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RAZKRITJE, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO 
 
 

1. Uvod 
 
Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti 
decembra 2019 sprejela Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088). 
Namen uredbe o razkritjih je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike.  
 
Sava pokojninska, d. d., podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Pri izvajanju 
trenutne strategije trajnostnega razvoja (2020–2022) Zavarovalne skupine Sava in pripravi strategije za naslednje obdobje se 
bomo oprli na okvir, določen z uredbo SFDR. 
 
 

2. Tveganja glede trajnostnosti 
 

2.1. Politika vključevanja tveganj glede trajnostnosti v sprejemanje investicijskih odločitev  
 
Sava pokojninska, d. d., kot članica Zavarovalne skupine Sava, v okviru  Strategije trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine 
Sava za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje 
postopke sprejemanja investicijskih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnostnosti naložb. Več o Strategiji 
trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine na 
naslovu: https://www.sava-re.si/sl-si/zavarovalna-skupina-sava/trajnostni-razvoj.  
 
Tveganja glede trajnostnosti trenutno niso sistematično vključena v politike Sava pokojninske. Uprava Sava pokojninske je 
sprejela odločitev, da v letu 2021 oblikuje naložbeno politiko ESG, ki bo določala okvir za vključitev tveganj glede trajnostnosti 
v postopke sprejemanja investicijskih odločitev. 
 
 

2.2. Vključevanje tveganj glede trajnostnosti v politiko prejemkov 
 
Tveganja glede trajnostnosti trenutno niso vključena v politiko prejemkov pokojninske družbe. Kot je omenjeno zgoraj, 
pokojninska družbe razvija postopek za vključevanje tveganj glede trajnosti in dejavnikov trajnosti v postopke sprejemanja 
investicijskih odločitev. Kot naravni del tega želi pokojninska družba upoštevanje tveganj glede trajnostnosti vključiti v politiko 
prejemkov in uprava se je zavezala, da to izvede v naslednjem strateškem obdobju. 
 
 
 

3. Izjava o glavnih škodljivih vplivih 
 

Sava pokojninska, d. d., v okviru  Strategije trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 postopno 
in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja investicijskih odločitev 
in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnostnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine 
Sava za obdobje 2020–2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine. 
 
Vendar pa pokojninska družba trenutno ne upošteva glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike 
trajnostnosti na sistematičen način. Uprava Sava pokojninske je sprejela odločitev, da skupina v letu 2021 oblikuje naložbeno 
politiko ESG, ki bo določala okvir za vključitev tveganj glede trajnostnosti v postopke sprejemanja investicijskih odločitev. 
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