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NFORMACIJE PODANE V PODKASTU “PREGLED TRGOV” NISO INVESTICIJSKI NASVETI 
 
 
Vsebina v podkastu »Pregled Trgov« (v nadaljevanju: Podkast) je zgolj informativne narave, nobenih takšnih 

informacij ali drugega materiala se ne sme razlagati kot pravne, davčne, naložbene, finančne ali druge nasvete 

uporabnikom Podkasta (v nadaljevanju: vi ali stranka). Vsebina v Podkastu in povezanih objavah, ne 

predstavlja, ne nagovarja, ne priporoča, ne pooblašča ali ne ponuja finančnih nasvetov v kakršnikoli obliki s 

strani družbe ILIRIKA d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: ILIRIKA), njenih povezanih družb ali kateregakoli tretjega 

ponudnika storitev za nakup ali prodajo kakršnihkoli vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov v 

tej ali v kateri koli drugi pristojnosti, v kateri bi bilo tako nagovarjanje ali ponudba nezakonita v skladu z 

obstoječo zakonodajo pravnega reda v Republiki Sloveniji.  

Vsa vsebina Podkasta in povezanih objavah je informacija splošne narave in ne obravnava okoliščin 

posameznega posameznika ali subjekta. Nič na spletnem mestu ne predstavlja strokovnega in/ali finančnega 

nasveta, niti nobena informacija na spletnem mestu ne predstavlja izčrpne ali popolne izjave o obravnavanih 

zadevah ali zakonu, ki se nanaša nanje. Sami prevzemate izključno odgovornost za oceno prednosti in tveganj, 

povezanih z uporabo kakršnihkoli informacij ali druge vsebine iz Podkasta in ostalih povezanih vsebin, če 

sprejmete kakršne koli odločitve na podlagi teh informacij ali druge vsebine. V zameno za uporabo spletnega 

mesta, poslušanje Podkasta in branje povezanih vsebin se strinjate, da ILIRIKA, njene povezane družbe ali 

katerekoli povezane osebe ne bodo odgovarjali za morebitne odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz kakršne koli 

odločitve, ki je sprejeta na podlagi informacij ali druge vsebine, ki vam je na voljo prek spletnega mesta ali 

drugih povezanih medijev družbe ILIRIKA. 

Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo 

ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini. 

Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost Podkasta, je ILIRIKA vzpostavila ustrezne notranje 

postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov. 

Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, 

kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, ILIRIKA ne zagotavlja točnost ali 

popolnost vseh informacij v Podkastu. 

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v Podkastu so uporabljeni zgolj v informativne 

namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega 

instrumenta preko ILIRIKE ali preko njenih povezanih družb. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih 

donosov. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v Podkastu, se ne 

sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna zaveza ILIRIKE za kakršno koli prihodnjo uspešnost. 

Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena 

 

V Ljubljani, dne 11. 10. 2022 
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