
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o glavnih škodljivih vplivih naložbenih odločitev  

na dejavnike trajnosti Zavarovalne skupine Sava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, december 2022  



1 Povzetek 

Zavarovalna skupina Sava (549300P6F1BDSFSW5T72) upošteva glavne škodljive vplive svojih 

naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti. Ta izjava je konsolidirana izjava o glavnih škodljivih vplivih 

na dejavnike trajnosti Save Re d.d. in njenih odvisnih družb. V nadaljevanju predstavljena Izjava o 

glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnosti zajema referenčno obdobje od 1. januarja do 31. 

decembra 2022. 

Skupina se zaveda odgovornosti, ki jo nosi pri sprejemanju naložbenih odločitev, zato upošteva njihove 

glavne škodljive vplive na dejavnike trajnosti v skladu s 4. členom Uredbe (EU) (2019/2088) SFRD, ki je 

v veljavi od 10. 3. 2021. Glavni škodljivi vplivi so opredeljeni kot glavni škodljivi vplivi naložbenih 

odločitev na dejavnike trajnosti, vključno, vendar ne omejeno na okolje, družbo, zadeve, povezane z 

zaposlenimi, spoštovanje človekovih pravic ter boj proti korupciji in podkupovanju.  

V letu 2022 se je upoštevalo 18 glavnih škodljivih vplivov naložbenih odločitev, za katere smo podatke 

pridobili od zunanjega ponudnika Moody's (prej Vigeo Eiris). V nadaljevanju predstavljena izjava 

zajema kazalnike škodljivih vplivov, ki jih določajo t. i. regulativni tehnični standardi, opredeljeni v 

Prilogi 1, SFRD Delegirane uredbe (EU) (2022/1288). Kazalniki so opredeljeni kvalitativno, pri čemer bo 

skupina razkrila kvantitativno kazalnike najpozneje do 30. 6. 2023.  

Sava Re, d.d., ugotavlja in prednostno razvršča glavne škodljive vplive sredstev, ki jih upravljajo članice 

skupine, na podlagi podatkov zunanjega ponudnika, s katerim ima sklenjeno pogodbo. 

Preglenica 1 predstavlja povzetek glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnosti, ki jih obravnava 

skupina. 

Velja za Področje KPI Preglednica Št. 

Kazalniki, ki se 
uporabljajo za 
naložbe v podjetja, 
v katera se vlaga 

Podnebni in drugi 
okoljski kazalniki 

TPG-izpusti 1 1 

Ogljični odtis 1 2 

TPG-intenzivnost družb, v katere se vlaga 1 3 

Izpostavljenost podjetjem, dejavnim v sektorju 
fosilnih goriv 

1 4 

Delež porabe in proizvodnje energije iz neobnovljivih 
virov 

1 5 

Intenzivnost porabe energije na podnebni sektor z 
velikim vplivom  

1 6 

Dejavnosti z neugodnim vplivom na občutljiva 
območja biotske raznovrstnosti 

1 7 

Izpusti v vodo 1 8 

Razmerje med nevarnimi odpadki in radioaktivnimi 
odpadki 

1 9 

Kazalniki za 
socialne zadeve in 
zadeve v zvezi z 
zaposlenimi, 
spoštovanjem 
človekovih pravic 
in bojem proti 
korupciji in proti 
podkupovanju 

Kršitve načel globalnega dogovora ZN (UN Global 
Compact) in smernic Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja 

1 10 

Pomanjkanje postopkov in mehanizmov za skladnost, 
s katerimi se spremlja skladnost z načeli globalnega 
dogovora ZN in smernicami OECD za mednarodna 
podjetja 

1 11 

Neprilagojena plačna vrzel 1 12 

Zastopanost spolov v odborih 1 13 

Izpostavljenost spornemu orožju (protipehotne mine, 
kasetno strelivo, kemično orožje in biološko orožje) 

1 14 

 
 
 
 

    



Velja za Področje KPI Preglednica Št. 

Kazalniki, ki se 
uporabljajo za 
naložbe v državne in 
nadnacionalne 
subjekte 

Okoljski TPG-intenzivnost 1 15 

Socialni Države, v katere se vlaga in v katerih so kršene 
socialne pravice 

1 16 

Kazalniki, ki se 
uporabljajo za 
naložbe v 
nepremičninska 
sredstva 

Fosilna goriva Izpostavljenost fosilnim gorivom prek 
nepremičninskih sredstev 

1 17 

Energijska 
učinkovitost 

Izpostavljenost energijsko neučinkovitim 
nepremičninskim sredstvom 

1 18 



2 Opis glavnih škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti 
Kazalniki, ki veljajo za naložbe v podjetja, v katera vlagamo 

PODNEBNI IN DRUGI Z OKOLJEM POVEZANI KAZALNIKI 

Kazalnik škodljivih vplivov na 
trajnost 

Merilo Vpliv 
(leto n) 

Vpliv (leto 
n-1) 

Pojasnilo Izvedeni in načrtovani ukrepi, postavljeni cilji za naslednje leto 

TPG emisije 1. TPG-izpusti Obseg 1 TPG-izpustov NA NA NA Izvedeni ukrepi 
Skupina se je zavezala k izvajanju Trajnostne naložbene politike v smeri ogljične nevtralnosti do leta 2050. 
Trajnostna naložbena politika se osredotoča predvsem na zmanjšanje tveganj, povezanih z izpusti 
toplogrednih plinov in globalnim segrevanjem. S sprejetjem politike se je skupina zavezala tudi, da bo 
intenzivnost toplogrednih plinov svojega naložbenega portfelja spremljala in omejevala. Strateška 
usmeritev za doseganje neto ničelnih izpustov temelji na pričakovanju, da bodo tudi naši deležniki 
(zaposleni, dobavitelji, poslovni partnerji, delničarji, stranke) ter preostali gospodarski in družbeni 
sektorji izpolnili zaveze glede izpolnjevanja ciljev Evropskega zelenega dogovora in na splošno ciljev 
Pariškega sporazuma.  
Skupina je v prvi polovici leta 2022 prodala večino naložb iz panoge proizvodnje premoga za ogrevanje, 
pri čemer znaten del prihodkov presega 10 %. Obenem v prihodnje ne bo neposredno ali posredno 
financirala tovrstne panoge, s čimer bo sledila cilju razogljičenja naložbenega portfelja. 
Poleg tega skupina pospešeno vlaga v vrednostne papirje, izdane za financiranje zelenih, okoljskih 
projektov (t. i. zelene obveznice, angl. green bonds), in v trajnostne obveznice (angl. sustainability bonds), 
ki so namenjene financiranju zelenih in socialnih trajnostnih ciljev izdajateljev. Naložbe v zelene in 
trajnostne obveznice so se od konca leta 2020 do 30. 9. 2022 povečale za 57,1 %. Delež skupnih naložb 
skupine, pri katerih so upoštevane ESG-smernice, je 30. 9. 2022 znašal 14,7 %. Skupina bo tudi v prihodnje 
dejavna pri tovrstnih naložbah. 
Načrtovani ukrepi 
Skupina bo še naprej spremljala in ocenjevala intenzivnost toplogrednih plinov z izključevanjem naložb, 
ki se nanašajo na proizvodnjo termalnega premoga in proizvodnjo nafte iz skrilavcev. Mejne vrednosti 
izključitev so tukaj. Skupina si prizadeva za 10-odstotno zniževanje TPG-izpustov na naložbenem portfelju 
letno, cilj pa dosega v odvisnosti od spoštovanja Evropskega zelenega dogovora vseh udeležencev na 
finančnem trgu. 
Cilji za prihodnje leto 
Skupina bo v prihodnje stremela k povečanju deleža ESG-naložb v konsolidiranem portfelju. Ciljni delež 
teh naložb do konca strateškega obdobja leta 2027 je več kot 20-odstoten. 
Poleg tega si bo prizadevala za usklajenost s trajnostno naložbeno politiko, ki iz naložbenega portfelja 
izloča nekatere nezaželene dejavnosti.  
Podatki glede izpustov TPG na naložbenem portfelju se bodo izboljševali v skladu z razkrivanjem 
subjektov na finančnem trgu. Skladno s tem se bodo cilji postavljali v letnem načrtu za leto 2024. 

  Obseg 2 TPG-izpustov NA NA NA 

  Obseg 3 TPG-izpustov NA NA NA 

 2. Ogljični 
odtis 

Ogljični odtis NA NA NA 

 3. Intenzivnost 
toplogrednih 
plinov podjetij, 
v katera se 
vlaga 

Intenzivnost toplogrednih 
plinov podjetij, v katera se 
vlaga 

NA NA NA 

 4. 
Izpostavljenost 
podjetjem, 
dejavnim v 
sektorju 
fosilnih goriv 

Delež naložb v podjetja, 
dejavna v sektorju fosilnih 
goriv 

NA NA NA 

 5. Delež 
porabe in 
proizvodnje 
energije iz 
neobnovljivih 
virov 

Delež porabe energije iz 
neobnovljivih virov in 
proizvodnje energije iz 
neobnovljivih virov podjetij, v 
katera se vlaga, iz 
neobnovljivih virov energije v 
primerjavi z obnovljivimi viri 
energije, izražen kot odstotek 
vseh virov energije 

NA NA NA 

 6. Intenzivnost 
porabe 
energije na 
podnebni 
sektor z 
velikim 
vplivom 

Poraba energije v GWh na 
milijon EUR prihodkov 
podjetij, v katera se vlaga, na 
podnebni sektor z velikim 
vplivom 

   

Biotska 
raznovrstnost 

7. Dejavnosti, 
ki negativno 
vplivajo na 
občutljiva 
območja 
biotske 
raznovrstnosti 

Delež naložb v podjetja, v 
katera se vlaga, ki se nahajajo 
oziroma poslujejo na 
občutljivih območjih biotske 
raznovrstnosti ali v njihovi 
bližini, njihove dejavnosti pa 
škodljivo vplivajo na ta 
območja 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Skupina trenutno razvija metode in pridobiva podatke o ocenjevanju pomembnosti biotske 
raznovrstnosti za naložbene portfelje in vpliva naložbenih portfeljev na biotsko raznovrstnost. Na podlagi 
pridobljenih metod in podatkov bo skupina do konca leta 2024 postavila cilje, ki bodo pripomogli k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
 

https://www.sava-re.si/media/store/savare/sl-si/doc/2022/Trajnost/Trajnostna-nalozbena-politika-Zavarovalne-skupine-Sava.pdf
https://www.sava-re.si/media/store/savare/sl-si/doc/2022/Trajnost/Trajnostna-nalozbena-politika-Zavarovalne-skupine-Sava.pdf


Voda 8. Izpusti v 
vodo 

Tone izpustov v vodo, ki jih 
ustvarijo podjetja, v katera se 
vlaga, na milijon EUR naložb, 
izraženo kot tehtano 
povprečje 

   Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Glej kazalnik 7.  

Odpadki 9. Razmerje 
med nevarnimi 
odpadki in 
radioaktivnimi 
odpadki 

Tone nevarnih odpadkov in 
radioaktivnih odpadkov, ki jih 
ustvarijo podjetja, v katera se 
vlaga, na milijon EUR naložb, 
izraženo kot tehtano 
povprečje 

   Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Glej kazalnik 7. 

 

KAZALNIKI ZA SOCIALNE ZADEVE IN ZADEVE V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI, SPOŠTOVANJEM ČLOVEKOVIH PRAVIC TER BOJEM PROTI KORUPCIJI IN PODKUPOVANJU 

Kazalnik škodljivih vplivov na 
trajnost 

Merilo Vpliv 
(leto n) 

Vpliv 
(leto 
n-1) 

Pojasnilo Izvedeni in načrtovani ukrepi, postavljeni cilji za naslednje leto 

Socialne 
zadeve in 
zadeve v 
zvezi z 
zaposlenimi 

10. Kršitve načel 
globalnega 
dogovora ZN in 
smernic 
Organizacije za 
gospodarsko 
sodelovanje in 
razvoj (OECD) za 
mednarodna 
podjetja 

Delež naložb v podjetja, v 
katera se vlaga, ki so bile 
vpletena v kršitve načel 
globalnega dogovora ZN ali 
smernic OECD za mednarodna 
podjetja 

NA NA NA Izvedeni ukrepi 
Skupina je pristopila k članstvu globalnega dogovora ZN, ki poudarja odgovorne poslovne prakse na 
področjih človekovih pravic, delovne sile, okolja in korupcije. V okviru naložbenega procesa preverja 
morebitne kršitve in skladnost z načeli ZN ter se zavzema za vključitev tovrstnih načel v naložbeni proces. 
Obenem podpira smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna 
podjetja. 
Načrtovani ukrepi 
Skupina bo s kazalnikom 10 spremljala delež naložb v podjetja, v katera se vlaga in ki so bila vpletena v 
kršitve načel globalnega dogovora ZN ali smernic OECD za mednarodna podjetja.  
Cilji za prihodnje leto 
Ko bodo na voljo podrobnejši podatki glede kršitev in skladnosti naložb z načeli ZN, bo skupina določila 
merila za izločanje tovrstnih naložb iz portfelja. 
 
 

 11. Pomanjkanje 
postopkov in 
mehanizmov za 
skladnost, s 
katerimi se 
spremlja 
skladnost z 
načeli 
globalnega 
dogovora ZN in 
smernicami 
OECD za 
mednarodna 
podjetja 

Delež naložb v podjetja, v 
katera se vlaga, brez politik za 
spremljanje skladnosti z načeli 
globalnega dogovora ZN ali 
smernicami OECD za 
mednarodna podjetja ali 
mehanizmov za obravnavanje 
pritožb zaradi kršitev načel 
globalnega dogovora ZN ali 
smernic OECD za mednarodna 
podjetja 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Glej kazalnik 10. 



Socialne 
zadeve in 
zadeve v 
zvezi z 
zaposlenimi 

12. 
Neprilagojena 
plačna vrzel 

Povprečna neprilagojena 
plačna vrzel v podjetjih, v 
katera se vlaga 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Skupina zdaj pridobiva podatke o neprilagojeni plačni vrzeli za podjetja, v katera se vlaga. S kazalnikom 12 
bo spremljala neprilagojeno plačno vrzel teh podjetij in do konca leta 2024 postavila cilje, ki bodo 
pripomogli k njenemu zmanjšanju. 

 13. Zastopanost 
spolov v odborih 

Povprečno razmerje med 
ženskami in moškimi v odborih 
podjetij, v katera se vlaga, 
izraženo kot odstotek vseh 
članov odbora 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Skupina zdaj pridobiva podatke o zastopanosti spolov v odborih podjetij, v katera se vlaga. S kazalnikom 
13 bo spremljala povprečno razmerje med ženskami in moškimi v odborih teh podjetij ter do konca leta 
2024 postavila cilje, ki bodo pripomogli k enaki zastopanosti obeh spolov v odborih.  
 
 

 14. 
Izpostavljenost 
spornemu orožju 
(protipehotne 
mine, kasetno 
strelivo, 
kemično orožje 
in biološko 
orožje) 

Delež naložb v podjetja, v 
katera se vlaga, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo ali prodajo 
spornega orožja 

NA NA NA Izvedeni ukrepi 
Skupina ne financira, neposredno ali posredno, družb ali projektov, katerih prihodki izvirajo iz proizvodnje 
kasetnega streliva, kemičnega in biološkega orožja ter jedrskega orožja. Prav tako ne financira trgovine na 
drobno z navedenimi proizvodi. 
Načrtovani ukrepi 
V prihodnje si bo skupina prizadevala za ohranjanje usklajenosti s Trajnostno naložbeno politiko, ki določa 
mejne vrednosti za izključitev dejavnosti, izpostavljenih spornemu orožju. Čeprav so dejavnosti, povezane 
s protipehotnimi minami, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov izvzete iz Trajnostne naložbene politike, 
bo skupina stremela k zmanjšanju izpostavljenosti do teh dejavnosti.  
Cilji za prihodnje leto 
V Trajnostni naložbeni politiki je opredeljena ničelna toleranca do naložb, izpostavljenih spornemu orožju, 
k čemur bo skupina zavezana tudi v prihodnje. 

       

 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v državne in nadnacionalne subjekte 

Kazalnik Merilo Vpliv 
(leto n) 

Vpliv 
(leto n-
1) 

Pojasnilo Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto 

Okoljski 15. TPG- 
intenzivnost 

Intenzivnost toplogrednih 
plinov držav, v katere se vlaga 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Glej kazalnike 1–6. 

Socialni 16. Države, v 
katere se vlaga 
in v katerih so 
kršene socialne 
pravice 

Število držav, v katere se 
vlaga in v katerih so kršene 
socialne pravice (absolutno 
število in relativno, deljeno s 
številom vseh držav, v katere 
se vlaga), kot so navedene v 
mednarodnih pogodbah in 
konvencijah, načelih 
Združenih narodov in, kjer je 
relevantno, nacionalni 
zakonodaji. 

NA NA NA Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto  
Glej kazalnik 12. 



 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v nepremičninska sredstva 

Škodljiv vpliv na trajnost Merilo Vpliv 
(leto 
n) 

Vpliv 
(leto n-
1) 

Pojasnilo Izvedeni in načrtovani ukrepi, cilji za prihodnje leto 

Fosilna goriva 17. Izpostavljenost 
fosilnim gorivom prek 
nepremičninskih 
sredstev 

Delež naložb v 
nepremičninska 
sredstva, 
vključena v 
pridobivanje, 
shranjevanje, 
transport ali 
proizvodnjo 
fosilnih goriv 

NA NA NA Izvedeni ukrepi 
Skupina pri infrastrukturnih naložbah, nepremičninskih skladih in drugih alternativnih naložbah upošteva 
trajnostna merila, saj je neizpolnjevanje smernic ESG (praviloma) izločitveno merilo pri odločanju o 
naložbah v sklade in neposredne projekte. Trenutno skoraj vse alternativne naložbe v portfeljih skupine, 
ki so v obliki alternativnih skladov, upoštevajo vsaj en panožni trajnostni standard (UN PRI – United 
Nations Principles of Responsible Investments, GRESB – Global ESG Benchmark for Real Estate, TCFD – 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures) in v skladu s temi standardi tudi poročajo. 
Načrtovani ukrepi 
Skupina bo v prihodnje stremela k zmanjševanju naložb v nepremičnine, vključene v pridobivanje, 
shranjevanje, transport ali proizvodnjo fosilnih goriv. 
Cilji za prihodnje leto 
Podatki glede izpostavljenosti nepremičninskih sredstev fosilnim gorivom se bodo izboljševali v skladu z 
razkrivanjem subjektov na finančnem trgu. V skladu s tem se bodo cilji postavljali v letnem načrtu za leto 
2024. 

Energijska 
učinkovitost 

18. Izpostavljenost 
energijsko 
neučinkovitim 
nepremičninskim 
sredstvom 

Delež naložb v 
energijsko 
neučinkovita 
nepremičninska 
sredstva 

NA NA NA Izvedeni ukrepi 
Glej kazalnik 17. 
Načrtovani ukrepi 
Skupina bo v prihodnje stremela k zmanjševanju naložb v nepremičnine, ki niso skladne z energetskimi 
zahtevami. 
Cilji za prihodnje leto 
Podatki glede izpostavljenosti energijsko neučinkovitim nepremičninskim sredstvom se bodo izboljševali 
v skladu z razkrivanjem subjektov na finančnem trgu. V skladu s tem se bodo cilji postavljali v letnem 
načrtu za leto 2024. 
 

 



3 Opis politik za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih 

vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti 

3.1  Metodologija ugotavljanja in prednostnega razvrščanja glavnih škodljivih 

vplivov  

Ugotavljanje glavnih škodljivih vplivov 
Skupina redno pregleduje kazalnike glavnih škodljivih vplivov, ki se izračunavajo na podlagi t. i. 

regulativnih tehničnih standardov, opredeljenih v preglednici 1 Priloge 1 SFRD Delegirane uredbe (EU) 

(2022/1288). Ugotovitve se redno pregledujejo in ocenjujejo znotraj internega Kolegija za trajnostni 

razvoj vsaj enkrat letno. V okviru aktivnega lastništva, opredeljenega v poglavju 6 Trajnostne naložbene 

politike, skupina spremlja neposredne naložbe v Sloveniji, in če oceni, da ima nanje pomemben vpliv, 

pregleduje dnevne rede njihovih skupščin ter na njih tudi sodeluje in glasuje. 

Na ravni naložbenega portfelja skupina uporablja širok izbor postopkov za prepoznavanje glavnih 

škodljivih vplivov. Z upoštevanjem izključitvenega seznama panog, v katere ne vlaga, ugotavlja in blaži 

glavne škodljive vplive naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti. Izključitveni seznam obsega 

panoge, kakršne so proizvodnja orožja, tobaka, energije iz premoga, nafte iz skrilavcev ipd. Obenem 

skupina spremlja naložbe v podjetja, ki kršijo vodilna načela ZN in smernice OECD za mednarodna 

podjetja, in če gre za slovenska podjetja, na upravljanje katerih ima lahko večji vpliv, do njih tudi 

pristopi ter se z dejavnim sodelovanjem na skupščini zavzame za njihovo obravnavo in odpravo. Več 

informacij o izključitvenem seznamu je tukaj.  

ESG-podatkovna zbirka se postopoma še dopolnjuje s podatki, ki jih potrebujemo za natančnejšo oceno 

glavnih škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti. Posledično skupina postopoma 

prilagaja tudi procese in politike, vezane na trajnost, ter jih redno posodablja in dopolnjuje.  

Prednostno razvrščanje 
Skupina prednostno razvršča glavne škodljive vplive glede na odgovorne in trajnostne naložbene 

prakse, ki koristijo tako njenim strankam kakor širši družbi in ki jih določa Trajnostna naložbena politika. 

V letu 2022 je skupina namenila več pozornosti pridobivanju podatkov za izračun 18. kazalnikov glavnih 

škodljivih vplivov, določenih v preglednici 1 Priloge 1 SFRD Delegirane uredbe (EU) (2022/1288), za 

razkritje katerih je do 30. 6. 2023 tudi zakonsko obvezana. V prihodnje si bo glede na razpoložljivost 

podatkov prizadevala tudi za izračun preostalih 56 kazalnikov glavnih škodljivih vplivov, določenih v 

preglednici 2 in 3 Priloge 1 SFRD Delegirane uredbe (EU) (2022/1288).  

3.2  Upravljanje 

Politika trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava sistemsko ureja upravljanje zadev v zvezi s 

trajnostjo oziroma pooblastili in odgovornostmi na vseh ravneh upravljanja. 

Uprava Save Re ,d.d., kot obvladujoče družbe v skupini na predlog nosilca poslovne funkcije sprejme 

Trajnostno naložbeno politiko, ki vključuje obravnavo glavnih škodljivih vplivov, o čemer seznani tudi 

nadzorni svet Save Re, d.d.  

Nosilec poslovne funkcije financ vsaj enkrat letno predloži poročilo o upoštevanju glavnih škodljivih 

vplivov oziroma usklajenosti s Trajnostno naložbeno politiko in predlaga dopolnitev oziroma 

spremembe. 

https://www.sava-re.si/media/store/savare/sl-si/doc/2022/Trajnost/Trajnostna-nalozbena-politika-Zavarovalne-skupine-Sava.pdf


Nadzorni svet Save Re, d.d., spremlja uresničevanje Trajnostne naložbene politike v poročilu 

trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava. 

3.3  Viri podatkov 

Po narejenem skrbnem pregledu ponudnikov podatkov na trgu se je skupina odločila, da bo podatke 

zakupila pri priznanem in uveljavljenem ponudniku podatkov Moody's (prej Vigeo Eiris). Zdaj 

vzpostavljamo robustne procese in postopke upravljanja podatkov, ki nam bodo v prihodnje omogočali 

avtomatiziran sistem poročanja o glavnih škodljivih vplivih in njihovem nadzoru.  

Skupina redno kvantitativno analizira podatke, meritve in izračune, pridobljene pri Moody's, zato da 

se ugotovijo morebitna odstopanja ali druge napake v vhodnih podatkih. V primeru zaznave napak 

poskušamo težave razumeti in jih odpraviti, tako da s ponudnikom podatkov vzpostavimo neposreden 

stik.  

4 Politika sodelovanja 

Verjamemo, da lahko sodelovanje s podjetji, v katera vlagamo, ugodno vpliva na naložbene izide, pa 

tudi na družbo in okolje. Skupina se na splošno zavzema za odgovorno sodelovanje s podjetji in 

državami, zato da se zaščitijo interesi njenih strank ter dosežejo cilji in usmeritve iz njene Trajnostne 

naložbene politike. Sodelovanje se lahko izvaja s spremljanjem podjetij in držav, z neformalnimi 

razpravami ali po formalnih poteh z uveljavljanjem glasovalnih pravic.  

Skupina je podpisnica načel Združenih narodov za odgovorne naložbe (UN PRI) in globalnega dogovora 

ZN (UNGC). Ravnanje v skladu z omenjenimi načeli zajema tudi možnost sodelovanja z drugimi 

delničarji, zato da se podjetja in države spodbudijo k uresničitvi teh načel. 

Trajnostna naložbena politika predstavlja minimalne zahteve glede vključevanja trajnostnih dejavnikov 

v naložbeni proces za vse družbe v skupini.  

5 Sklici na mednarodne standarde 

5.1  Načela odgovornega vlaganja, globalni dogovor ZN, smernice OECD za 

mednarodna podjetja ter vodilna načela ZN o poslovanju in človekovih pravicah 

Sava Re, d.d., je v letu 2021 postala podpisnica načel odgovornega vlaganja (Principles for Responsible 

Investment) in načel globalnega dogovora ZN (United Nations Global Compact) ter podpira smernice 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja. S sprejetjem teh 

zavez si na ravni Zavarovalne skupine Sava stalno prizadeva za njihovo vključevanje v svoje naložbene 

odločitve. S podpisom globalnega dogovora ZN se je zavezala, da bo spoštovala Splošno deklaracijo ZN 

o človekovih pravicah, delovne standarde Mednarodne organizacije dela ter vodilna načela ZN za 

poslovanje in človekove pravice.  

Vse to predstavlja minimalne standarde, ki so podlaga za dialog z izdajatelji in politiko izključevanja. 

Kazalnika 10 (kršitve načel globalnega dogovora ZN in smernic Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja) in 11 (pomanjkanje postopkov in mehanizmov 

za skladnost, s katerimi se spremlja skladnost z načeli globalnega dogovora ZN in smernicami OECD za 

mednarodna podjetja) bosta v prihodnje omogočala učinkovitejše spremljanje naložbenega portfelja v 

povezavi s spoštovanjem človekovih pravic, saj sta neposredno povezana s prizadevanji skupine na 

danem področju.  

https://www.sava-re.si/media/store/savare/sl-si/doc/2022/Trajnost/Trajnostna-nalozbena-politika-Zavarovalne-skupine-Sava.pdf


5.2  Pariški sporazum in Evropski zeleni dogovor 

Skupina sledi ciljem Evropskega zelenega dogovora in ciljem Pariškega sporazuma, pri čemer naj bi se 

TPG-izpusti znižali za 55 % do leta 2030 na podlagi izračuna v letu 2022. Je pa uresničitev tega cilja 

odvisna od spoštovanja Evropskega zelenega dogovora pri vseh udeležencih na finančnem trgu. 

Zmanjšanje tveganj, povezanih z izpusti toplogrednih plinov in globalnim segrevanjem, je ena izmed 

glavnih strateških usmeritev skupine.  

Naša prizadevanja v zvezi s podnebnimi spremembami so neposredno povezana s kazalniki glavnih 

škodljivih vplivov od 1 do 6, ki obsegajo področje izpustov toplogrednih plinov. V prihodnje bomo po 

danih kazalnikih spremljali usklajenost našega naložbenega portfelja s cilji Pariškega sporazuma in 

Evropskega zelenega dogovora v povezavi z izpusti toplogrednih plinov. 
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