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KANALI ZA PRIJAVE KRŠITEV INTERNIH AKTOV IN PREDPISOV DRUŽBE
TRIGLAV SKLADI D. O. O.

I.

Za kaj gre?

Družba Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju tudi: Družba) je vzpostavila
sistem obveščanja o kršitvah predpisov, internih aktov Družbe in Kodeksa Skupine Triglav
oziroma o sumih prevar in korupcije ter kršitev skladno s 5. členom Direktive (EU) 2019/1937
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava
Unije.
II.

Kdo lahko prijavi kršitev?

Kršitev po za to vzpostavljenih kanalih lahko prijavijo naslednje osebe:
-

-

-

III.

zaposleni v Družbi in osebe v primerljivem položaju,
člani uprave in nadzornega sveta ter njegovih komisij, zaposleni pri dobaviteljih družbe
in samozaposleni, ki delajo v imenu in za račun družbe, ki so pridobili informacije o
kršitvah v njenem delovnem okolju,
osebe, ki prijavijo informacije o kršitvah, pridobljene v delovnem razmerju, ki se je
medtem že končalo, oziroma se še ni začelo, kadar so bile informacije o kršitvi pridobljene
med postopkom zaposlovanja ali v času drugih pogajanj pred podpisom pogodbe,
delničarji in osebe v upravnem, upravljalnem ali nadzornem organu podjetja, vključno z
neizvršnimi člani, ter prostovoljci in plačani ali neplačani pripravniki,
vse osebe, ki delajo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev in
dobaviteljev in
druge osebe iz 4. člena Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.
Kako se prijavi kršitev?

Prijavitelj poda prijavo kršitev na obrazcu, ki je tukaj.
V prijavi kršitve prijavitelj navede vse podatke, s katerimi utemeljuje sum oziroma domnevo
kršitve, ter ji priloži dokumentacijo (dokazila), s katero razpolaga, oziroma navede, kje ali pri kom
se relevantna dokumentacija nahaja.
Prijavitelj lahko odda tudi anonimno prijavo kršitve. V ta namen prijavitelj pri izpolnjevanju obrazca
prijave kršitve nikjer ne navede podatkov, ki bi lahko razkrili njegovo identiteto.

Če bo prijavitelj na prijavnem obrazcu podal kontaktne podatke, bo o prejemu prijave s strani
Družbe obveščen.
Kje se prijavi kršitev?

IV.

Kršitev se poda na čitljivo izpolnjenem, za to namenjenem obrazcu na enega od naslednjih
kanalov:
-

-

po pošti: kot navadna ali priporočena pošiljka na naslov Družbe: Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana,
neposredno v poštni nabiralnik, ki se nahaja v medpritličju stopnišča poslovne stavbe
Slovenska cesta 54, z obveznim pripisom na pisemski ovojnici »prijava kršitve – ne
odpiraj«,
na elektronski naslov: prijava.krsitve@triglavskladi.si in
neposredno pooblaščeni osebi za reševanje tovrstnih prijav v Družbi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu
prijava.krsitve@triglavskladi.si.
V Ljubljani, 17. 12. 2021

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

2/2

