
 
 
 
 

 
Postopek podelitve statističnih nagrad 

Ljubljanske borze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 1. marec 2022  
  



 

1 | Postopek podelitve statističnih nagrad Ljubljanske borze 
 

1. Namen 
 
Namen podelitve statističnih nagrad je promocija dobrih borznih družb in članov. S to promocijo se želi 
predvsem izpostaviti imena uspešnih družb, ki so vključene na organizirani trg in izpostaviti dobre trende.  
 
Namen dokumenta pa je zagotoviti, da se v Sektorju za upravljanje trgov in v Kabinetu uprave uporabljajo 
enaki in objektivni kriteriji pri izračunu podatkov potrebnih za statistične kategorije nagrad, ki jih podeljuje 
Ljubljanska borza izdajateljem in članom borze, ter da se popiše postopek izbora in podelitve nagrad.  
 
2. Odgovornosti 
 
Ta postopek uporabljajo vsi zaposleni v Sektorju za upravljanje trgov in v Kabinetu uprave.  
 
Za preverjanje tega postopka je odgovorna direktorica Sektorja za upravljanje trgov. 
 
Za ažuriranje postopka in usklajevanje z zakonskimi predpisi in internimi akti borze ter spremembami 
poslovanja je zadolžen avtor dokumenta. 
 
3. Definicije 
 
Borza – Ljubljanska borza d. d. Ljubljana 
Promet – promet brez svežnjev v opazovanem obdobju 
 
4. Termin podeljevanja nagrad 
 
Nagrade se podeljujejo enkrat letno, predvidoma na investicijski konferenci Ljubljanske in Zagrebške borze 
'Slovenski in hrvaški dan investitorjev', ali na drugem dogodku ki poteka konec novembra oziroma v 
decembru. 
 
5. Obdobje ocenjevanja 
 
Obdobje ocenjevanja je enoletno obdobje od 16. novembra preteklega leta do 15. novembra tekočega leta. 
 
6. Kategorije statističnih nagrad 
 
Podeljujejo se nagrade na podlagi objektivnih in številčnih kriterijev.  
 
Številčni kriteriji v kategoriji Delnica leta Prve kotacije, Delnica leta Standardne kotacije in Delnica leta trga 
SI ENTER vključujejo promet, porast prometa, porast tečaja in število dni, ko se je z delnico trgovalo v 
opazovanem obdobju.  
 
Številčni kriteriji v kategoriji Član leta vključujejo promet, število transakcij, porast prometa, opravljanje 
dolžnosti vzdrževalca likvidnosti, opravljanje analiz in promocija izdajateljev in trga.  
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6.1. Delnica leta Prve kotacije  
 
Delnica leta Prve kotacije se izbira med delnicami Prve kotacije, pri čemer se upoštevajo vsi spodaj našteti 
kriteriji. 
 
1. Promet: Delnice se razvršča po prometu in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je 

imela najvišji promet pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in 
tako naprej. 

 
2. Porast tečaja: Delnice se razvršča po porastu tečaja in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se 

delnici, ki je imela najvišji porast tečaja pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, 
se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
3. Porast prometa: Delnice se razvršča po porastu prometa in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer 

se delnici, ki je imela najvišji porast prometa pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo 
mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
4. Število dni, ko se je z delnico trgovalo: Delnice se razvršča po številu dni, ko se je z delnico 

trgovalo, in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je imela največ dni, ko se je z njo 
trgovalo, pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
Zgoraj napisani kriteriji se ponderirajo na naslednji način: 
1. Promet predstavlja 40 % uteži  
2. Porast tečaja predstavlja 20 % uteži  
3. Porast prometa predstavlja 20 % uteži  
4. Število dni, ko se je z delnico trgovalo predstavlja 20 % uteži  
 
6.2. Delnica leta Standardne kotacije 
 
Delnica leta Standardne kotacije se izbira med delnicami Standardne kotacije, pri čemer se upoštevajo vsi 
spodaj našteti kriteriji. 
 
1. Promet: Delnice se razvršča po prometu in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je 

imela najvišji promet pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in 
tako naprej. 

 
2. Porast tečaja: Delnice se razvršča po porastu tečaja in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se 

delnici, ki je imela najvišji porast tečaja pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, 
se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
3. Porast prometa: Delnice se razvršča po porastu prometa in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer 

se delnici, ki je imela najvišji porast prometa pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo 
mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
4. Število dni, ko se je z delnico trgovalo: Delnice se razvršča po številu dni, ko se je z delnico 

trgovalo, in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je imela največ dni, ko se je z njo 
trgovalo, pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 
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Zgoraj napisani kriteriji se ponderirajo na naslednji način: 
1. Promet predstavlja 40 % uteži  
2. Porast tečaja predstavlja 20 % uteži  
3. Porast prometa predstavlja 20 % uteži  
4. Število dni, ko se je z delnico trgovalo predstavlja 20 % uteži  
 
6.3. Delnica leta trga SI ENTER 
 
Delnica leta trga SI ENTER se izbira med delnicami, ki so uvrščeni na trg SI ENTER, pri čemer se upoštevajo 
vsi spodaj našteti kriteriji. 
 
1. Promet: Delnice se razvršča po prometu in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je 

imela najvišji promet pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in 
tako naprej. 

 
2. Porast prometa: Delnice se razvršča po porastu prometa in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer 

se delnici, ki je imela najvišji porast prometa pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo 
mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
3. Število dni, ko se je z delnico trgovalo: Delnice se razvršča po številu dni, ko se je z delnico 

trgovalo, in se jim pripiše točke od 1 – 10, pri čemer se delnici, ki je imela največ dni, ko se je z njo 
trgovalo, pripiše 10 točk, delnici, ki je bila razvrščena na drugo mesto, se pripiše 9 točk in tako naprej. 

 
Zgoraj napisani kriteriji se ponderirajo na naslednji način: 
1. Promet predstavlja 40 % uteži  
2. Porast prometa predstavlja 30 % uteži  
3. Število dni, ko se je z delnico trgovalo predstavlja 30 % uteži  
 
6.4. Član leta 
 
Član se izbere na podlagi točkovanja. Le člani, ki redno izpolnjujejo vse obveznosti do Borze, pridejo v 
poštev za podelitev nagrade Član leta. Član lahko dobi točke za: 
 
1. Promet: Člane se razvršča po Prometu, ki ga ustvarijo v opazovanem obdobju. Član, ki je ustvaril 

največ prometa, dobi 10 točk, naslednji član na rang listi dobi 9 točk, itd. do desetega člana na listi, ki 
dobi 1 točko.  

 
2. Število transakcij: Člane se razvršča po številu opravljenih transakcij v opazovanem obdobju. Član, 

ki ima največje število transakcij, dobi 10 točk, naslednji član na rang listi dobi 9 točk, itd. do desetega 
člana na listi, ki dobi 1 točko.  

 
3. Porast prometa: Član se razvršča po porastu prometa, ki ga ustvarijo v Opazovanem obdobju, od 

največjega do najmanjšega. Član, ki je imel največji porast prometa, dobi 10 točk, naslednji član na 
rang listi dobi 9 točk, itd. do desetega člana na listi, ki dobi 1 točko. 

 
4. Opravljanje dolžnosti vzdrževalca likvidnosti: Član dobi po dve dodatni točki za vsak finančni 

instrument, za katerega opravlja posle vzdrževalca likvidnosti, do maksimalnega števila 10 točk. 
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5. Opravljanje analiz: Član dobi po eno dodatno točko za vsak finančni instrument, za katerega 

pripravlja javno dostopne analize, do maksimalnega števila 10 točk.  
 
6. Promocija izdajateljev in trga: Član dobi dodatno točko za vsak organiziran dogodek za investitorje 

v obravnavanem obdobju (investicijske konference, webcaste, druge dogodke za promocijo trga), do 
maksimalnega števila 10 točk.  

 
Da se zagotovi večja utež kriterijem zanesljivosti, se zgoraj napisani kriteriji ponderirajo na 
naslednji način: 
1. Promet predstavlja 40 % uteži 
2. Število transakcij predstavlja 20 % uteži 
3. Porast prometa predstavlja 10 % uteži 
4. Opravljanje dolžnosti vzdrževalca likvidnosti predstavlja 10 % uteži 
5. Opravljanje analiz predstavlja 10 % uteži 
6. Promocija izdajateljev in trga predstavlja 10 % uteži 
 
Točke, ki se pripišejo članom v navedenih kategorijah na podlagi ponderjev, se zbirajo in člani se razvrščajo 
po skupnem številu točk. Najvišje razvrščen član dobi nagrado. Če imata dva ali več članov enako število 
točk, lahko nagrado dobi eden ali vsi člani, ki so razvrščeni na prvem mestu, o čemer odloča Odbor na 
podlagi večine glasov.  
 
7. Odbor za nagrade  
 
7.1. Pristojnosti  
 
Odbor za nagrade ima naslednje pristojnosti: 
1. opravi izbor v vsaki od navedenih kategorij. 
 
7.2. Člani Odbora za nagrade  
 
Odbor: Odbor je strokovno ocenjevalno telo, ki sestoji iz predsednika Odbora, katerega funkcijo opravlja 
vodja kabineta, in 4 članov Odbora iz  vrst zaposlenih Borze. 
 
Člani odbora so: predsednik uprave borze, članica uprave borze, direktorica sektorja za upravljanje trgov 
ter vodja pravne podpore.  
 
7.3. Seje Odbora  
 
Seje Odbora sklicuje predsednik Odbora.  
 
8. Postopek 
 
Sektor za upravljanje trgov je dolžan zagotoviti naslednje izračune za vsako delnico uvrščeno na organiziran 
trg: 
1. Promet brez svežnjev 
2. Porast tečaja 
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3. Porast prometa 
4. Število dni trgovanja 

 
Sektor za upravljanje trgov naredi analizo podatkov in delnice razvršča v vsako od treh statističnih kategorij 
nagrad. Analizirane podatke posreduje predsedniku Odbora za nagrade. 
 
Sektor za upravljanje trgov naredi tudi analizo članov in naredi izračun točk na podlagi 1., 2., 3. in 4.  kriterija 
iz točke 6.4. tega Postopka. Vodja kabineta uprave podeli še točke na podlagi 6. kriterija iz točke 6.4 tega 
Postopka. 
 
Na seji Odbora se člani seznanijo z rezultati analize in potrdijo zmagovalce.  
 
Vodja kabineta: 
• organizira svečano podelitev nagrad; 
• pošlje sporočilo za javnost. 
 
9. Prehodne in končne določbe 
 
Ta Postopek za podelitev statističnih nagrad Ljubljanske borze začne veljati in se uporabljati z dnem 1. 3. 
2022. S tem dnem preneha veljati Postopek za podelitev statističnih nagrad Ljubljanske borze z dne 1. 11. 
2018. 
 
Ljubljana, 1. marca 2022 
 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 

mag. Nina Vičar 
članica uprave 

mag. Aleš Ipavec 
predsednik uprave 
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