod pri delu,
nevarnih pojavov in poklicnih bolezni, izvajanje
usposabljanja na področju varovanja zdravja,
zagotavljanje osebne varovalne opreme,
psihosocialno podporo zaposlenim ter promocijo
zdravja na delovnih mestih in številne dejavnosti
v sklopu programa Triglav.smo.
Celovit pristop, ki smo ga
pri zagotavljanju varnih in
zdravih delovnih razmer
vzpostavili v matični družbi,
prenašamo v Skupino Triglav.
To dosegamo z uvajanjem
skupnih minimalnih standardov za zagotavljanje
zdravja in varnosti pri delu ter upoštevanjem
lokalne zakonodaje. Ob tem prepoznavamo,
zmanjšujemo in obvladujemo tveganja, ki izhajajo
iz delovnih nalog in delovnega okolja.
Strokovno področje za varnost in zdravje pri delu
je organizirano v skladu z zakonodajo ter skrbi
za nemoteno zagotavljanje zdravega delovnega
okolja za zaposlene.53
Z Izjavo o varnosti z oceno tveganja imamo za
posamezne skupine delovnih mest ocenjene
nevarnosti in škodljive učinke, ki lahko vplivajo
na zdravje zaposlenih, ter predlagane ukrepe
za njihovo preprečevanje in zmanjševanje. To
je neprekinjen proces, pri katerem opravljamo
redne revizije ocen in dopolnjujemo ukrepe,
v ta proces pa neposredno vključujemo tudi
zaposlene. Pri revizijah ocen zdravstvenih

tveganj sodeluje tudi medicina dela. Skladno
z oceno tveganj zaposlene redno napotujemo
na obdobne zdravniške preglede, vsak na novo
zaposlen pa opravi zakonsko določen zdravniški
pregled pred zaposlitvijo.54
Skrb za varnost in zdravje pri delu s svojimi
zavarovalnimi produkti spodbujamo tudi pri
naših strankah. Pri kolektivnem nezgodnem
zavarovanju tako za veljavnost zavarovanja
postavljamo pogoj, da sklenitelj (delodajalec)
izpolnjuje tudi zahteve s področja varnosti in
zdravja pri delu.55
Udeležba na izobraževanju ter preizkus znanja
o varstvu pred požarom ter varnosti in zdravju
pri delu sta obvezna, zaposleni pa znanja
pridobivajo v e-učilnici. Za ozaveščanje na tem
področju sicer uporabljamo splet komunikacijskih
kanalov družbe. V Zavarovalnici Triglav izvajamo
program promocije zdravja Zavarujmo zdravje
s poudarkom na psihičnem zdravju. Kot dopolnilo
varovanju zdravja so ukrepi polnega certifikata
Družini prijazno podjetje ter dejavnosti v okviru
programa Triglav.smo. Nekaj dobrih praks tega
programa selimo tudi v Skupino Triglav.56
Program promocije zdravja smo letos prilagodili
razmeram, nastalim zaradi epidemije,
z ozaveščanjem zaposlenih o pomenu
upoštevanja priporočil za zajezitev širjenja
okužb, z zagotavljanjem zaščitne opreme in
organizacije dela na daljavo ter z delavnicami
in izobraževanji za zaposlene, kako skrbeti za
duševno zdravje v obdobju epidemije.
V letu 2020 smo nadaljevali štiridnevni
preventivni zdravstveni program Dnevi zdravja,
ki se ga je zaradi epidemije udeležilo manjše
število sodelavcev. Če bodo epidemiološke
razmere dopuščale, bomo program nadaljevali
tudi v letu 2021.

Ob večjem deležu starejših sodelavcev se poglobljeno posvečamo tudi
staranju na delovnem mestu, in sicer zaposlene opozarjamo na pomen
rednega gibanja, zdrave prehrane in opustitve nezdravih navad ter jih
izobražujemo glede drže pri sedenju, sproščanja in obvladovanja stresa.

52

Za ozaveščanje
zaposlenih, v sklopu
programa promocije
zdravja Zavarujmo zdravje,
uporabljamo različne
komunikacijske kanale.
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Zagotavljanje varnega dela v času pandemije
Ob razglasitvi pandemije covid-19 smo se, da bi
obvarovali zdravje zaposlenih in strank, nemudoma
lotili obvladovanja širjenja novega koronavirusa.
V matični družbi je bila ustanovljena krizna skupina,
ki je skrbela za pripravo navodil za delo, organizacijo
dela in ažurne informacije, ki so se prilagajale hitro
spreminjajočim se epidemiološkim razmeram
v državi. Krizna skupina bo delovala ves čas trajanja
pandemije in bo v stalnem stiku z vodstvom in vodji,
dobro prakso vodenja v kriznih razmerah pa smo
prenesli tudi v družbe Skupine.
Za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
smo uvedli redno testiranje ključnih zaposlenih,
sporočanje o okužbah na številko dežurnega
telefona in v spletni predal, na intranetu pa smo
vsem zaposlenim skozi leto ponujali aktualne
informacije, priporočila ter obrazce. Strokovno
področje varnosti in zdravja pri delu je pokazalo
visoko stopnjo usposobljenosti in zaposlenim ves
čas pandemije zagotavljalo visoko raven varnosti
z ustrezno organizacijo dela in zaščitno opremo.
Posebno skrb smo namenili dobremu vzdušju
v delovnih skupinah, ki so se morale čez noč
prilagoditi delu od doma.
Vsem zaposlenim, ki opravljajo delo od doma,
smo pripravili navodila za ureditev delovnega
prostora na domu. Primernost domačega okolja
za delo smo v sodelovanju z zaposlenimi preverili,
saj nam je pomembno, da ustreza osnovnim
zahtevam za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu.
Zaposlene, ki so zaradi narave svojega dela le-to
tudi med pandemijo morali opravljati v prostorih
družbe, smo redno obveščali o upoštevanju
potrebnih varnostnih ukrepov. Prav tako smo jim
zagotavljali zadostne količine zaščitnih mask in
razkužil ter na bolj izpostavljenih delovnih mestih
(npr. okenca, namenjena prodaji in prijavi škode,
ter jedilnice) uredili pregrade iz pleksistekla.

Podpora zaposlenim v primeru nasilja na
delovnem mestu57
Za zagotavljanje varnosti imamo, poleg
sodobnega tehničnega varovanja zaposlenih
in prostorov, v katerih poteka naša dejavnost,
urejeno tudi področje predpisov ter navodil za
varno delo. Zaposleni, ki
so v stiku s strankami,
pa so usposobljeni za
Matej Eigner, direktor službe za zavarovalno pravo,
ravnanje v primeru
Zavarovalnica Triglav
nasilja, ropa ali groženj.
»Krizno skupino v ožji in širši zasedbi smo oblikovali
Varstvo pred požarom
zgodaj in jo učinkovito vodili, zato so se informacije
hitro pretakale v vse smeri. Ukrepe smo ob upoštevanju
V Skupini Triglav imamo
lokalnih razmer uveljavljali v vseh družbah, večinoma
na področju varstva pred
pa enotno, tudi ko je šlo za nabavo zaščitne opreme.
požarom za zaposlene
pripravljen Načrt
Pogoji za delo od doma so bili izpolnjeni v kratkem času,
o varnostnem ravnanju
pri čemer so imeli veliko vlogo sodelavci za informacijske
in postopkih ukrepov
tehnologije. Pomembno za vse je, da smo pripravili
ob izrednih in drugih
pravilnik, ki ureja delo od doma. Glede na dosedanje
varnostnih dogodkih. Če
izkušnje menim, da bo dela od doma in poslovanja na
se zgodi izredni dogodek
daljavo tudi v prihodnje več, kot ga je bilo doslej.«
ali dogodek, ki pomeni
varnostno tveganje, tako
lahko pokličejo interni
varnostnonadzorni center, kjer jih ustrezno usmeri.
Prav tako izvajamo preventivne ukrepe, spremljamo
stanje požarne varnosti v skladu z zakonodajnimi
zahtevami, skrbimo za redno usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih ter stalno izboljšujemo
požarno varnost v poslovnih enotah.
Zaradi pandemije smo za izobraževanje
vzpostavili e-usposabljanje, ki ga opravi
pooblaščeni izvajalec za usposabljanje na
področju varstva pred požarom v sodelovanju
z oddelkom za izobraževanje. Obhode in preglede
objektov smo opravljali po letnem načrtu, vaje
evakuacije iz objektov pa zaradi razmer nismo
izvedli. Vzdrževanje in redne preglede sistemov
aktivne požarne zaščite opravljamo v predvidenih
rokih. V letu 2020 je bilo opravljenih 26 strokovnih
presoj požarne varnosti.

Vsebine, povezane z zdravjem in varnostjo pri delu, ki so del formalnih sporazumov s sindikati in
kolektivno pogodbo58
V matični družbi zagotavljamo varne delovne razmere v skladu s kolektivno pogodbo Zavarovalnice
Triglav in zakonodajo, v odvisnih družbah pa v skladu z lokalno zakonodajo. Delavca še pred
opravljanjem dela seznanimo z nevarnostmi pri delu in ukrepi za varno delo, ki jih je dolžan
spoštovati. Zagotavljamo mu predpisana delovna sredstva in osebno varovalno opremo, obdobne
preventivne zdravniške preglede pa izvajamo po predvideni časovnici in obsegu za posamezne
skupine delovnih mest.
57
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Poškodbe pri delu59

Absentizem61

Število nezgod na ravni Skupine Triglav vseskozi ostaja majhno. V letu 2020 se je to število tako v Skupini
kot v Zavarovalnici Triglav občutno zmanjšalo.

V Skupini Triglav je stopnja absentizma znašala
4,51 in je bila v primerjavi z 2019 nižja za 0,16
odstotne točke, pri čemer se je delež absentizma
v breme delodajalca zmanjšal za 0,19 odstotne
točke (boleznine do 30 dni). Nasprotno se je za
0,03 odstotne točke povečal delež izgubljenih
delovnih dni v breme drugih organizacij (boleznine
nad 30 dni, nega, spremstvo). V Zavarovalnici
Triglav je bila stopnja absentizma prav tako
nižja in je dosegla 4,61 odstotka (leto prej 4,75
odstotka). Zmanjšal se je delež izgubljenih dni
v breme delodajalca (za 0,24 odstotne točke),
povečal pa delež v breme Zavoda za zdravstveno
zavarovanje (za 0,10 odstotne točke).

Poškodbe pri delu v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav
2020
Skupina Triglav

2019

2018

Indeks

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

2020/2019

Pri delu

7

63,6

11

55,0

8

57,1

64

138

Na službeni poti

4

36,4

9

45,0

6

42,9

44

150

11

100,0

20

100,0

14

100,0

55

143

Skupaj

2019/2018

Zavarovalnica Triglav
Pri delu

1

25,0

2

28,6

3

37,5

50

67

Na službeni poti

3

75,0

5

71,4

5

62,5

60

100

Skupaj

4

100,0

7

100,0

8

100,0

57

88

Zaradi manjšega števila poškodb pri delu se je v Skupini Triglav zmanjšalo tudi število izgubljenih
delovnih dni.

12.4.4 Zagotavljanje zadovoljstva
zaposlenih62

Izgubljeni delovni dnevi in delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav

Certifikat Družini prijazno podjetje

Indeks
Skupina Triglav

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

Izgubljeni delovni dnevi zaradi poškodb pri delu

289

754

529

38

143

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu - LTIR*

0,21

0,38

0,27

56

143

Zavarovalnica Triglav
Izgubljeni delovni dnevi zaradi poškodb pri delu
Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR*

98

73

106

134

69

0,17

0,30

0,35

58

88

* Število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000

Vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec za delo nezmožen več kot tri delovne dni, vsak
nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen moramo prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za
delo. V letu 2020 smo v Zavarovalnici Triglav obravnavali en nevaren pojav (2019: 5), poklicnih bolezni
pa nismo zaznali.60

V Skupini Triglav smo usmerjeni v dolgoročno
ohranjanje kognitivnih sposobnosti in
krepitev zdravja zaposlenih, tako fizičnega
kot psihičnega. V okviru krovnega programa
Triglav.smo v Zavarovalnici Triglav povezujemo
številne dejavnosti za krepitev zadovoljstva
naših sodelavcev. Z različnimi delavnicami in
dogodki smo tako okrepili zavest in znanje o vseh
pomembnih vidikih našega življenja. O dogodkih
in delovanju tega programa zaposlene redno
obveščamo. V manjšem obsegu tovrstne aktivnosti
izvajajo tudi v odvisnih družbah Skupine Triglav.
V Zavarovalnici Triglav z ukrepi certifikata Družini
prijazno podjetje omogočamo lažje usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
Zavarovalnica je nosilka polnega certifikata že od
leta 2012, v letu 2020 pa smo uspešno opravili
tudi redno revizijo.

59

Obenem so imeli vsi zaposleni v Zavarovalnici
Triglav tudi v letu 2020 na voljo interno
psihološko svetovanje. Izvajali smo izobraževalne
dejavnosti na področju duševnega zdravja
in hkrati še bolj poudarili delovanje skupine
Psihološki utrip, pri katerem sodelavca
(psihologinja in psihoterapevt) zaposlenim nudita
psihološko pomoč.
Dodatne ugodnosti za zaposlene:63
 dodatno pokojninsko zavarovanje za 59
odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in 96
odstotkov v matični družbi,
 plačilo premije kolektivnega nezgodnega
zavarovanja,
 ugodni pogoji sklenitve dodatnega
nezgodnega zavarovanja za zaposlene in
njihove družinske člane,
 dodatno nezgodno zavarovanje na službenih
poteh,
 možnost vključitve v prostovoljno dodatno in
prostovoljno pokojninsko zavarovanje po enem
letu zaposlitve v matični družbi,
 kolektivno zavarovanje Celostna zdravstvena
oskrba (CZO), v katero je vključenih 73
odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in 83
odstotkov v matični družbi.
Družbe Skupine Triglav, ki delujejo zunaj Slovenije,
zaposlenim zagotavljajo tudi dodatne ugodnosti,
kot so popust pri zdravstvenih pregledih, plačilo
premije za nezgodno zavarovanje, popust pri
sklenitvi drugih vrst zavarovanja, nekatere družbe
zaposlenim plačajo tudi premijo za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje.
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Starševski dopust ali delo s krajšim delovnim časom v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letu 202064
Skupina Triglav
Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka

Ženske

Moški

Skupaj

119

4

123

46

46

4

4
74

Očetovski dopust v trajanju 20 dni
Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)
Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom

73

1

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju porodniškega dopusta v tem letu vrnilo na delovno mesto

94

2

96

90 %

67 %

90 %

Ženske

Moški

Skupaj

23

2

25

40

40

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta
Zavarovalnica Triglav
Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka
Očetovski dopust v trajanju 20 dni
Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)

0

Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom

34

1

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju porodniškega dopusta v tem letu vrnilo na delovno mesto

23

1

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta

92 %

35
24
96 %

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 izkoristijo neplačani dopust.
Odnos med zaposlenimi in vodstvom, sindikalno delovanje65
Način uresničevanja pravic zaposlenih podrobneje ureja Dogovor o sodelovanju
delavcev pri upravljanju Zavarovalnice Triglav na podlagi Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Dogovor prav tako določa druge pravice in način
sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki je tako individualno kot kolektivno.
V Zavarovalnici Triglav organizirano delujeta dva reprezentativna sindikata in Svet
delavcev. S sindikatoma imamo sklenjeno posebno pogodbo, medsebojno delovanje
je dobro urejeno. Pred sprejetjem jim v mnenje podamo vsak akt, ki določa pravice in dolžnosti delavcev.
Svet delavcev obveščamo o spremembah poslovanja najmanj 10 dni pred sprejetjem odločitve.
Spoštovanje pravic delavcev in človekovih pravic66
Varno, zdravo in prijazno delovno okolje za zaposlene gradimo s spoštovanjem osnovnih človekovih
pravic in negovanjem vrednot dostojanstva, integritete in enakopravnosti. Medsebojne odnose ureja
Kodeks Skupine Triglav, ki spodbuja k preprečevanju diskriminacije, nadlegovanja in šikaniranja
na delovnem mestu. Posamezne družbe pri uresničevanju njegovih določil upoštevajo tudi lokalno
zakonodajo. V Zavarovalnici Triglav področje diskriminacije in nezaželenih ravnanj dodatno ureja
Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu, v skladu s katerim je ob soglasju Sveta delavcev
imenovan tudi zaupnik. Zavarovalne družbe zunaj Slovenije imajo interno opredeljene mehanizme
reševanja in skupno poročanje o primerih kršitve kodeksa.

V Zavarovalnici smo v poslovne procese vgrajevali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju,
ki smo jo v okviru nacionalnega akcijskega načrta podpisali leto prej. Z njo smo se kot matična družba
v Skupini zavezali k spoštovanju človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu ter k izogibanju in
preprečevanju možnih negativnih vplivov na področju zagotavljanja človekovih pravic.
Vseskozi skrbimo, da naši sodelavci niso izpostavljeni konfliktom in nezaželenim ravnanjem, ki bi posegli
v njihovo dostojanstvo, nesoglasja pa poskušamo reševati z dialogom. Za celostno odpravljanje sporov
jih pričnemo reševati v najzgodnejši fazi, ob sodelovanju širšega strokovnega kroga (mediator, komisija
za obravnavo nedopustnih ravnanj) in vodij. Kršenja določil kodeksa ob sumu kršitve dostojanstva pri
delu lahko naznanimo vodji, Službi za skladnost poslovanja ali zaupniku delavcev. Vsako naznanjeno
kršitev obravnavamo po vnaprej določenem postopku z zaščito prijavitelja.
V letu 2020 v Skupini ni bilo prijavljenega primera, za katerega bi se izkazalo, da je šlo za poseganje
v temeljne pravice varovanja dostojanstva in nedopustno ravnanje diskriminacije, nadlegovanja ali
šikaniranja na delovnem mestu, kot ga opredeljuje Kodeks Skupine Triglav ali Pravilnik o varovanju
dostojanstva delavcev pri delu. Zaupnik je bil sicer seznanjen z nekaterimi konfliktnimi situacijami in
vključen v njihovo obravnavo, na željo prijaviteljev so se razreševale brez formalnih postopkov.67
Spodbujanje inovacij in izboljšav
Program Ideja IN, ki v Zavarovalnici Triglav spodbuja ustvarjalnost ter podajanje dobrih idej in
izboljšav, je v procesu prenavljanja. Z letom 2021 bo proces upravljalo več področij, podajanje idej
in njihova obravnava bo potekala prek kadrovsko-informacijskega sistema Gecko HRM. V letu 2020
smo obravnavali 8 predlogov zaposlenih, 4 ideje so bile prepoznane kot dobre in nagrajene. Ena od
nagrajenih idej je uresničena, 2 sta v fazi realizacije in sta bili v strokovnih krogih že obravnavani, ena
pa bo vsaj delno uresničena v prihodnje. Sistem podajanja in obravnave dobrih idej imajo tudi nekatere
druge družbe v Skupini.
Skrb za zaposlene zunaj delovnega časa
V večini družb Skupine imajo zaposleni možnost za različne oblike druženja in športnega udejstvovanja
zunaj delovnega časa, vendar so bile v letu 2020 zaradi pandemije okrnjene.
Tako nismo izvedli ustaljenih oblik druženja in športnega udejstvovanja zaposlenih zunaj delovnega
časa, kot so dan Skupine Triglav – Naš dan, športne igre finančnih organizacij ŠIFO, srečanja z upokojenci
ipd. Z zaposlenimi smo zato še več komunicirali in jih spodbujali k druženju na daljavo. V planinsko in
športno društvo je včlanjenih več kot 23 odstotkov zaposlenih v družbah Skupine Triglav in skoraj 40
odstotkov zaposlenih v Zavarovalnici Triglav.
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12.5 Odgovoren odnos do
potrošnikov68
Osredotočenost na stranko je ena ključnih
strateških usmeritev Skupine Triglav, zato
stremimo k dolgoročnim odnosom s strankami
in pogodbenimi partnerji. Spremljamo njihove
zahteve in potrebe, jim prilagajamo naše
poslovanje in si prizadevamo za uspešno
odpravljanje morebitnih nesoglasij.
Trženje in označevanje69
Strankam zagotavljamo vse potrebne informacije
ter enostavno dostopanje do njih. Skrbimo, da so
naši zavarovalni in drugi splošni pogoji, prospekti
vzajemnih skladov ter ključni podatki za vlagatelje
primerni in pošteni, potrošniki pa obravnavani
strokovno in enakopravno. Prednostnega pomena
so preglednost, razumljivost ter dostopnost naših
produktov in storitev, kar zasledujemo že med
njihovim razvojem. Prav tako si prizadevamo
za odgovoren odnos do strank v celotnem
življenjskem ciklu. Sledimo usmeritvam nadzornih
organov, pri čemer imamo sprejeto politiko
upravljanja in nadzora nad zavarovalnimi
storitvami in produkti, njihovo distribucijo ter
primerno informiranost. O tem poročamo tudi
v poglavju 11. Razvojne in trženjske aktivnosti.
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.
Morebitne pritožbe rešujemo hitro v skladu
s predpisanimi postopki. Spoštujemo potrošniško
zakonodajo in posebne zahteve glede
informiranja strank pri sklepanju finančnih in
zavarovalnih pogodb na daljavo. Več v točki 11.5
Prilagajanje regulatornim spremembam.

Dostopnost in portfelj izdelkov ter storitev70
Z neprestanim razvojem in uporabo novih
tehnologij strankam omogočamo večjo
dostopnost in enostavnost naših storitev,
stalno interakcijo, nove oblike partnerstev ter
nadgrajevanje produktov v storitve. V obdobju
pandemije smo za širšo dostopnost do storitev
sprejeli različne ukrepe ter uvedli spremenjen
načini poslovanja, o čemer poročamo tudi v točki
11.1 Celoviti odnosi s strankami.
 Telematika za spodbujanje varnejše vožnje:
Mobilno aplikacijo DRAJV smo popolnoma
prenovili in razširili funkcionalnosti, kot so
prikaz omejitve hitrosti na danem odseku ter
takojšno opozorilo na napake pri vožnji idr.
Aplikacijo redno uporablja že 56.000 voznikov,
kar je 15 odstotkov več kot v letu 2019. Varni
vozniki lahko z uporabo aplikacije pridobijo
do 25 odstotkov popusta DRAJV pri sklenitvi
avtomobilskega zavarovanja, do 25-odstotni
dodaten popust na premijo pa lahko pridobijo
tudi mladi vozniki. Aktivnim uporabnikom smo
v treh mesecih najstrožjih omejitev gibanja
pripisali po 400 km dolgo vožnjo in tako podprli
prizadevanja za omejitev epidemije covid-19.
 Simulator varne vožnje v Triglav Labu: Mladi
vozniki lahko opravijo praktični preizkus
vozniških sposobnosti na simulatorju in
si s tem pridobijo 10-odstotni popust pri
sklenitvi police za mladega voznika. Popust
v enaki višini lahko pridobijo tudi z udeležbo
na delavnici varne vožnje.
 Mobilna aplikacija za prijavo škod in naročilo
asistenčnih storitev: Prek mobilne aplikacije
Triglav Asistenca stranke lahko prijavijo
škodo, spremljajo zahtevke in naročijo
asistenčne storitve.
 Mobilni cenilni centri v primeru množičnih
škod: Na prizadetih območjih postavljamo

mobilne cenilne centre ter tako krepimo cenilno službo za hitrejši popis
škod. V letu 2020 smo v Sloveniji v šestih večjih neurjih s točo vzpostavili
devet mobilnih cenilnih enot (MCE), s katerimi smo skupno opravili več
kot 2.200 cenitev poškodovanih vozil.
 Poenostavitev reševanja škod: Vzpostavili smo nov način prevzemanja
škod, ki z uvedbo škodnih predalov zagotavlja večjo fleksibilnost in
zmanjšuje tveganja v postopkih reševanja škod. Začeli smo z digitalizacijo
pravnih škod in avtomatizacijo nakazovanja rent.

Mladi vozniki si
lahko s praktičnim
preizkusom vozniških
sposobnosti na
simulatorju v Triglav
Labu pridobijo popust
pri sklenitvi police za
mladega voznika.

 Ogled in prijava škod na daljavo: V škodne aplikacije smo integrirali
rešitev za izvajanje ogledov na daljavo s pametnim telefonom stranke.
Z integracijo aplikacije GIS (geografski informacijski sistem) pa imamo
omogočen prikaz škod na zemljevidih glede na izbrane filtre. Strankam, ki
škode prijavljajo s pomočjo pooblaščenca, smo omogočili podpis prijave
škode na mobilnem telefonu pooblaščenca ali na daljavo.
 Uporaba letalnikov za cenitve škod na posevkih, škodah večjih objektov
in prevzem rizika premoženjskih zavarovanj: Z letalniki (droni) opravljamo
oglede in cenitve škod ter prevzem rizika, s čimer zagotavljamo hitro,
varno in natančnejšo oceno škode.
68
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 Brezpapirno poslovanje: Za pogodbene
izvajalce, s katerimi sodelujemo pri odpravi
škod, smo omogočili brezpapirno izmenjavo
škodne dokumentacije. Prav tako poteka
brezpapirna komunikacija s stranko
pri postopku reševanja premoženjskih
škod, ob soglasju stranke za elektronsko
korespondenco. V celoti poteka e-komunikacija
tudi s pooblaščenimi izvajalci za karoserijska
popravila poškodovanih vozil.
 Preventivno svetovanje in zavarovalniško
opismenjevanje: O temeljnih zavarovalniških
pojmih in načelih svetujemo na spletnem
portalu Vse bo v redu, v okviru katerega
izdajamo tudi revijo Naložbenik za ozaveščanje
o pomenu osebnih zavarovanj pri skrbi za
finančno varnost. Triglav Skladi prav tako že
vrsto let vsebinsko sodelujejo pri projektu
Finančnega opismenjevanja mladih.
 Spletno upravljanje premoženja ter poslovanje
z vzajemnimi skladi in naložbenimi rešitvami:
Zaradi omejene dostopnosti strank do
storitev upravljanja premoženja v času
epidemije smo uvedli mobilno aplikacijo
Triglav Skladi. Aplikacija, skupaj z oddaljenim
podpisom, omogoča varno in enostavno
upravljanje naložbenega portfelja, spremljanje
novic, strokovnih prispevkov s področja
kapitalskih trgov in naložbenih priporočil.
S spletno aplikacijo Moj račun omogočamo
celovito spletno poslovanje uporabnikov
z vzajemnimi skladi in naložbenimi rešitvami.
Komunikacijska platforma Zaslužite si več,
kamor smo dodali izobraževalne videovsebine,
vodiče (tutoriale) in e-priročnike, pomeni
podporo za izobraževanje in ozaveščanje
o alternativnih naložbenih rešitvah ter pomaga
graditi zavedanje ter finančno pismenost.

 Mobilna aplikacija za vremenska opozorila:
Z brezplačno in prosto dostopno aplikacijo
Triglav Vreme v sodelovanju z Agencijo
Republike Slovenije za
okolje zagotavljamo
zanesljive vremenske
podatke in napovedi
za posamezen kraj in
celotno Slovenijo.
 Dostopnost pri komuniciranju s strankami:
Spletne komunikacijske kanale in orodja
predstavljamo v poglavju 11.1 Celoviti odnosi
s strankami. Poleg navedenih je za informacije
o premoženjskih in življenjskih zavarovanjih
na voljo brezplačna telefonska številka 080
555 555, o zdravstvenih zavarovanjih pa
številka Triglava, Zdravstvene zavarovalnice,
080 2664. Za informacije o naložbenih
rešitvah Triglav Skladov je na voljo brezplačna
telefonska številka 080 1019. Na posebni
telefonski številki 080 2864 (za klic izven
Slovenije +386 2222 2864) je neprekinjeno
in vse dni v letu dostopen asistenčni center
za pomoč in splošne informacije, pri katerem
smo v času epidemije omogočili tudi
prijavo škode po telefonu ter zagotavljali
informacije o zavarovalnih produktih. S spletno
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.71

Zavarovalne storitve in produkti,
ki širijo in spodbujajo okoljsko odgovornost72
 Z zavarovalnimi produkti za
zavarovanje sončnih elektrarn
in zavarovanje mikromobilnosti,
ki vključujejo zavarovanje
e-prevoznih sredstev,
spodbujamo uporabo energije
iz obnovljivih virov ter uporabo
prevoznih sredstev brez
izpustov CO2.
 S ponudbo sofinanciranih
kmetijskih zavarovanj posredno
spodbujamo proizvodnjo
in s tem potrošnjo lokalno
proizvedene hrane ter tako pripomoremo
h krajšanju preskrbovalnih verig z živili.
 Z razvojem indeksnih zavarovanj na področju
kmetijskih zavarovanj pripomoremo
k zmanjševanju izpustov v okolje, saj se procesi
likvidacije škod izvajajo na daljavo in ne
zahtevajo prisotnosti na terenu.
 S spodbujanjem zavarovanj za kulture
v zaščitenih prostorih (rastlinjaki) spodbujamo
pridelavo hrane ob uporabi manjše količine
fitofarmacevtskih sredstev.
 S premijsko politiko in sodelovanjem
pri preventivnih programih zavarovance
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 spomladansko pozebo ter poskusno tudi
grelnih sveč za zaščito pred spomladansko
pozebo v sadovnjakih in vinogradih.
 Mlade kmetovalce v sodelovanju z Zvezo
slovenske podeželske mladine ozaveščamo
o obvladovanju tveganj v kmetijstvu.
71

Delniški sklad Triglav Zeleni sredstva investira
v delnice vodilnih podjetij na področju trajnostnega
razvoja in družbene odgovornosti.
 S premijsko politiko spodbujamo
manj intenzivno rejo živali, ki je manj
obremenjujoča za okolje in tudi zavarovalniško
manj tvegana. Ponudba za zavarovanje govedi
je prilagojena pokrajinskim značilnostim
ter s tem majhni in srednje veliki reji za
ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD).
 V produkt zavarovanja posevkov pred
sušo smo uvedli tehnologijo daljinskega
zaznavanja s satelitskim merjenjem vlage
v tleh, kar že prenašamo tudi na hčerinske
družbe zunaj Slovenije.
 Na področju upravljanja premoženja so
v Triglav Skladih razvili delniški družbeno
odgovorni sklad Triglav Zeleni, ki sredstva
investira v delnice vodilnih podjetij na področju
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
Namenjen je vsem, ki verjamejo v zeleno
prihodnost in želijo del svojih privarčevanih
sredstev oplemenititi z naložbami v inovativna
in do okolja prijazna podjetja.
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Dostop do zavarovalniških storitev za ljudi z različnimi oblikami invalidnosti73
Zavarovalnica Triglav: za izboljšanje storitev za invalidne osebe in
njihovo družbeno vključenost
 70 % prodajnih mest omogoča samostojen dostop osebam z različnimi
oblikami invalidnosti. V letu 2020 smo izvedli predelave dostopov in
sanitarij v treh objektih (vgraditev dvižne ploščadi, ki omogoča dostop
funkcionalno oviranim do kletnih prostorov, ter prenova sanitarij v skladu
z usmeritvami in priporočili Zveze paraplegikov Slovenije na Dunajski
cesti, izboljšava dostopnosti in prehodne poti ob prenovi sedeža OE
Ljubljana ter dostop do poslovalnice v Grosupljem).
 100 % prodajnih mest je opremljenih s pripomočki za slabovidne.
 100 % sedežev območnih enot je opremljenih z aparati FM
za naglušne osebe.
 Ozaveščanje o potrebah invalidov: partnerstvo z Zvezo za šport invalidov
Slovenije (slovenski paraolimpijski komite), Zavodom Vozim, prostovoljno
delo zaposlenih na šolskih športnih dnevih.

Prakse poštenega ravnanja74
Kodeks Skupine Triglav opredeljuje načela poštenega in etičnega ravnanja
za vse zavarovalne in finančne družbe v Skupini. Med temeljnimi načeli,
ki jih obravnava, so etičnost in skladnost poslovanja, transparentnost,
preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov,
obvladovanje prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
varstvo potrošnikov in konkurence, poštene poslovne prakse in spoštovanje
človekovih pravic. Vsebino kodeksa zaposlenim nenehno komuniciramo in
vključujemo v izobraževalne vsebine.
S kodeksom smo vzpostavili sistem za neposredno sporočanje neskladnosti,
postopek pa ureja poseben notranji akt za obravnavanje notranjih prevar
in kršitev kodeksa. Ta pravila smo prenesli v druge družbe Skupine prek
minimalnih standardov za skladnost poslovanja.
V letu 2020 v Skupini Triglav ni bilo zaznanih večjih neskladnosti v zvezi
s kršitvami kodeksa oz. notranjimi prevarami.75 Prav tako večjih neskladnosti
v Skupini Triglav niso ugotovili zunanji nadzorni organi, odprta pa sta dva
postopka v zvezi z interpretacijo določil glede možne spremembe rent pri
prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.76

Obvladovanje zavarovalniških prevar
Z obvladovanjem zavarovalniških prevar skrbimo za znižanje naših
stroškov in stroškov naših zavarovancev. Pri prepoznavanju sumov prevar
si pomagamo z naprednimi računalniškimi rešitvami za hitro in enostavno
zaznavo sumljivih primerov. Tehnologija, ki smo jo uvedli, nam daje
tudi usmeritve za ustrezno vzpostavljanje ključnih notranjih kontrol za
preprečevanje in odkrivanje prevar, hkrati pa pomaga meriti uspešnost
delovanja zavarovalnice pri preprečevanju zavarovalniških prevar.
Za učinkovito prepoznavanje zavarovalniških prevar zaposlene v Skupini
Triglav sistematično izobražujemo in ozaveščamo, zlasti na področju
sklepanja zavarovanj in reševanja škod. V boju proti prevaram se dejavno
povezujemo tudi z drugimi zavarovalnicami in pristojnimi državnimi organi.
Ob epidemiji in izvajanju procesov na daljavo smo začeli spremljati nove
pojavne oblike prevar in spremenjenim okoliščinam prilagodili postopke dela.
V letu 2020 smo obravnavali 1.331 sumov zavarovalniških prevar in jih
potrdili v 763 primerih. Od tega smo od zunanjih prijaviteljev (t. i. žvižgaške
(whistleblower)) prijave prek obrazca na spletni strani, telefonske linije
za prijavo prevar ali po e-pošti na e-naslov prevare@triglav.si) prejeli 38
prijav sumov prevar. Prevare so bile potrjeni v 20 primerih, ena preiskava
pa je še v teku. V primerjavi z letom 2019 je bilo število potrjenih sumov
zavarovalniških prevar za 13 odstotkov večje.77
Protikorupcijsko ravnanje in varovanje osebnih podatkov78
Protikorupcijska politika Skupine Triglav zaokrožuje
pravila ravnanja v postopkih, v katerih je prepoznano
tveganje korupcije. Obvezno pogodbeno določilo glede
pravnih razmerij z našimi pogodbenimi partnerji je
protikorupcijska klavzula, z rednimi izobraževanji in
komunikacijo pa skrbimo za usposabljanje zaposlenih na
področju poštenega in transparentnega ravnanja ter odzivanja na zaznane
nepravilnosti. V letu 2020 nismo potrdili primera koruptivnega ravnanja.
Na področju varstva osebnih podatkov smo v Zavarovalnici Triglav izvajali
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, nadgrajevali notranje kontrole
varovanja osebnih podatkov ter raven informiranja posameznikov glede
obdelav njihovih osebnih podatkov v družbi. Na ravni Skupine Triglav smo
posodobili notranja pravila in izvajali nadaljnje korake implementacije
enotnih pravil obdelave in varstva osebnih podatkov.
73

Informacijski pooblaščenec je v letu 2020
uvedel sedem inšpekcijskih postopkov zoper
Zavarovalnico Triglav, od tega tri na podlagi
podane samoprijave zaradi zaznane kršitve
varovanja osebnih podatkov, dva na podlagi
prijave prijavitelja in dva po uradni dolžnosti.
Trije postopki nadzora še niso zaključeni, v enem
primeru je nadzorni organ pozval k odpravi
nepravilnosti in v treh primerih postopek ustavil.
Sklep o ustavitvi postopka je izdal tudi v treh
postopkih inšpekcijskega nadzora iz leta 2019,
uvedel pa je en postopek o prekršku, ki je še
v teku. V odvisnih družbah Skupine Triglav je bil
uveden en postopek nadzora, v katerem so bila
izdana priporočila.79
Vrednost vseh prispevkov političnim strankam80
Po Zakonu o političnih strankah Zavarovalnica
Triglav ne sme financirati in tudi ne financira
političnih strank. Tovrstno financiranje in drugo
politično udejstvovanje prav tako prepoveduje
Politika obvladovanja korupcijskih tveganj
v Skupini Triglav, zato se ne izvajata v nobeni
od njenih družb.
Zadovoljstvo strank81
S sistematičnim merjenjem in spremljanjem
zadovoljstva strank analiziramo njihove
izkušnje in pridobivamo povratne informacije
ter s tem izboljšujemo naše storitve. Glede
na pridobljene rezultate zadovoljstvo strank
povečujemo tudi z dodatnim izobraževanjem
zaposlenih, dopolnjevanjem škodnih aplikacij in
spremljanjem prodaje.
Sistem za upravljanje odnosov s strankami,
merjenje njihovega zadovoljstva in lojalnosti
Net Promoter Score (NPS) omogoča pridobivanje
podatkov, spoznavanje profila zavarovancev ter
potencialnih strank in uporabniške izkušnje.
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Indeks NPS za Zavarovalnico Triglav je v letu 2020 znašal 67,1 in dosegel najvišjo raven doslej,
Pritožbe in pohvale, ki jih sproti spremljamo,
v primerjavi s predhodnim letom se je povečal za 10,7 indeksnih točk. Zadovoljstvo strank smo
rešujemo in proučujemo, so prav tako
z indeksom NPS merili tudi v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, Triglavu, pokojninski družbi, Triglav
pomemben kazalnik zadovoljstva strank.
Svetovanju, Triglav Skladih, Triglav Osiguranju, Zagreb, Triglav Avtoservisu in Triglav Osiguruvanju,
V Zavarovalnici Triglav smo tako v letu 2020
Skopje. V letu 2021 bomo meritve začeli opravljati tudi v preostalih zavarovalnih družbah zunaj
registrirali 2.941 pritožb (slabih 5 odstotkov
Slovenije, razširili bomo tudi stične točke s strankami. V raziskavi NPS za zavarovalniško dejavnost smo
več kot leto prej). Prevladovale so pritožbe pri
razširili obseg komunikacijskih točk za stik s strankami na
premoženjskih zavarovanjih, pri
področju asistence (meritev prek SMS sporočil). Glej tudi
življenjskih zavarovanjih smo
Katja Goričan, samostojna poslovna analitičarka,
točko 11.1 Celoviti odnosi s strankami.
prejeli le 5 odstotkov pritožb,
Zavarovalnica Triglav
preostale pritožbe (manj kot
1 odstotek) so se nanašale na
»Število sodelujočih v raziskavah je sočasno
druga področja. Razvrščamo jih
z obsegom poslovanja na daljavo močno naraslo,
na vsebinske in splošne pritožbe
kar nam ponuja boljši vpogled v izkušnje in
ter na pritožbe, obravnavane
zadovoljstvo naših strank. Ugotovitve namreč
po skrajšanem postopku.
predstavljamo strokovnim službam, ki jih
Prevladujejo vsebinske pritožbe,
upoštevajo pri razvoju procesov in produktov.
v katerih stranke izražajo
Več tednov smo prejemali izključno pohvale.
nezadovoljstvo z rešitvijo
Tudi izmerjeni kazalnik NPS, s katerim
škodnega zahtevka
ocenjujemo uporabniško izkušnjo, se je med
(93 odstotkov). Od vseh
prvim valom epidemije izrazito povečal, občutno
registriranih pritožb je bilo 10
nad vrednostmi preteklega leta pa je ostal
odstotkov upravičenih, delno
vse leto.«
upravičenih pa 16 odstotkov.
Prejeli smo tudi 50 pohval (leto
prej 57).
Vodstvo Zavarovalnice dvakrat letno obravnava
poročilo o merjenju zadovoljstva zunanjih
izvajalcev in ukrepih za izboljšave.
Raziskava Zavarovalniški monitor v letu 2020
zaradi razmer epidemije covid-19 ni bila izvedena.
Na Hrvaškem in v Srbiji smo opravili ankete
po metodologiji CATI glede odziva strank na
spremenjene okoliščine poslovanja zaradi
epidemije, ki so pokazale, da sta se naši
družbi s pospešeno digitalizacijo na obeh
trgih primerno odzvali na nove okoliščine.
Na Hrvaškem smo ob tem s klicnim centrom
v lastni izvedbi preverili tudi zadovoljstvo
strank s storitvami Triglav Osiguranja, Zagreb,
izplačilom škod in delom zastopniške mreže.

Izsledki so pokazali dvig splošnega zadovoljstva
strank, kot tudi večje zadovoljstvo s hitrostjo
izplačil škod ter delom zastopniške mreže, kar
se je v letu 2020 odrazilo tudi v dvigu stopnje
obnovljenih zavarovalnih polic. V Srbiji smo
nadaljevali nadgradnjo delovanja klicnega
centra, vendar smo se zaradi epidemioloških
razmer usmerili na digitalno komunikacijo
s strankami ter zagotovitev funkcionalnosti
spletnega plačevanja premije.
V Makedoniji (Triglav Osiguruvanje, Skopje)
smo izvedli raziskavo omnibus po metodologiji
CATI o prepoznavnosti blagovne znamke ter
o zadovoljstvu s storitvami družbe, ki je pokazala
dvig prepoznavnosti blagovne znamke na
makedonskem tržišču. Spletni vprašalnik pa je
pokazal izboljšanje zadovoljstva s storitvami na
področju zdravstvenih zavarovanj pri nekaterih
največjih zavarovancih.
V Črni gori smo izvedli meritve ugleda znamke
Lovćen osiguranje: je najuglednejša zavarovalnica
na črnogorskem tržišču, njen ugled pa temelji
na zanesljivosti, jasni viziji razvoja, ekonomski
stabilnosti, donosnosti in odprti komunikaciji
s strankami.
V Skupini Triglav pridobivamo tudi povratne
informacije o mnenju strank z anonimnimi
anketami ob prijavi škodnih primerov, pisemskimi
in elektronskimi pritožbami strank, odzivi na
različnih družabnih omrežjih in lastnih spletnih
straneh ter neposredno od prodajno-svetovalnega
osebja s terena.
Na sklepalnih mestih imamo knjigo pritožb in
pohval. Reklamacije se spremljajo na mesečni
ravni, o rezultatih pa se poroča službam za
prodajo ter vodstvom družb. V družbah Skupine
Triglav zunaj Slovenije pritožbe rešujejo na
podlagi pravilnikov s pritožbenimi komisijami,
evidence o pritožbah pa hranijo v predpisani,
večinoma elektronski obliki.

123

124

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav

12.6 Odgovoren odnos do
skupnosti
V Skupini Triglav izvajamo številne aktivnosti
za zmanjšanje tveganj v okolju in podpiramo
dejavnosti na področju športa, kulture,
izobraževanja, okolja in zdravja. S partnerstvi
z zaposlenimi, zavarovanci, organizacijami in
lokalnimi skupnostmi smo tako zgradili tesno
povezanost z okoljem, v katerem poslujemo.

12.6.1 Področja preventivnih vlaganj82
Največji del sredstev smo namenili povečanju
zdravstvene in prometne varnosti. O obsegu
sredstev za področje preventivnih dejavnosti ter
sponzorskih in donatorskih partnerstev poročamo
v točki 12.3 Posredni ekonomski vplivi.

Delež vlaganj v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v preventivno dejavnost po namenu v letu 2020
Skupina Triglav

42 %

Zdravstvo

49 %
25 %
24 %

Prometna varnost

25 %

Požarna varnost

19 %
3 %
3%

Protivlomna zaščita

Izobraževanje

2%
2%

Kmetijska preventiva

2%
2%

Zaščita okolja

Zavarovalnica Triglav

1%
1%

Preventivni projekti83

V Sloveniji smo s 7 kamerami za snemanje voženj
opremili gasilska intervencijska vozila ter
s posnetki voženj ozaveščali o pomenu
ustvarjanja reševalnega pasu.

V Skupini Triglav smo v letu,
zaznamovanem z izrednimi
zdravstvenimi razmerami,
največji poudarek dali
zdravstvenemu področju
ter prometni in požarni
varnosti. Na področju zdravstva smo se
osredotočili na varnost naših zaposlenih in strank
ter pomoč lokalnim skupnostim. Ob tem smo
zdravju posvetili tudi številne digitalne posvete
z zdravniki specialisti v Triglav Labu. Z njimi smo
ljudem približali nasvete in razlage s področja
fizičnega in psihičnega zdravja. Ohranili smo
aktivnosti na področju preprečevanja nesreč
in zmanjševanja tveganj za nastanek škode ter
spodbujali prometno varnost. Platforma vozimse.
si je postala osrednja točka lastnih in partnerskih
projektov Zavarovalnice Triglav za varnejše ceste.

Sofinancirali smo nakup
nove lutke za reanimacijo
v PGD Senožeče.
V 2020 smo v Sloveniji
sofinancirali tudi nakup
28 defibrilatorjev.
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GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 83 GRI GS 103-1, GS 203-1, 413-1
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Odmevnejši in celovitejši preventivni projekti Skupine Triglav v letu 202084
Področje: zdravstvena preventiva Učinek
Skrb za zdravje med pandemijo covid-19, Skupina Triglav  Finančna sredstva Upravi RS za zaščito in reševanje za nakup sredstev za zajezitev širjenja koronavirusa.
 Ozaveščevalne vsebine glede skrbi za duševno zdravje, kako preživeti karanteno z otroki ipd. na portalu Vse bo v redu.
 Nakup termalnih kamer in zaščitne opreme na območju delovanja Skupine Triglav.
Pomoč pri nenadnem zastoju srca, Slovenija  Sofinanciranje ali nakup 28 defibrilatorjev v lokalnih skupnostih. Od leta 2014 smo kupili ali sofinancirali 141
defibrilatorjev.
Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, Slovenija  24 preventivno ozaveščevalnih predavanj in posvetov s specialisti v Triglav Labu na temo fizičnega in duševnega zdravja
(npr. o demenci, dihanju, posvet z ortopedom, babico, oftamologom itd.).
Področje: varnost v prometu Učinek
Posvet Anatomija slovenske vožnje, partner Inštitut za  Dogodek za novinarje in strokovno javnost, na katerem smo s strokovnjaki predstavili izsledke 5-letnih analiz projektov
za preventivo v cestnem prometu in se posvetili vprašanju, kako slovenskega voznika nagovoriti za varnejše obnašanje na
civilizacijo in kulturo, Slovenija
cesti.
Ponovno na izpitno vožnjo, partner AMZS, Slovenija  190 voznikov v šestih slovenskih mestih se je ponovno podalo na izpitno vožnjo z učiteljem vožnje. S strokovnjaki smo v
vsakem mestu našli nekaj najnevarnejših prometnih točk ter podali nasvet, kako na njih varno ravnati.
 Dolgoletni vozniki so usvojili nove prometne položaje (krožišča) ter znova pridobili suverenost na cesti.
Vozimse.si – portal za preventivo v cestnem prometu,  Teste za obnavljanje CPP je rešilo več kot 40.000 voznikov.
partner AMZS, Slovenija
Ozaveščevalni videi o varnosti v prometu, partner  Posneli smo 5 videov: enega na temo cestnega bontona (zadrga) ter štiri o grehih na cesti (hitrost, alkohol, utrujenost,
Atmosferci, Slovenija
neraba varnostnega pasu).
Projekt Skupaj za prometno varnost, partner podjetje  Postavljenih 68 prikazovalnikov hitrosti vožnje skozi naselja, na nevarnih cestnih odsekih, v bližini šol in vrtcev (v 5
Sipronika, Slovenija
sezonah), od tega 12 v letu 2020.
 Znižanje hitrosti vožnje za 5–7 odstotkov in povečana varnost v prometu.
Projekt Skupaj za prometno varnost, partner podjetje  Postavitev inovativnega sistema COPS@zebra v Mariboru, ki pešcem pomaga pri varnejšem prečkanju ceste.
COPS system, Slovenija
Usposabljanje gasilcev in drugih posredovalcev v  Več kot 300 gasilcem in voznikom reševalnih vozil smo omogočili usposabljanje na tehnološko naprednem simulatorju
prometnih nesrečah,
Rosenbauer.
partner AMZS, Slovenija  Izkušnjo voznika reševalnih vozil smo omogočili trem bralcem portala vozimse.si.
Interaktivne delavnice za srednješolce Še vedno vozim,  3.225 dijakov je na 38 delavnicah v živo in po spletu spoznalo zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah in aplikacijo
DRAJV za varnejšo vožnjo.
vendar ne hodim,
partnerja Zavod Vozim in Sipronika, Slovenija  Delavnica Pogovoriti se moramo o alkoholu za starše 15-letnikov o tehnikah pogovora o zmanjšanju uživanja alkohola
med mladostniki.
 88 mladih je na dveh specializiranih delavnicah raziskovalo vpliv hitrosti na naletno težo in zavorno pot.
Aktivnosti za varnost predšolskih otrok in prvošolcev v  Več kot 20.000 prvošolcev smo opremili z rumenimi ruticami.
prometu, partner Javna agencija Republike Slovenije za  Več kot 45 osnovnih šol je obiskal Kuža Pazi, maskota za varnost v prometu.
varnost v prometu, Slovenija
Raziskovanje nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti  Testiranje sposobnosti na simulatorju varne vožnje v Triglav Labu za mlade voznike, poklicne voznike, zastopnike in druge,
voznikov, partner Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
ki želijo izboljšati vožnjo.
Ljubljani, Slovenija  Končanje raziskav nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti na simulatorju.
Izobraževalno-dobrodelni dogodek Motoristi za motoriste,  Več kot 1.300 motoristov in motociklistov v sedmih letih se je udeležilo delavnic z vsebino za preprečevanje nesreč. Dve
brezplačni delavnici v 2020
partner AMZS, Center varne vožnje Vransko, Slovenija

V Sloveniji smo v tradicionalni novoletni
preventivni akciji Za boljši jutri podprli 23
preventivnih projektov v lokalnih skupnostih.
Finančna sredstva smo namenili gasilcem,
zdravstvu, civilni zaščiti in osnovnim šolam.
V sedmih letih smo tako podprli več kot 180
preventivnih projektov.
Korporativno prostovoljstvo zaposlenih
v Zavarovalnici Triglav
Pobuda Prostovoljstvo zaposlenih
Sodelovanje z Zvezo  Sodelovanje pri organizaciji
za šport invalidov
in izvedbi paraolimpijskih
– paraolimpijskim
športnih dni na osnovnih
komitejem
šolah po Sloveniji.

Nadgradnja aplikacije za varnejšo vožnjo DRAJV, Slovenija  Prenova aplikacije DRAJV, ki jo redno uporablja več kot 56.000 uporabnikov. Z aplikacijo so uporabniki prevozili že več kot
616 milijonov kilometrov.
 Analiza portfelja Zavarovalnice Triglav je pokazala, da uporabniki aplikacije DRAJV predstavljajo za 10–15 odstotkov nižje
tveganje kot preostali vozniki.
Spodbujanje formiranja reševalnega pasu na avtocestah,  Nakup 7 kamer za spremljanje vožnje gasilskih vozil na nujni vožnji, s katerimi ozaveščamo voznike o posledicah
partner Zavod reševalni pas, Slovenija
nepravilnega formiranja reševalnega pasu.
 Vsebine o stiskah gasilcev na nujnih vožnjah, če do mesta nesreče ne pridejo pravočasno, smo usmerili v ozaveščanje voznikov
na lastnih komunikacijskih kanalih.
Področje: preventiva pred požari Učinek
Skrb za večjo požarno varnost v planinskih kočah, partner  52 planinskim kočam smo podelili več kot 150 samodejnih gasilnih ampul za namestitev ob virih toplote.
Planinska zveza Slovenije, Slovenija  Priprava izobraževalnega videa o pravilni uporabi in nameščanju ampul ter nevarnosti požarov v planinskih kočah.
Nakup protipožarne gasilne zaščitne opreme, partnerji  Sofinanciranje nakupa osebne zaščitne opreme za varnejše gašenje ter vozil in druge opreme za gašenje.
gasilska društva, zveze in brigade, Slovenija
Protipožarna varnost doma, Slovenija  Vzpostavili smo nov test na portalu Vse bo v redu: Kako požarno varen je vaš dom? Obstoječe vsebine smo nadgrajevali in
jih aktivno promovirali na lastnih kanalih.
Področje: varovanje narave Učinek
Izbor Naj planinska pot, partner Planinska zveza Slovenije  Sofinanciranje obnove zahtevne planinske poti čez Plemenice na Triglav.
 Ozaveščanje planincev o pomenu varnih planinskih poti in delu markacistov.

84

SDG 3.6

Digitalna signalizacija
za varnost pešcev.
Tveganjem v prometu so najbolj izpostavljeni
pešci. Inovativna opozorilna signalizacija
COPS@zebra jih opozari na vozilo, ki se
približuje, in njegovo hitrost. Večina anketiranih
pešcev se je zaradi nameščenega znaka počutila
varneje. Izmerjene hitrosti so pokazale, da je
tudi večina voznikov na opremljenih prehodih
upočasnila vožnjo.
Na prometno izpostavljenem prehodu za
pešce v Mariboru na križišču Ljubljanske ulice
s Šilihovo in trgom Miloša Zidanška smo v
avgustu 2020 testno postavili dopolnilno
signalizacijo. Projekt bomo nadaljevali in v letu
2021 v sodelovanju s podjetjem COPSsystems
opremili še 12 izpostavljenih prehodov za pešce.
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12.6.2 Vsebina sponzorstev in donacij85
V Zavarovalnici Triglav vloge za sponzorska in donatorska partnerstva prejemamo preko spletnega
sistema na www.triglav.eu. V letu 2020 smo prejeli več kot 1.000 vlog za sponzorsko in donatorsko
sodelovanje in jih 47 odstotkov odobrili. Pri tem smo skrbeli, da sta njihov izbor in učinkovitost skladna
z usmeritvami našega delovanja in dimenzijami blagovne znamke. V nadaljevanju pojasnjujemo
vsebino nosilnih sponzorskih in donatorskih partnerstev Skupine, medtem ko je njihova vrednost
predstavljena v točki 12.3 Ekonomski vidiki.
Sponzorstva Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2020 po vsebini
Skupina Triglav

86 %

Šport

90 %
5%
7%

Kultura

Izobraževanje

Zdravstvo

Trajnostni projekti

Zavarovalnica Triglav

5%
1 %
3 %
1%
1%
1%

Donacije Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2020 po vsebini

Pomembnejša sponzorstva in donacije

Skupina Triglav
Zdravstvo

39 %
13 %
37 %

Humanitarni projekti

52 %
14 %
15 %

Trajnostni projekti

Izobraževanje

Zavarovalnica Triglav

11 %
20 %

Največji del sponzorskih sredstev namenjamo
športnim pokroviteljstvom in razvoju mladih
športnikov ter ozaveščanju o pomenu
zdravega življenjskega sloga. Skupina Triglav
je prepoznana partnerica športnih nacionalnih
zvez, mednarodnih športnih prireditev in
številnih športnih klubov na trgih, kjer je prisotna.
V letošnjem letu smo okrepili donatorske
aktivnosti, največji delež sredstev pa namenili
zdravstvu in humanitarnim projektom.

Enoti za hitre reševalne intervencije Civilne
zaščite Mestne občine Nova Gorica smo
priskočili na pomoč pri nakupu reševalnega
droga z vitlom za lažje reševanje iz globin
in višin.
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Nekatera pomembnejša sponzorstva Skupine Triglav v letu 2020
Država

Športno pokroviteljstvo

Slovenija












Partner Smučarske zveze Slovenije
Zlati partner nordijskih in biatlonskih reprezentanc
Generalni pokrovitelj svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici
Pokrovitelj svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji
Ogled tekme Svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki smo omogočili več kot 1.000 otrokom
iz osnovnih šol
Pokrovitelj paraolimpijskega komiteja Slovenije
Zlati partner Nogometne zveze Slovenije
Sponzor Teniške zveze Slovenije
Generalni partner plezalnega spektakla Triglav The Rock Ljubljana
Pokrovitelj vrhunskih športnikov Petra, Domna in Ceneta Prevca, Jakova Faka, Vesne Fabjan,
Roka Marguča, Klemna Bauerja, Špele Rogelj, Žana Koširja, Timoteja Lampeta Ignjića,
Anamarije Lampič, Janeza Lampiča, Nike Križnar, Vida Vrhovnika, Mihe Dovžana, Janje Garnbret
in Domna Škofica

Kultura

Izobraževanje

 Niz koncertov Glasbe sveta v Cankarjevem  Gorska reševalna zveza Slovenije:
domu
Varno obiskovanje gora
 Kinodvor
 Varstveno-delovni centri na območju
 Lutkovno gledališče Ljubljana
Slovenije
 Festival Ljubljana
 Ljubljanski grad
 Festival Lent
 Festival Bobri
 Borštnikovo srečanje

Hrvaška






Hrvaška košarkarska zveza
Croatia open Umag
Hrvaški akademski vaterpolski klub Mladost
Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige

Črna gora








Košarkarski klub Budučnost
Ženski rokometni klub Budučnost
Olimpijski komite Črne gore
Vaterpolska in Plavalna zveza Črne gore
Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige
Smučišča Črne gore

 Festival teatar Budva
 Festival stand up komedije Opuč

Severna Makedonija










Rokometni klub Vardar
Ženski rokometni klub Vardar
Avtomobilistični kartinški klub Stefanovski
Šahovski klub Alkaloid
Košarkarski klub MZT
Podpora mladi teniški igralki Aleksandri Simevoj
Pokrovitelj Rokometne zveze Severne Makedonije
Podpora mladinske lige Košarkarske zveze Severne Makedonije

 Pokrovitelj izdaje plošče Ivana Bojkova

Bosna in Hercegovina






Ženski košarkarski klub Play Off
Smučarski klub Sarajevo
Plavalni klub Borac
Ženski rokometni klub Borac

Srbija

 Generalno sponzorstvo Košarkarske zveze Srbije in moške članske košarkarske
reprezentance Srbije
 Judo zveza Srbije
 Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige
 Podpora judoistu Nemanji Majdovu

 Osnovna šola Banja Luka

 Šola za otroke in mladostnike
s prizadetim vidom Dimitar Vlahov

Zavarovalnica
Lovćen osiguranje
je Rdečemu križu
Črne gore podarila
25 koles za
prostovoljce.
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Humanitarno delovanje družb Skupine Triglav

Zavod Vse bo v redu

Prejemnik donacije

Namen pomoči

Evropa Donna, Slovenija

 Podpora delovanju društva in promocija
dnevnika za bolnice

Društvo onkoloških bolnikov, Slovenija

 Podpora ozaveščanju o raku in spodbujanju
zdravega življenjskega sloga

Zavoda Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav izvaja
družbeno odgovorne aktivnosti, usmerjene
v podporo in pomoč šibkejšim členom družbe ter
preventivne dejavnosti. Osrednji projekti v letu
2020 so bili:

Združenje L&L in Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi, Slovenija

 Podpora programu rehabilitacije

 Podpora mladim talentom – projekt Mladi upi

Porodnišnica Postojna, Slovenj Gradec,
Maribor in Kranj, Slovenija

 Sofinanciranje potrebne opreme za
novorojenčke

CUDV Draga, Slovenija

 Pomoč pri izvajanju gibalnih aktivnosti za
varovance

Društvo za raziskovanje mokrišč,
Slovenija

 Podpora pri raziskovanju naravnih habitatov

Društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke, Slovenija

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

Projekt Mladi upi smo izvedli že osmič zapored ter
podprli nadarjene mlade športnike, parašportnike,
umetnike in znanstvenike. Letošnje prejemnike
finančnih sredstev, stare med 16 in 19 let, smo
razglasili v prvih dneh januarja 2021. Za razvoj
talenta in uresničitev njihovih ciljev smo jim
skupaj z medijsko hišo Pro Plus namenili 50.000
evrov, v osmih letih pa podprli že 101 mladega
upa, s skupnim zneskom 401.000 evrov.

ZPM Ljubljana Moste - Polje, Slovenija

 Podpora programu Botrstvo, Pomežik soncu,
Veriga dobrih ljudi

Kinodvor in pediatrična klinika,
Slovenija

 Omogočanje ogleda filma otrokom v bolnišnici
in druženje z maskoto Kuža Pazi

Občina Idrija, Občina Tabor in Osnovna
šola Mislinja, Slovenija

 Sofinanciranje prenove otroških igrišč

Klinika za toksikologijo, Severna
Makedonija

 Nakup zaščitne in medicinske opreme

Rdeči križ, Črna gora

 Nakup koles za prostovoljce

Klinični center, Črna gora

 Pomoč pri nakupu medicinske opreme

Osnovna šola Sutjeska, Črna gora

 Pomoč pri izgradnji šole

Center zaščite Budva,
Črna gora

 Nakup motoristične opreme

Klinični center Zemun, Srbija

 Nakup bolnišnične opreme

Prav tako smo organizirali tudi brezplačni
predavanji za vse generacije mladih upov in vse,
ki so tesno povezani z njihovim delom. Na prvem
smo se posvetili nadarjenosti in volji, vodil ga
je smučarski strokovnjak Sandi Murovec, in na
drugem dihalnim vajam z bivšo vrhunsko atletinjo
Brigito Langerholc Žager.
 Donacija za ustanovo Fundacija za zbiranje
sredstev za zdravljenje bolezni non-sense mutacij
Donacijo v višini 5.000 evrov smo namenili
testiranju zdravil za otroke z boleznimi, ki jih
povzroča nesmiselna (non-sense) mutacija. Ta
prepreči, da bi telo proizvajalo popolne proteine,
ki jih potrebuje za normalno delovanje.
Informacije o družbeno odgovornih partnerstvih:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: sponzorstva@triglav.si

Mladi upi 2020
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12.7 Okoljski vidiki86

Izračun ogljičnega odtisa87

Skrb za okolje v delovnih procesih

Ogljični odtis merimo na sedežih večjih
zavarovalnih družb Skupine. Največji vir izpustov
toplogrednih plinov predstavljata električna
energija in ogrevanje, sledijo jima službeni
prevozi. Izračun opravljamo po metodologiji,
skladni s Protokolom za toplogredne pline
(Greenhouse Gas Protokol). Obsega neposredne
izpuste zaradi ogrevanja na zemeljski plin in
kurilno olje na sedežih območnih enot in sedežu
Zavarovalnice 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.

S prepletanjem trajnostnih načel in poslovnih
usmeritev širimo tudi njihovo uresničevanje
v notranjih procesih Skupine. Pri odgovornosti
do naravnega okolja dajemo prednostni pomen
učinkoviti rabi energije, vode in drugih virov
ter zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov
in odgovornemu vedenju v naravnem okolju.
Zaposlene redno ozaveščamo o premišljeni rabi
virov in ravnanju z odpadki ter jim omogočamo
alternative, ki zmanjšujejo porabo fosilnih goriv.
Količino plastičnih odpadkov zavarovalnice
zmanjšujemo z uporabo službenih skodelic in
steklenic za vodo. Pri nakupu novih službenih
vozil upoštevamo nižji izpust ogljikovega
dioksida v ozračje. Zaposleni so z 19 službenimi
kolesi zavarovalnice opravili 1.250 službenih
poti, uporabljali so tudi 12 električnih
skirojev, 22 električnih vozil (16 v 2019) in za
organiziran redni prevoz med tremi lokacijami
v Ljubljani štiri kombije, v Makedoniji (v Triglav
Osiguruvanju, Skopje) pa sedem službenih koles.
V Zavarovalnici Triglav je bilo z električnimi vozili
opravljenih dobrih 12 odstotkov vseh voženj
s službenimi vozili.
Merila trajnostno naravnanega poslovanja so
del postopka za izbor dobaviteljev, glej Nabavna
praksa v točki 12.3 Ekonomski vidiki.
Družbe v Skupini so za zmanjšanje porabe
papirja uvedle mrežne tiskalnike in dvostranski
tisk, razvile aplikativno podporo in spodbujale
elektronsko arhiviranje, sprejele so ukrepe za
brezpapirno poslovanje in k temu spodbujale
zaposlene. Triglav Skladi za higienske namene
uporabljajo reciklirani papir, medtem ko v Srbiji
(Triglav Osiguranje, Beograd) papir reciklirajo.

Zaposleni v Zavarovalnici
Triglav imajo na voljo
22 službenih električnih
vozil, 12 električnih skirojev
ter 19 koles, v Makedoniji
pa sedem koles.

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

2020

Indeks

2019

2018

2020/2019

2019/2018

4.317

5.082

5.257

85

97

Triglav Osiguranje, Zagreb**

464

480

477

97

101

Triglav Osiguranje, Beograd**

357

648

774

55

84

Lovćen Osiguranje, Podgorica**

313

438

209

71

210

Triglav Osiguranje, Sarajevo**

271

331

155

82

214

Triglav Osiguruvanje, Skopje**

139

149

171

93

87

Triglav Osiguranje, Banja Luka**

116

136

100

85

136

Pozavarovalnica Triglav Re***
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica***
Triglav, pokojninska družba***
Triglav Skladi***
Skupaj
*
**
***
****

15

52

29

0

167

488

34

0

25

41

61

0

155

32

484

0

6.339

7.877

80

110

7.143

V izračun so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba na Dunajski cesti 22.
V izračun je vključen sedež družbe.
V izračun je vključen sedež družbe. Prvič zajem podatkov v letu 2019.
V letu 2020 je za Zavarovalnico Triglav spremenjen zajem podatkov, zato so prilagojeni tudi podatki za 2019 in 2018.

86

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 87 GRI GS 305-1, 305-2, 305-3
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Porabo električne energije je Skupina zmanjšala za 9 odstotkov, Zavarovalnica pa za 10 odstotkov.
V Zavarovalnici Triglav se je ogljični odtis zaradi ogrevanja zmanjšal za 9 odstotkov, celotni ogljični odtis
pa za 15 odstotkov.
Skupni izpusti zaradi službenih poti so bili v Zavarovalnici manjši za dobrih 60 odstotkov in so znašali
161 ton CO2eq (izhajajo iz prevozov z voznim parkom družbe za izključno službene namene, z javnim
prevozom in vozili zaposlenih) zaradi manjšega števila prevozov z letali in vozili (posledica ukrepov
zaradi epidemije covid-19).

Politika odlaganja odpadkov91

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja (format A4) na zaposlenega v Zavarovalnici je padla na
18,8 (25,4 v letu 2019), k čemur je prispevalo tudi delo na daljavo. V Skupini je bila povprečna poraba
21,9 listov na zaposlenega na dan (leto 2019: 30,2 lista).
Poraba energentov88
Pri prenovah poslovnih prostorov v Skupini Triglav upoštevamo smernice za zmanjšanje porabe pri
ogrevanju in hlajenju ter porabi električne energije. Vse nove prostore opremimo z razsvetljavo LED,
prav tako reklamne napise. Prenova poslovne stavbe na Dunajski 22 v Ljubljani je vključevala zamenjavo
oken, izolacije in strehe. Več v poglavju 11. Razvojne in trženjske aktivnosti.
Družbe v Skupini so k zmanjšanju porabe goriva spodbujale z uporabo aplikacije DRAJV in na tečajih
varne vožnje, vozni park so obnavljale z vozili z manjšo prostornino motorja.

Poraba energentov po letih
2020

2019

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

5.074

2020/2019

Zavarovalnica Triglav (v m3)
2019/2018

5.119

99

2019

2018

2020/2019

Mešani odpadki

583

472

739

124

64

Embalaža

658

523

400

126

131

789

567

382

139

148

3

3

3

100

100

66.607

31

Papir

131.311

101

Steklo

6.904

7.550

91

Biološki odpadki
Skupaj

4.836

4.937

3.386

98

146

Kurilno olje (v l)

6.000

22.931

13.286

26

173

87.659

77.912

105.015

113

74

4.853

5.413

5.558

90

97

Indeks

2020*

20.513

Topla voda (v MWh)**

Električna energija (v MWh)**

Vrsta odpadka

132.165

Zavarovalnica Triglav

Plin (m3)

Razvoj sistema upravljanja z odpadki v preteklih letih se je pričakovano odrazil v zmanjšani količini
odloženih mešanih odpadkov in hkratnemu pričakovanemu porastu odloženih drugih vrst odpadkov.
Ob spremembi sodelovanja z zunanjim partnerjem se je spremenil tudi način odlaganja in ločevanja
odpadkov, ki sedaj poteka predvsem s strani uporabnikov, zato podatki med preteklimi leti niso
primerljivi. Skupna količina odloženih odpadkov se je povečala zaradi drugačnega zajema podatkov,
selitve večjega števila pisarn in koriščenja ponudnikov dostave prehrane ob zaprtju gostinskih
lokalov v času epidemije ter s tem povezanim nedoslednim ločevanjem in odlaganjem embalaže za
enkratno uporabo. Zaradi tega bomo v letu 2021 nadaljevali s še bolj načrtnim osveščanjem o pomenu
primernega ločevanja in odlaganja odpadkov.

Indeks
2018

Skupina Triglav*
Topla voda (v MWh)

Ločevanje in odlaganje odpadkov je v Skupini odvisno od sistema upravljanja z odpadki na lokalni ravni
oz. na ravni države, v kateri poslujemo. V Sloveniji v celoti ločeno odlagamo odpadke, v drugih državah
pa ločeno zbiranje in odlaganje še nista celovito urejena. V poslovnih stavbah v Sloveniji zaposlene na
različne načine spodbujamo k zmanjšanju uporabe embalaže in boljšemu ločevanju odpadkov. Skupina
Triglav je pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki oddala slabih 19 ton odslužene IT-opreme, od
tega Zavarovalnica dobrih 6 ton.

Količina odloženih odpadkov v Zavarovalnici Triglav92

Poraba energentov v Skupini Triglav in v Zavarovalnici Triglav

Vrsta energenta

Za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in delovanje električne ter elektronske opreme smo porabili 54.366
gigadžulov energije89. Preglednice proizvodnih virov porabljene električne energije ne vodimo, saj
ocenjujemo, da njihova sestava ustreza sestavi proizvodnih virov na ravni države. Največji proizvodni vir
v Sloveniji so tako fosilna goriva (56,33 odstotka), sledijo jedrsko gorivo (39,60 odstotka) in obnovljivi viri
energije s 4,07 odstotka (zadnji dostopni podatki so iz leta 2019).90

2019/2018

67

41

11

163

373

2.100

1.606

1.535

131

105

* V letu 2020 je spremenjen zajem podatkov, zato podatki med leti niso primerljivi.

* Za leto 2018 podatkov za Skupino Triglav ni na voljo.
** V izračun Zavarovalnice Triglav so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba Dunajska 22 z deležem prostorov Zavarovalnice Triglav.
Zajem podatkov za Zavarovalnico Triglav se je za leto 2020 spremenil, kar je upoštevano tudi pri podatkih za pretekla obdobja.

90

88
GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, GS 302-1 | 89 Izračun je narejen po predpostavki, da iz litra kurilnega olja pridobimo 10 kWh, iz kubičnega metra zemeljskega plina pa 9,5 kWh energije.
Vir: RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, https://www.agen-rs.si/documents/10926/17445/Sestava_virov_2019/0a0d075a-0c4b-42f9-b33e-1f79533fd1a2 | 91 GRI GS 103-1 | 92 GRI GS 306-2
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Skrb za širše naravno okolje
V okviru nabavnih postopkov smo v letu 2020 zagotovili
uporabo recikliranega papirja za tiskanje brošur in
drugih informativnih materialov ter nakup neoriginalnih
kartuš (za ponovno polnjenje) pri tiskalnikih, če je
bila njihova uporaba še mogoča. V izbirnih postopkih
smo si, če je bilo to smiselno, zlasti pri nakupu vozil in
trženju redno ter sistematično prizadevali za skrb za okolje ter vključevanje
izdelkov iz recikliranih in do okolja prijaznejših materialov ter storitev. Otroke
zaposlenih je dedek Mraz obdaroval z leseno igračo in izdelki iz snovi, ki se
lahko predelajo (papir, les, steklo). Zaposleni so prejeli dve pralni maski iz
visokotehnoloških tkanin. Posamična maska omogoča uporabo 7 mesecev,
saj se pere enkrat tedensko v hladni vodi brez pralnega praška ali mehčalca,
kar vpliva tudi na zmanjšanje stroškov, ki bi nastali za recikliranje običajnih
medicinskih mask za enkratno uporabo, ki so uporabne do 4 ure.
11. sezona vseslovenske akcije Očistimo naše gore93
 Končali smo dvoletni proces nadomeščanja podajnikov z vrečkami za
smeti na planinskih postojankah z lesenimi ozaveščevalnimi tablami;
tako sledimo smernicam evropske direktive o omejevanju porabe
plastičnih vrečk.
 V 52 planinskih domov smo namestili več kot 150 samodejnih
protipožarnih gasilnih ampul in tako prispevali k obvladovanju požarov v
planinskih kočah.
 V okviru natečaja Naj planinska pot smo ozaveščali o pomenu urejenih
in varnih planinskih poti ter sofinancirali obnovo zahtevne planinske poti
čez Plemenice na Triglav.
 Več kot 36.000 ambasadorjev na družbenih omrežjih dejavno soustvarja
skupnost ljubiteljev čistih planin ter spodbuja medgeneracijsko
sodelovanje.
 Skupaj z GRZS smo pripravili ozaveščevalne videe na teme varnega
gibanja v gorah pozimi, izčrpanosti in dehidracije, gibanja po feratah ter
hoje v hribe z otroki. O uporabi lavinskega trojčka v gorah pozimi smo
izvedli tudi posvet z gorskim reševalcem v Triglav Labu.

Sofinancirali smo obnovo planinske poti čez
Plemenice na Triglav.

 Na portalu Vse bo v redu smo objavili številne ideje za družinske izlete v
hribe ter tako spodbujali družine in posameznike za preživljanje prostega
časa v naravi.

93

SDG 15.4
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12.8

Ključne usmeritve trajnostnega poslovanja Skupine Triglav za leto 2021

Vidik

Področje

Usmeritve

Okoljski vidik
(Environment)

Zmanjševanje okoljskih
vplivov











Aktiven pristop k ravnanju z odpadki
Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov
Ukrepi za povečanje učinkovite rabe energije, vode in drugih virov
Krepitev brezpapirnega poslovanja
Nabava okolju prijaznih promocijskih izdelkov
Energetsko optimalno upravljanje poslovnih stavb, kjer se opravlja lastna dejavnost
Doseganje ustrezne strukture voznega parka s povečevanjem deleža okolju prijaznejših vozil
Spodbujanje zavedanja o tveganjih podnebnih sprememb in nevarnostih naravnih nesreč z nadaljnjim razvojem zavarovalnih kritij
Krepitev zavedanja o pomenu ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti (tudi z spodbujanjem uporabe novih tehnologij za znižanje gospodarskih in
družbenih vplivov na okolje)

Družbeni vidik
(Social)

Odgovorne prakse
zaposlovanja in dela











Krepitev pomena razvoja sodelovalne organizacijske kulture
Ohranjanje visoke stopnje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih
Razvoj kompetenc in znanja zaposlenih
Izboljševanje izbirnih postopkov
Učinkovitejše uvajanje zaposlenih v delo in kulturo
Ohranjanje zdravega in varnega okolja za zaposlene
Aktivno obvladovanje psihosocialnih tveganj med zaposlenimi
Aktivnosti in izobraževanja na področju medgeneracijskega sodelovanja
Poenotenje aktivnosti na področju razvoja zaposlenih v Skupini Triglav

Odgovoren odnos do
potrošnikov in dobaviteljev








Priprava raznovrstnih kakovostnih vsebin z osredotočenostjo na relevantno zavarovalniško in finančno opismenjevanje in podajanje koristnih nasvetov
Izboljševanje uporabniške izkušnje strank in krepitev stopnje njihovega zadovoljstva
Zagotavljanje osebne varnosti, informacijske varnosti in varnosti podatkov ter obvladovanje drugih tveganj sodobnega časa
Zagotavljanje dostopnosti storitev za invalide
Širitev in nadgradnja sodelovanja s pogodbenimi partnerji
Ohranjanje lokalne usmerjenosti nabave

Odgovorno upravljanje
 Vgrajevanje relevantnih vidikov trajnostnega poslovanja pri oblikovanju in izvajanju zavarovalnih in naložbenih produktov in storitev ter upravljanju premoženja
zavarovalno-storitvenega
 Proaktivna uporaba in nadaljnji razvoj interne metodologije za presojo trajnostne naravnanosti posameznega zavarovalnega produkta
portfelja in premoženja/naložb  V odvisnosti od oblike naložbe aktivno izvrševanje upravljavske pravice pri izdajateljih iz portfeljev s spodbujanjem trajnostno usmerjenih odločitev in zavez za dosego
trajnostnih ciljev

Vidik vodenja
(Governance)

Vključevanje v družbeno
skupnost in njen razvoj






Razvoj preventivnih programov in spodbujanje preventivnega ravnanja na področju varnosti v prometu, zdravja, požarne varnosti ipd.
Krepitev prostovoljstva pri zaposlenih
Krepitev ključnih partnerskih projektov na področju športa, kulture, izobraževanja in zdravja
Uravnoteženo delovanje na področju donatorskih programov

Transparentno vodenje
organizacije









Skladnost z zakonodajo, internimi pravili in sprejetimi zavezami ter s tem zagotavljanje poštenega in zakonitega delovanja in poslovanja
Skrb za visoko raven korporativnega upravljanja in sledenje kodeksom, priporočilom in dobri praksi
Kakovostno obveščanje javnosti o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
Proaktivno sodelovanje z analitiki, institucionalnimi vlagatelji in delničarji
Ohranjanje strokovnosti in neodvisnosti zunanje revizije poslovanja
Celovito ocenjevanje članov in kandidatov za člane Uprave in Nadzornega sveta ter nosilcev poslovnih in ključnih funkcij z vidika usposobljenosti in primernosti
Izvrševanje politike raznolikosti in nasledstva Uprave ter politike prejemkov, ki zajema metodologijo nagrajevanja poslovodstva

Prakse poštenega poslovanja









Nadaljnji razvoj kulture etičnega poslovanja družb Skupine Triglav
Vključevanje načel Deklaracije o poštenem poslovanju v poslovne procese
Ničelna toleranca do kriminalnih dejanj, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov
Proaktivno komuniciranje in 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
Krepitev in prenos dobre prakse na področju raziskovanja in preprečevanja zavarovalniških prevar v Skupini Triglav
Spodbujanje zaposlenih k prepoznavanju zavarovalniških prevar ter sodelovanje na strokovnih usposabljanjih

Spoštovanje človekovih pravic

 Krepitev pomena spoštovanja in ohranjanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri zaposlenih in partnerjih
 Varovanje dostojanstva zaposlenih z ničelno stopnjo tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oz. šikaniranja na delovnem mestu

Povezanost s cilji SDG
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Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) in
standardu SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”				
SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI standard in razkritje

Opis

Poglavje/stran

102-1

Ime organizacije

2.3/str. 11

102-2

Blagovne znamke, produkti in storitve

2.7/str. 15

102-3

Sedež organizacije

2.3/str. 11

102-4

Države, v katerih organizacija deluje

2.7/str. 15, 7.4/str. 54

102-5

Lastništvo in pravna oblika

6.3/str. 47

102-6

Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev)

2.7/str. 15, 7.4/str. 50

102-7

Velikost organizacije

2.1/str. 10, 2.2/str. 10, 12.4.1.1/str. 112

102-8

Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu

12.4.1.1/str. 112, 113

102-9

Opis oskrbne verige organizacije

12.3/str. 110

102-10

Pomembnejše spremembe v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in
oskrbno verigo

2.7.4/str. 19, 5.4/str. 42, 6.3/str. 47, 12.3/str. 111

102-11

Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja previdnostno načelo

Poglavje Upravljanje s tveganji/str. 155–186

102-12

Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica
in podpornica je organizacija

5.2/str. 34, 12.1/str. 106

102-13

Članstvo v organizacijah

12.1/str. 106

Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za
organizacijo in strategija

1./str. 7–9

Vrednote, načela, standardi in načela ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeks

12.5/str. 122

Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja

5.3/str. 35–41, 5.4/str. 42

102-40

Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.

12.2/str. 107

102-41

Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi

12.4.1.1/str. 113

102-42

Izhodišča za izbor in prepoznavanje deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje

6.5/str. 49, 12.2/str. 107

102-43

Pristopi k vključevanju deležnikov in pogostost sodelovanja po skupinah deležnikov

6.5/str. 49, 12.2/str. 107–108, 12.4.2.1/str. 115

102-44

Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv
organizacije nanje (tudi prek poročanja)

12.2/str. 107–108, 12.4.2.1/str. 115, 12.5/str. 122

Opombe/omejitve

GRI 101: Osnova 2016
GRI 102: Splošna razkritja 2016
Predstavitev organizacije 2016

Strategija in analiza
102-14
Etika in integriteta
102-16
Upravljanje
102-18
Vključevanje deležnikov

Ne poročamo o številu dobaviteljev.

317

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Kazalo GRI

Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”				
SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI standard in razkritje

Opis

Poglavje/stran

Opombe/omejitve

Podatki o poročilu
102-45

Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze

Računovodsko poročilo, 2.12/str. 223

102-46

Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev tem

Izjava o nefinančnem poročanju/str. 102

102-47

Seznam vseh bistvenih tem

12.1/str. 105, GRI kazalo/str. 317

102-48

Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za spremembe

Izjava o nefinančnem poročanju/str. 102

102-49

Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo
obsega in tem

Izjava o nefinančnem poročanju/str. 102

102-50

Obdobje poročanja

Izjava o nefinančnem poročanju/str. 102

102-51

Datum zadnjega predhodnega poročila

Bistvene teme, ki jih je Skupina Triglav prepoznala so
navedene v pričujočem GRI kazalu. O nebistvenih temah
ne poročamo.
V primerjavi s predhodnimi poročili se obseg tem ni
bistveno spremenil.
Zadnje Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice
Triglav, d.d., za leto 2019 je bilo objavljeno 31. 3. 2020.

102-52

Cikel poročanja (letno, četrtletno)

Izjava o nefinančnem poročanju/str. 102

102-53

Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom

2.3/str. 11

102-54

Sklic glede poročanja v skladu z GRI standardi

GRI kazalo/str. 317

102-55

Kazalo po smernicah GRI

GRI kazalo/str. 317

102-56

Zunanja preveritev poročanja

Za zunanjo preveritev poročanja po standardih GRI se za
enkrat še nismo odločili.
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Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja

Bistvene teme

Poglavje/stran

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

4.2/str. 29, 12.3/str. 109

201-1

Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost

12.3/str. 109

201-2
SASB: FN-IN-450a.2

Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezana s klimatskimi spremembami

7.2/str. 53

201-3

Obveznosti iz pokojninskega načrta

12.4.4/str. 118

201-4

Pomembnejše prejete državne pomoči, subvencije

12.3/str. 111

SASB: FN-IN-410a.1

Vrednost in sestava naložb po panogah in razredih

7.9/str. 73

SASB: FN-IN-550a.3

Opis pristopa k upravljanju kapitalskih in likvidnostnih tveganj, povezanih s sistemskimi nezavarovalnimi dejavnostmi

Upravljanje tveganj: 2.6/str. 178, 2.8/str. 184

Razlogi za opustitev/pojasnila

EKONOMSKI VPLIVI
GRI 201: Ekonomska uspešnost

Poročamo o finančnih posledicah
vremenskih ujm in naravnih katastrof.

Poročamo le o sistemu upravljanja
kapitalskih in likvidnostnih tveganj.

GRI 202: Prisotnost na trgu 2016				
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

4.2/str. 29, str. 109

202-2

Delež lokalnega kadra v višjem menedžmentu

12.4.1.1/str. 113

GRI 203: Posredni ekonomski vplivi 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.3/str. 109, 12.6.1/str. 124

203-1

Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj ter storitev, ki jih organizacija podpira

12.6.1/str. 124
12.6.2/str. 127

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.3/str. 109

204-1

Delež sredstev za nabavo, uporabljenih za lokalne dobavitelje na pomembnejših proizvodnih lokacijah

12.3/str.110

GRI 204: Nabavna praksa 2016
O deležu ne poročamo.

GRI 205: Protikorupcijsko ravnanje 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.5/str. 122

205-1

Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo

12.5/str. 122

205-3
SASB: FN-AC-510a.1

Število potrjenih primerov koruptivnih dejanj in sprejeti ukrepi

12.5/str. 122

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.3/str. 110

206-1

Število pravnih postopkov s področja varstva konkurence, monopolnih praks in izidi zaključenih postopkov

12.3/str. 110

207-1

Pristop k davkom

Računovodsko poročilo 2.9/str. 207

207-2

Davčno upravljanje, nadzor in obvladovanje tveganj

Računovodsko poročilo 2.9/str. 207

207-3

Vključevanje deležnikov

Računovodsko poročilo 2.9/str. 207

207-4

Poročanje o davkih po državah

Računovodsko poročilo 2.12/str. 223

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.7/str. 131

302-1

Poraba energije v organizaciji

12.7/str. 131

GRI 206: Varstvo konkurence 2016

GRI 207: Davki 2019

OKOLJSKI VPLIVI
GRI 302: Energija 2016

Ne poročamo o finančnih vrednostih.
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Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja

Bistvene teme

Poglavje/stran

Razlogi za opustitev/pojasnila

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.7/str. 130

305-1

Neposredne emisije toplogrednih plinov

12.7/str. 130

Poročamo o skupnih emisijah
(Scope 1 + 2 + 3).

305-2

Posredne emisije toplogrednih plinov zaradi energije

12.7/str. 130

Poročamo o skupnih emisijah
(Scope 1 + 2 + 3).

305-3

Ostale posredne emisije toplogrednih plinov

12.7/str. 130

Poročamo o skupnih emisijah
(Scope 1 + 2 + 3).

GRI 305: Emisije v zrak 2016

GRI 306: Odpadne vode in odpadki 2016
103-1

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.7/str. 131

306-2

Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja

12.7/str. 131

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.1/str. 112

401-1

Število in stopnja novo zaposlenih ter fluktuacija

12.4.1.1/str. 113

401-2

Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določeni ali skrajšani delovni čas glede na glavne
dejavnosti

12.4.1.1/str. 113, 12.4.4/str. 118

401-3

Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po izkoriščenem starševskem dopustu (po spolu)

12.4.4/str. 119

Niso vključeni kvantitativni podatki
o načinih odstranjevanja.

DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI
GRI 401: Zaposlovanje 2016

Ne poročamo o številu in deležu zaposlenih,
ki so bili še zaposleni 12 mesecev po
zaključku starševskega dopusta.

GRI 402: Odnosi med zaposlenimi in vodstvom 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.4/str. 119

402-1

Najkrajše obdobje vnaprejšnjega obveščanja o pomembnih spremembah v poslovanju, vključno s podatkom, ali je le-to
opredeljeno v kolektivni pogodbi

12.4.4/str. 119

GRI 403: Varstvo in zdravje pri delu 2018
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.3/str. 116

403-1

Pojasnilo ali ima podjetje uveden sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

12.4.3/str. 116

403-2

Proces identificiranja nevarnosti, povezanih z delom.

12.4.3/str. 116

403-3

Opis funkcije medicine dela.

12.4.3/str. 116

403-4

Opis procesa zastopanosti zaposlenih v razvoj, implementacijo in evaluacijo sistema varnosti in zdravja pri delu.

12.4.3/str. 116

403-5

Usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu.

12.4.3/str. 116

403-6

Promocija zdravja.

12.4.3/str. 116

403-7

Pristop podjetja k preprečevanju ali ublažitvi vplivov na varnost in zdravje pri delu, ki so povezani z izdelki, storitvami
podjetja.

12.4.3/str. 116

403-8

Število in odstotek vseh zaposlenih, ki so vključeni v sistem varnosti in zdravja pri delu.

12.4.3/str. 116

403-9

Stopnja poškodb pri delu

12.4.3/str. 118

403-10

Zaposleni z visoko stopnjo tveganja za poklicne bolezni

12.4.3/str. 118

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.2/str. 114

404-1

Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem, po spolu in po kategorijah zaposlenih

12.4.2/str. 114

404-3

Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne kariere po spolu

12.4.2/str. 114

GRI 404: Izobraževanje 2016
Zajem podatkov še ne vključuje razvrstitve
po kategorijah zaposlenih.
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Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja

Bistvene teme

Poglavje/stran

Razlogi za opustitev/pojasnila

GRI: 405: Različnost in enake možnosti 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.1/str. 112

405-1
FN-AC-330a.1

Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah (spol, starost, pripadniki manjšin, drugi relevantni
kazalniki različnosti)

5.3.2.2/str. 37, 5.3.3.2/str. 40 ,
12.4.1.1/str. 113

405-2

Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi, po pomembnejših lokacijah in dejavnostih

12.4.1.1/str. 113

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.4/str. 119

406-1

Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo

12.4.4/str. 119

Poročamo o spolni in starostni strukturi
vseh zaposlenih, zaposlenih na 1. in 2.
menedžerski ravni ter na ravni Uprave.

GRI 406: Nediskriminacija 2016

GRI 412: Pregled človekovih pravic 2016				
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.4.4/str. 119

412-2

Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi temami, pomembnimi za
dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje

12.4.2/str. 114

GRI 413: Lokalne skupnosti 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.6.1/str. 124

413-1

Delež aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi

12.6.1/str. 124

GRI 414: Ocenjevanje dobaviteljev po družbenih kriterijih 2016
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.3/str. 110

414-1

Število oz. delež novih dobaviteljev, ki so bili ocenjeni po družbenih kriterijih

12.3/str. 110

103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.5/str. 122

415-1

Vrednost prispevkov organizacije v politične namene

12.5/str. 122

GRI 415: Javne politike 2016

GRI 417: Trženje in označevanje izdelkov 2016				
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.5/str. 120

417-1
SASB: FN-IN-270a.4

Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah

12.5/str. 120

417-2
SASB: FN-IN-270a.1,
FN-AC-270a.2

Število primerov neskladnosti z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi s področja označevanja izdelkov ter informiranja kupcev 11.4/str. 99
o izdelkih in storitvah

417-3
SASB: FN-IN-270a.1,
FN-AC-270a.2

Število kršitev zaradi neskladnosti z regulativo in s kodeksi na področju trženjskega komuniciranja, vključno z oglaševanjem,
promocijami in sponzorstvi, po vrstah kršitev in izidih postopkov

11.4/str. 99

SASB: FN-IN-270a.2

Stopnja pritožb glede na število škodnih zahtevkov

12.2/str. 108

GRI 418 Zasebnost uporabnikov 2016				
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.5/str. 122

418-1

Število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in izgube osebnih podatkov strank

12.5/str. 122

GRI 419: Družbeno-ekonomska skladnost 2016				
103-1, 103-2, 103-3

Obrazložitev bistvene teme in njenih mej

12.5/str. 122

419-1

Vrednost denarnih kazni ter število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo na družbenem in
ekonomskem področju

12.5/str. 122

Ne poročamo o deležu
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Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core). “This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.”
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja

Bistvene teme

Poglavje/stran

Razlogi za opustitev/pojasnila

GRI G4 specifični kazalniki za finančni sektor
G4-FS7

Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno družbeno korist

12.5/str. 120, 221

Sistem spremljanja teh podatkov še ne
omogoča natančnega izračuna.

G4-FS8
SASB: FN-IN-410b.2

Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno okoljsko korist

12.5/str. 120, 221

Sistem spremljanja teh podatkov še ne
omogoča natančnega izračuna.

G4-FS13

Dostopne točke v nizko poseljenih in ekonomsko prikrajšanih območjih, po vrstah

12.5/str. 121

Številčnih podatkov o dostopnih točkah ne
vodimo na ta način.

G4-FS14

Pobude za izboljšanje dostopnosti finančnih storitev za prikrajšane osebe

12.5/str. 121, 122

