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Glavne strateške usmeritve 
trajnostnega razvoja 1 Verodostojna in družbeno 

odgovorna partnerica

2 Družbeno odgovorna upravljavka 
premoženja in kapitala 

3 Odgovorna in privlačna 
delodajalka 

4 Do širše skupnosti  
odgovorna skupina

V stalnem dialogu z našimi deležniki gradimo dolgoročno družbeno odgovorno poslovanje,  
pri čemer podpiramo globalne trajnostne cilje, zlasti smo osredotočeni na podnebne spremembe, 
skrb za zdravje ter dobro počutje naših strank, zaposlenih in širše skupnosti.

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj Strateške usmeritve 2023–2027 
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Trajnostni razvoj

V strategiji trajnostnega razvoja do leta 2027 je opredeljenih pet pobud.

  Sledenje evropski pobudi 
– zmanjšanje izpustov TPG 
za 55 % do leta 2030 pri 
izvajanju lastne dejavnosti 
v obsegu 1 in 2 ter na 
naložbenem portfelju glede 
na leto 2022

  Uresničitev cilja je odvisna 
tudi od podnebnih ukrepov 
držav, v katerih smo prisotni

  Upoštevanje smernic 
odgovornega prevzema 
zavarovalnih tveganj v 
premoženjskih zavarovanjih

  Zmanjševanje ogljičnega 
odtisa na zavarovalnem 
portfelju z izključevanjem 
dejavnosti, povezanih s 
fosilnimi gorivi (DNSH)

  Razvoj produktov in 
dejavnosti, usklajenih s 
taksonomijo, in večanje 
prihodkov iz produktov, 
usklajenih s taksonomijo

  Povečevanje ESG-naložb do 
leta 2027 mora preseči 20%

  Digitalizacija poslovanja in 
zmanjševanje ogljičnega 
odtisa z optimizacijo 
službenih potovanj, 
zmanjšanjem potrošnje 
papirja in zmanjševanjem 
odpadkov

  Pregled nabavne verige – 
presoja dobaviteljev z 
vidika družbene in okoljske 
odgovornosti

  NPS – vzpostavljanje enotne 
metodologije za celotno 
skupino in spremljanje 
trendov

  Merjenje zadovoljstva z 
ustrezno metodologijo (HR) in 
spodbujanje trajnostne kulture 
s pobudo Srce za svet

Zmanjšanje 
ogljičnega odtisa

Odgovoren prevzem 
(po)zavarovalnih tveganj

Trajnost v vrednostni 
verigi in procesih

Povečevanje 
zadovoljstva strank  

Zadovoljni in zavzeti
zaposleni ter dvig 
trajnostne kulture

1 2 3 4 5

Strateške usmeritve 2023–2027 Trajnostni razvoj 
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Izjava o odgovornosti 

POMEMBNE PRAVNE INFORMACIJE IN OPOZORILA V ZVEZI Z 
NAVEDBAMI O PRIHODNOSTI IN UPORABO NERAČUNOVODSKIH 
FINANČNIH KAZALNIKOV
V prihodnost usmerjene navedbe
Ta dokument lahko vsebuje v prihodnost usmerjene navedbe o pričakovanjih, načrtih ali ciljih Zavarovalne skupine Sava, ki 
temeljijo na ocenah in predpostavkah poslovodstva Save Re. Ne zanašajte se na točnost takšnih navedb, saj so po svoji naravi 
tvegane ter podvržene znanim in neznanim tveganjem, pa tudi drugim dejavnikom, ki lahko povzročijo, da se dejanski razvoj, 
predvsem poslovna uspešnost, pomembno razlikuje od pričakovanj, načrtov in ciljev, objavljenih v tem dokumentu.

Dolžnost posodabljanja
Zavarovalna skupina Sava in Sava Re ne prevzemata nobene obveznosti glede posodabljanja ali revidiranja v prihodnost 
usmerjenih navedb ali drugih informacij iz tega dokumenta, razen kolikor to zahtevajo veljavni zakoni ali drugi predpisi.

Neračunovodski finančni kazalniki
Poleg tega se lahko ta predstavitev nanaša na nekatere neračunovodske finančne kazalnike ali alternativna merila uspešnosti, 
ki jih uporablja uprava Save Re pri analizi gibanja poslovanja, finančne uspešnosti in finančnega položaja Zavarovalne skupine 
Sava in Save Re ter vlagateljem zagotavljajo dodatne informacije, za katere uprava Save Re meni, da so lahko koristne in 
pomembne za razumevanje rezultatov Zavarovalne skupine Sava. Ti neračunovodski finančni kazalniki ali alternativna merila 
uspešnosti na splošno nimajo standardiziranega pomena in zato morda niso primerljivi s podobno opredeljenimi merili, ki 
jih uporabljajo druga podjetja. Posledično se nobeden od teh kazalnikov ali meril ne sme obravnavati ločeno ali namesto 
konsolidiranih računovodskih izkazov Zavarovalne skupine Sava in z njimi povezanih pojasnil, pripravljenih v skladu s standardi 
MSRP.
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