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Obvladujoča družba Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav s sedežem v 
Ljubljani. Skupina Triglav posluje v sedmih evropskih državah in na osmih trgih: 
v Sloveniji, na Češkem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in 
Makedoniji . Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica. 
Zavarovalništvo je osnovna in najobsežnejša dejavnost Skupine Triglav, ki je ena 
vodilnih zavarovalno-finančnih skupin v jugovzhodni Evrope, zaposluje pa 
skoraj 5.400 ljudi. 
 
Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot stoletje upravičujejo 
zaupanje zavarovancev, da bo ravno Triglav najbolje poskrbel za njihovo 
finančno varnost in prihodnost. Triglav je namreč že dolgo gonilna sila 
oblikovanja potreb ljudi in zadovoljevanja zahtev trga, prepoznavna blagovna 
znamka, ki simbolizira kakovost, stabilnost in zaupanje.  
 
Gradijo na temeljnih vrednotah, kot so varnost, strokovnost in družbena 
odgovornost. 
 
Trajnostna naravnanost Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav se kaže v 
njenem odgovornem delovanju na družbenem, ekonomskem in okoljskem 
področju.  
 
Družbena odgovornost je kot ena od treh temeljnih vrednot vgrajena v 
strategijo poslovanja in jo postopoma širijo v poslovnih procesih skupine. 
Prizadevajo si, da bi prešla v razmišljanje in ravnanje vsakega zaposlenega ter 
bila posledično del aktivnosti in sodelovanja z vsemi deležniki. 
 
Prizadevajo si, da bi kot družbeno odgovorno podjetje k takšnemu načinu 
razmišljanja in ravnanja pritegnili tudi njihove partnerje in širšo skupnost. V ta 
namen so lani pričeli uporabljati simbol družbeno odgovornega ravnanja – 
rožico, ki spremlja njihove družbeno odgovorne aktivnosti. Poleg tega so v 
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letošnjem letu ustanovili dobrodelni zavod Vse bo v redu, kjer bodo izvajali 
družbeno potrebne aktivnosti s področja preventive v prometu, podporo 
razvoju mladih in odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Skozi družbeno odgovorne aktivnosti izpolnjujejo poslanstvo Skupine Triglav: 
»Ustvarjamo varnejšo prihodnost.« Pri tem delujejo na sedmih ključnih 
področjih in sicer: 
 

• upravljanje organizacije, 
• prakse poštenega poslovanja, 
• prakse zaposlovanja in dela, 
• človekove pravice, 
• odnos do potrošnikov in dobaviteljev, 
• vključevanje v lokalno okolje in širšo skupnost ter njen razvoj, 
• skrb za naravno okolje. 

 
Pri odločanju in delovanju upoštevajo vse prepoznane deležnike, njihove 
potrebe, pričakovanja in morebitne vplive nanje. Pri tem zasledujejo naslednje 
prednostne cilje: 
 

• zagotoviti dobro obveščenost deležnikov in medsebojno razumevanje za 
zmanjševanje tveganj, 

• doseči večjo konkurenčnost na trgu, 
• doseči boljši ugled podjetja in blagovne znamke ter večje zaupanje javnosti, 
• povečati pripadnost, vključevanje, udeležbo in izboljšati moralo zaposlenih, 
• zagotoviti racionalno ravnanje z viri, 
• imeti pozitiven pogled investitorjev, lastnikov, finančnih ustanov, 
• imeti dober odnos z lokalnimi skupnostmi, zavarovanci, 
• vlado, drugimi podjetji, mediji in dobavitelji. 


