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Uprava družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, (v nadaljevanju: družba) 

je na podlagi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta ter Uredbe 2020/852 o 

vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 

(v nadaljevanju tudi SFDR) na seji dne 20. 12. 2022 sprejela čistopis naslednjega internega 

akta 

 

 

POLITIKA ZA UGOTAVLJANJE IN PREDNOSTNO RAZVRŠČANJE GLAVNIH 

ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA DEJAVNIKE TRAJNOSTNOSTI ZA SKLAD TRIGLAV ZELENI 

 

 

1. člen 

(Predmet ureditve) 

 

Družba s to Politiko za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na 

dejavnike trajnostnosti pri upravljanju investicijskih skladov, ki spodbujajo trajnostne naložbe 

(v nadaljevanju: Politika), sprejema in določa način izbora, upoštevanja, spremljanja škodljivih 

vplivov na trajnostnost, kakor tudi postopke pri razvrščanju škodljivih vplivov za investicijske 

sklade v upravljanju družbe, ki spodbujajo trajnostne značilnosti.  

 

Namen politike je opredeliti glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti za investicijske 

sklade v upravljanju družbe, ki spodbujajo trajnostne značilnosti. 

 

2. člen 

Družba za upravljanje pri investicijskih skladih v svojem upravljanju, ki spodbujajo trajnostne 

naložbe skladno s 7. členom SFDR, za vsak takšen finančni produkt razkriva, kako se pri tem 

produktu upoštevajo glavni škodljivi vplivi na dejavnike trajnostnosti.  

 

Pri investicijskih skladih, ki niso določeni v prvem odstavku tega člena, pa se škodljivih vplivov 

investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti ne upošteva, pri čemer se opredeli tudi 

razloge za to.  

 

3. člen 

Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad v svojem upravljanju, ki spodbuja trajnostne 

naložbe skladno s 7. členom SFDR, upošteva najmanj en glavni škodljivi vpliv izmed vseh 

izbirnih škodljivih vplivov, opredeljenih v Prilogi I Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/12881 

in ki so našteti v prilogi I te Politike.  

 

Katere glavne škodljive vplive se bo za posamezen investicijski sklad, ki je opredeljen v prvem 

odstavku 2. člena te Politike, le spremljalo, katere pa tudi upoštevalo, se določi ob vzpostavitvi 

posamezne naložbene politike vzajemnega sklada ter se enkrat letno preveri ustreznost ter 

morebitno potrebo po menjavi glavnih škodljivih vplivov oziroma po upoštevanju dodatnih 

glavnih škodljivih vplivov.  

 

4. člen 

 
1 Poln naziv delegirane uredbe se glasi Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki 
določajo vsebino in prikaz informacij o načelu „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz 
informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o 
spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih 
mestih in v periodičnih poročilih. 
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Organ v družbi, ki odloča o glavnih škodljivih vplivih, je Področje upravljanja investicijskih 

skladov, ki enkrat letno pregleda ustreznost glavnih škodljivih vplivov in jih po potrebi 

posodobi. Če je primerno, se pregled lahko opravi tudi na ad hoc osnovi. Primernost pregleda 

nastopi v primeru ključnih sprememb, spremembe regulatornega okvirja, ki ureja politiko 

trajnostnosti, ali v primeru ocene, da je to potrebno. S politiko glavnih škodljivih vplivov  in 

njenimi spremembami Področje upravljanja investicijskih skladov seznani upravo družbe, ki 

politiko nato potrdi ali zavrne in pošlje v ponovno pripravo.  

 

5. člen 

Družba za upravljanje izbere glavne škodljive vplive za vsak posamezen investicijski sklad ob 

upoštevanju usmeritve sklada in usmeritve družbe ter določi nabor glavnih škodljivih vplivov, 

ki jih sklad spremlja.  

 

Vrednost izbranih glavnih škodljivih vplivov se pred vključitvijo naložbe v portfelj preveri v 

sklopu skrbnega pregleda, ki ga pripravi upravljavec sklada in potrdi Področje analiz. Vrednost 

obveznih in izbranih opcijskih glavnih škodljivih vplivov se na ravni portfelja enkrat mesečno 

preverja v sklopu spremljanja tveganj. 

 

6. člen 

Če Področje upravljanja investicijskih skladov ali Področje upravljanja tveganj in spremljave 

poslovanja ugotovi, da izbrani glavni škodljiv vpliv za sklad ni več ustrezen, poda predlog za 

postopek zamenjave glavnega škodljivega vpliva. Postopek ugotavljanja ustreznosti in 

zamenjavo glavnega škodljivega vpliva vodi Področje za upravljanje investicijskih skladov. 

Menjava glavnega škodljivega vpliva pa mora biti potrjena s sklepom uprave.  

 

7. člen 

Družba za upravljanje izbrane glavne škodljive vplive za vsak posamezen investicijski sklad, 

ki upošteva trajnostna načela, razkriva v sklopu trajnostnih razkritij na spletni strani družbe, 

skladno z določbami Delegirane uredbe 2022/1288. Vse spremembe razkritij se opravijo 

skladno z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja spremembe in dopolnitve razkritij s 

področja trajnostnosti.  

 

Razkritja iz prvega odstavka tega člena se redno pregledujejo in dopolnjujejo, najmanj pa 

enkrat letno. Spremembe in dopolnitve omenjenih razkritij pred objavo na spletu potrdi uprava 

družbe. 

 

8. člen 

Družba enkrat letno pripravi poročilo, ki se ga vključi v letno poročilo sklada, kjer opiše izbrane 

glavne škodljive vplive, njihove vrednosti za posamezen sklad in načrt dela za prihodnje leto. 

Poročilo pripravi Področje za upravljanje investicijskih skladov najkasneje do 31. 3. za preteklo 

leto. 

 

9. člen 

Viri podatkov, ki jih družba uporablja za izvajanje Politike, so: aplikacija Clarity AI, 

Bloombergov terminal in letna poročila družb. 

 

Izvajanje politike in nadzor nad izvajanjem politike 

 

10.  člen 

Odgovornost za izvajanje politike je na upravljavcu investicijskega sklada. V primeru 

ugotovitve odstopanj od zastavljenih naložbenih strategij direktor Področja upravljanja 
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investicijskih skladov, Področje za upravljanje tveganj in spremljavo poslovanja ali uprava 

Družbe upravljavcu skladno z načrtom obvladovanja tveganj izda navodila za odpravo kršitev. 

Odstopanje se spremlja, vse dokler ni odpravljeno. 

 

Dodatni nadzor se opravlja v skladu s Pravilnikom o notranjih kontrolah in načrtom o 

obvladovanju tveganj za posamezen krovni oz. vzajemni sklad v upravljanju Družbe. 

 

11. člen 

Družba vsaj enkrat letno preveri učinkovitost izvajanja Politike z namenom ugotovitve in po 

potrebi odprave njene pomanjkljivosti. Za pregled je zadolženo Področje upravljanja 

investicijskih skladov, ki morebitne potrebne spremembe in dopolnitve Politike predloži upravi 

v potrditev.   

  

12.  člen 

Ta Politika stopi v veljavo, ko jo sprejme uprava družbe, ter se objavi v okviru elektronskega 

informacijskega sistema družbe na nosilcu podatkov, kjer so objavljeni ostali splošni akti 

družbe in ki je dostopen vsem zaposlenim v družbi. 

 

Ta Politika se spreminja oziroma dopolnjuje na isti način, kot se sprejema. 

 

Uprava družbe 
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Priloga št. 1: Seznam škodljivih vplivov 

 

Obvezni kazalniki 

 

PODNEBNI IN DRUGI OKOLJSKI KAZALNIKI 

Emisije toplogrednih plinov 1. Emisije toplogrednih 
plinov 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 1 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 2 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 3 

Emisije toplogrednih plinov 
skupaj 

2. Ogljični odtis Ogljični odtis 

3. Intenzivnost 
toplogrednih plinov 
podjetij, v katera se 
vlaga 

Intenzivnost toplogrednih 
plinov podjetij, v katera se 
vlaga 

4. Izpostavljenost 
podjetjem, dejavnim 
v sektorju fosilnih goriv 

Delež naložb v podjetja, 
dejavna v sektorju fosilnih 
goriv 

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 

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 

Voda 8. Emisije v vodo Tone emisij v vodo, ki jih 
ustvarijo podjetja, v katera 
se vlaga, na milijon EUR 
naložb, izraženo kot tehtano 
povprečje 

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, 
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izraženo kot tehtano 
povprečje 

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

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 

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 za 
obravnavanje kršitev načel 
globalnega dogovora ZN ali 
smernic OECD za 
mednarodna podjetja 

12. Neprilagojena plačna 
vrzel 

Povprečna neprilagojena 
plačna vrzel v podjetjih, 
v katera se vlaga 

13. Zastopanost spolov 
v odborih 

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

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 

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

Kazalnik škodljivih vplivov 
na trajnostnost 

    Merilo 

Okoljski 15. Intenzivnost 
toplogrednih plinov 

Intenzivnost toplogrednih 
plinov držav, v katere se 
vlaga 
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Socialni 16. Države, v katere se 
vlaga, kjer prihaja do 
kršitev socialnih pravic 

Število držav, v katere se 
vlaga, kjer prihaja do kršitev 
socialnih pravic (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. 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v nepremičninska sredstva 

Kazalnik škodljivih vplivov 
na trajnostnost 

    Merilo 

Fosilna goriva 17. Izpostavljenost fosilnim 
gorivom prek 
nepremičninskih 
sredstev 

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

Energijska učinkovitost 18. Izpostavljenost 
energijsko neučinkovitim 
nepremičninskim 
sredstvom 

Delež naložb v energijsko 
neučinkovita 
nepremičninska sredstva 

 

 

Dodatni kazalniki 

 

Dodatni podnebni in drugi okoljski kazalniki 

Škodljiv vpliv na 
trajnostnost 

Škodljiv vpliv na dejavnike 
trajnostnosti (kvalitativno ali 
kvantitativno) 

Merilo 

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

PODNEBNI IN DRUGI OKOLJSKI KAZALNIKI 

Emisije 1. Emisije anorganskih 
onesnaževal 

Tone ekvivalenta 
anorganskih onesnaževal na 
milijon EUR naložb, izraženo 
kot tehtano povprečje 

2. Emisije onesnaževal zraka Tone ekvivalenta 
onesnaževal zraka na 
milijon EUR naložb, izraženo 
kot tehtano povprečje 

3. Emisije ozonu škodljivih 
snovi 

Tone ekvivalenta ozonu 
škodljivih snovi na 
milijon EUR naložb, izraženo 
kot tehtano povprečje 

4. Naložbe v podjetja brez 
pobud za zmanjšanje 
emisij ogljika 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez pobud 
za zmanjšanje emisij ogljika, 
namenjenih uskladitvi 
s Pariškim sporazumom 
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Energijska učinkovitost 5. Razčlenitev porabe 
energije po vrstah 
neobnovljivih virov 
energije 

Delež energije iz 
neobnovljivih virov, ki jo 
uporabljajo podjetja, v katera 
se vlaga, razčlenjen po 
posameznih neobnovljivih 
virih energije 

Voda, odpadki in 
materiali 

6. Uporaba in recikliranje 
vode 

Povprečna količina 
porabljene vode v podjetjih, 
v katera se vlaga (v kubičnih 
metrih), na milijon EUR 
prihodkov podjetij, v katera 
se vlaga 

Tehtan povprečni delež 
reciklirane in ponovno 
uporabljene vode v podjetjih, 
v katera se vlaga 

7. Naložbe v podjetja brez 
politik gospodarjenja 
z vodo 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez politik 
gospodarjenja z vodo 

8. Izpostavljenost območjem 
z visokim vodnim stresom 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, 
z lokacijami na območjih 
z visokim vodnim stresom 
brez politike gospodarjenja 
z vodo 

9. Naložbe v podjetja, ki 
proizvajajo kemikalije 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, katerih 
dejavnosti spadajo 
v oddelek 20.2 
Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1893/2006 

10. Degradacija tal, 
dezertifikacija, pozidava 
tal 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, katerih 
dejavnosti povzročajo 
degradacijo tal, 
dezertifikacijo ali pozidavo tal 

11. Naložbe v podjetja brez 
trajnostnih praks v zvezi 
z zemljišči/kmetijstvom 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
trajnostnih praks ali politik 
zvezi z zemljišči/kmetijstvom 

12. Naložbe v podjetja brez 
trajnostnih praks v zvezi 
z oceani/morji 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
trajnostnih praks ali politik 
v zvezi z oceani/morji 

13. Delež nerecikliranih 
odpadkov 

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

14. Naravne vrste in 
zavarovana območja 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, katerih 
poslovanje vpliva na 
ogrožene vrste 
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Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
politike za zaščito biotske 
raznovrstnosti, ki zajema 
lokacije, ki so v lasti, 
zakupljene, se upravljajo na 
zavarovanem območju ali 
območju velikega pomena za 
ohranjanje biotske 
raznovrstnosti zunaj 
zavarovanih območij ali so 
v njegovi bližini 

15. Krčenje gozdov Delež naložb v podjetja brez 
politike za obravnavanje 
krčenja gozdov 

Zeleni vrednostni papirji 16. Delež vrednostnih 
papirjev, ki niso izdani 
v skladu z zakonodajo 
Unije o okoljskotrajnostnih 
obveznicah 

Delež vrednostnih papirjev 
v naložbah, ki niso izdani 
v skladu z zakonodajo Unije 
o okoljskotrajnostnih 
obveznicah 

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

Zeleni vrednostni papirji 17. Delež obveznic, ki niso 
izdane v skladu 
z zakonodajo Unije 
o okoljskotrajnostnih 
obveznicah 

Delež obveznic, ki niso 
izdane v skladu 
z zakonodajo Unije 
o okoljskotrajnostnih 
obveznicah 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v nepremičninska sredstva 

Emisije toplogrednih 
plinov 

18. Emisije toplogrednih 
plinov 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 1, ki jih ustvarijo 
nepremičninska sredstva 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 2, ki jih ustvarijo 
nepremičninska sredstva 

Emisije toplogrednih plinov 
obsega 3, ki jih ustvarijo 
nepremičninska sredstva 

Skupaj emisije toplogrednih 
plinov, ki jih ustvarijo 
nepremičninska sredstva 

Poraba energije 19. Intenzivnost porabe 
energije 

Poraba energije v GWh na 
kvadratni meter 
nepremičninskih sredstev 
v lasti 

Odpadki 20. Ustvarjanje odpadkov pri 
poslovanju 

Delež nepremičninskih 
sredstev, ki niso opremljena 
z napravami za sortiranje 
odpadkov in niso zajeta 
v pogodbi o predelavi ali 
recikliranju odpadkov 

Poraba virov 21. Poraba surovin za nove 
gradnje in večje prenove 

Delež surovin za stavbe 
(brez predelanih, recikliranih 
in bioloških materialov) glede 
na skupno težo gradbenih 
materialov, uporabljenih pri 
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novi gradnji in večjih 
prenovah 

Biotska raznovrstnost 22. Izguba naravnih lastnosti 
zemljišč 

Delež neporaščenih površin 
(površine, ki niso poraščene 
z rastlinjem na zemlji ter na 
strehah, terasah in zidovih) 
glede na skupno površino 
parcel vseh sredstev 

 

 

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

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

Škodljiv vpliv na 
trajnostnost 

Škodljiv vpliv na dejavnike 
trajnostnosti (kvalitativno 
ali kvantitativno) 

Merilo 

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

Socialne zadeve in zadeve 
v zvezi z zaposlenimi 

1. Naložbe v podjetja brez 
politik za preprečevanje 
nezgod na delovnem 
mestu 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
politik za preprečevanje 
nezgod na delovnem mestu 

2. Stopnja nezgod Stopnja nezgod v podjetjih, 
v katera se vlaga, izražena 
kot tehtano povprečje 

3. Število izgubljenih dni 
zaradi poškodb, nezgod, 
smrtnih žrtev ali bolezni 

Število izgubljenih delovnih 
dni zaradi poškodb, nezgod, 
smrtnih žrtev ali bolezni 
v podjetjih, v katera se 
vlaga, izraženo kot tehtano 
povprečje 

4. Neobstoj kodeksa 
ravnanja dobaviteljev 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
kodeksa ravnanja 
dobaviteljev (v zvezi 
z nevarnim delovnim 
okoljem, prekarnim delom, 
delom otrok in prisilnim 
delom) 

5. Neobstoj mehanizmov 
za pritožbe glede zadev 
v zvezi z zaposlenimi 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
kakršnega koli mehanizma 
za pritožbe glede zadev 
v zvezi z zaposlenimi 

6. Nezadostna zaščita 
žvižgačev 

Delež naložb v podjetja brez 
politik za zaščito žvižgačev 

7. Primeri diskriminacije Število primerov 
diskriminacije, prijavljenih 
v podjetjih, v katera se 
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vlaga, izraženo kot tehtano 
povprečje 

Število primerov 
diskriminacije, ki vodijo do 
sankcij, v podjetjih, v katera 
se vlaga, izraženo kot 
tehtano povprečje 

8. Pretirana plača 
izvršnega direktorja 

Povprečno razmerje 
v podjetjih, v katera se 
vlaga, med skupnim letnim 
nadomestilom za osebo 
z najvišjim nadomestilom in 
mediano skupnega letnega 
nadomestila za vse 
zaposlene (brez 
posameznika z najvišjim 
nadomestilom) 

Človekove pravice 9. Neobstoj politike 
o človekovih pravicah 

Delež naložb v podjetja, ki 
nimajo politike o človekovih 
pravicah 

10. Neobstoj postopka 
potrebne skrbnosti 

Delež naložb v podjetja brez 
postopka potrebne 
skrbnosti za ugotavljanje, 
preprečevanje, 
zmanjševanje in 
odpravljanje škodljivih 
vplivov na človekove 
pravice 

11. Neobstoj postopkov in 
ukrepov za 
preprečevanje trgovine 
z ljudmi 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, brez 
politik za boj proti trgovini 
z ljudmi 

12. Dejavnosti in dobavitelji, 
pri katerih obstaja veliko 
tveganje uporabe dela 
otrok 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, ki so 
izpostavljena dejavnostim in 
dobaviteljem, pri katerih 
obstaja veliko tveganje 
uporabe dela otrok v smislu 
geografskih območij ali 
vrste dejavnosti 

13. Dejavnosti in dobavitelji, 
pri katerih obstaja veliko 
tveganje uporabe 
prisilnega dela 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, ki so 
izpostavljena dejavnostim in 
dobaviteljem, pri katerih 
obstaja veliko tveganje 
uporabe prisilnega dela 
v smislu geografskih 
območij in/ali vrste 
dejavnosti 

14. Število ugotovljenih 
primerov resnih težav in 
incidentov v zvezi 
s človekovimi pravicami 

Število primerov resnih 
težav in incidentov v zvezi 
s človekovimi pravicami, 
povezanih s podjetji, 
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v katera se vlaga, na 
podlagi tehtanega 
povprečja 

Boj proti korupciji in 
podkupovanju 

15. Neobstoj politik za boj 
proti korupciji in 
podkupovanju 

Delež naložb v podjetja brez 
politik za boj proti korupciji 
in podkupovanju v skladu 
s Konvencijo Združenih 
narodov proti korupciji 

16. Primeri nezadostnih 
ukrepov za 
obravnavanje kršitev 
standardov za boj proti 
korupciji in 
podkupovanju 

Delež naložb v podjetja, 
v katera se vlaga, 
z ugotovljenimi 
pomanjkljivostmi pri ukrepih 
za obravnavanje kršitev 
v postopkih in standardih za 
boj proti korupciji in 
podkupovanju 

17. Število obsodb in 
znesek denarnih kazni 
za kršitve zakonodaje 
o korupciji in 
podkupovanju. 

Število obsodb in znesek 
denarnih kazni za kršitve 
zakonodaje o korupciji in 
podkupovanju s strani 
podjetij, v katera se vlaga. 

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

Socialni 18. Povprečen rezultat 
glede dohodkovne 
neenakosti 

Porazdelitev dohodka in 
ekonomske neenakosti med 
udeleženci v določenem 
gospodarstvu, vključno 
s kvantitativnim kazalnikom, 
pojasnjenim v stolpcu 
s pojasnilom 

19. Povprečen rezultat 
glede svobode izražanja 

Izmera obsega, v katerem 
lahko politične organizacije 
in organizacije civilne 
družbe delujejo svobodno, 
vključno s kvantitativnim 
kazalnikom, pojasnjenim 
v stolpcu s pojasnilom 

Človekove pravice 20. Povprečna uspešnost 
na področju človekovih 
pravic 

Mera povprečne uspešnosti 
držav, v katere se vlaga, na 
področju človekovih pravic 
z uporabo kvantitativnega 
kazalnika, pojasnjenega 
v stolpcu s pojasnilom 

Upravljanje 21. Povprečen rezultat 
glede korupcije 

Mera zaznane ravni 
korupcije v javnem sektorju 
z uporabo kvantitativnega 
kazalnika, pojasnjenega 
v stolpcu s pojasnilom 

22. Nekooperativne davčne 
jurisdikcije 

Naložbe v jurisdikcije 
s seznam EU 
z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati 
v davčne namene 
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23. Povprečen rezultat 
glede politične 
stabilnosti 

Mera verjetnosti, da bo 
sedanji režim zrušen 
z uporabe sile, z uporabo 
kvantitativnega kazalnika, 
pojasnjenega v stolpcu 
s pojasnilom 

24. Povprečen rezultat 
glede načela pravne 
države 

Mera stopnje korupcije, 
pomanjkanja temeljnih 
pravic ter pomanjkljivosti 
v pravosodju na področju 
civilnih in kazenskih zadev 
z uporabo kvantitativnega 
kazalnika, pojasnjenega 
v stolpcu s pojasnilom 

 


