
Omejitev Odgovornosti

Pri investiranju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, morajo vlagatelji vzeti v obzir, da trg SI 

ENTER predstavlja alternativni trg borznemu trgu, na katerem na splošno veljajo nižji standardi razkrivanja informacij 

o poslovanju in posledično višje tveganje pri sprejemanju investicijskih odločitev.

Referenčni tečaj (tj. tečaj zadnjega sklenjenega posla) predstavlja podlago za proženje prekinitvenih avkcij. Vrednost 

prvega referenčnega tečaja določi izdajatelj ob uvrstitvi delnic v segment Enter Advance. Ker v segment ENTER Basic 

delnice niso uvrščene s strani izdajatelja, dodeli tem delnicam borza tehnično referenčno vrednost v višini 100,00 EUR. 

Zato se pri tistih delnicah iz segmenta ENTER Basic, ki na trgovalnem sistemu še niso imele sklenjenega nobenega 

posla, referenčnega tečaja ne sme upoštevati v smislu podlage za sprejemanje investicijskih odločitev, saj slednji ni bil 

oblikovan na temelju tržnih principov oz. realnih vrednotenj. Borza ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi uporab-

niku nastala zaradi neupoštevanje tega dejstva.

Ta brošura je oblikovana z namenom omogočiti splošne informacije o trgu SI ENTER, katerega upravlja Ljubljanska 

borza. Niti borza niti katera koli druga pravna ali �zična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te brošure, zato 

ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz uporabe informacij v tej brošuri. Celotno objavljeno vsebino bralci 

uporabljajo na lastno odgovornost. Vsebina, kot je objavljena v tej brošuri, v kolikor ni tako izrecno navedeno, ne 

pomeni ponudbe ali vabila k oddaji ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Seznanitev z vsemi oblikami 

tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, zato borza 

bralcem priporoča, da ne sprejemajo investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij v tej brošuri, 

temveč se o tem posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Seznam članov trga SI ENTER

Član      Telefon Spletna stran

Abanka Vipa, d.d. + 386 1 471 81 83 www.abanka.si

Alta Invest, d.d. + 386 1 3 200 398 www.alta.si

BKS Bank AG, Bančna podružnica + 386 1 589 09 26 www.bksbank.si

Deželna banka Slovenije, d.d. + 386 1 472 72 67 www.dbs.si

Erste Group Bank AG, Dunaj* + 43 5 0100 - 10100 www.erstegroup.com

GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d.d.  + 386 4 280 10 00 www.gbd.si

Ilirika borzno posredniška hiša, d.d. + 386 1 300 22 60 www.ilirika.si

InterCapital securities Ltd., Zagreb* + 385 1 4825 894 www.intercapital.hr

Nova KBM, d.d. + 386 2 229 2081 www.nkbm.si

Nova Ljubljanska banka, d.d. + 386 1 476 51 99 www.nlb.si

Perspektiva, d.d., borzno posredniška družba + 386 1 568 81 41 www.perspektiva.si

Rai�eisen Centrobank AG, Dunaj* + 43 1 51520 408 www.rcb.at

SKB banka, d.d. + 386 1 471 50 71 www.skb.si

WOOD & Company Financial Services, a.s., Praga* + 420 222 096 111 www.wood.cz

*član z oddaljenim dostopom
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Kaj je SI ENTER?
SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. 
Multilateral Trading Facility), ki je nastal pod okriljem 
Ljubljanske borze in je nastal kot rezultat aktivnega 
sledenja trendom, zahtevam in povpraševanja na 
trgu. Večstranski sistem trgovanja ponuja vlagateljem 
možnosti investiranja v naložbe v okvirno 70 slovenskih 
delnic s katerimi se je do sedaj trgovalo izključno na 
t. i. sivem trgu (OTC trg) in predstavlja alternativni trg 
borznemu. Večstranski sistem trgovanja je poznan 
tudi v drugih evropskih državah in predstavlja stičišče 
med vlagatelji in malimi ter srednje velikimi podjetji.

Zakaj trgovati na trgu SI ENTER?
Ker je trg skrbno izdelan za vse vlagatelje, ki jih 
zanimajo dodatne naložbene priložnosti v dinamičnem 
slovenskem gospodarstvu. Ogromna prednost trga 
je tudi ta, da je posebno prilagojen hitro rastočim 
družbam ali družbam z jasno vizijo, ki se pripravljajo 
na naslednjo stopnjo korporativnega razvoja. Trg 
tako predstavlja preverjeno svežino, ki je danes na 
finančnem trgu v Sloveniji nujno potrebna.

Finančni instrumenti

Trg SI ENTER predstavlja možnost trgovanja s finančnimi instrumenti, ki sicer niso uvrščeni na borzni trg. SI ENTER 
ponuja možnost trgovanja z različnimi finančnimi razredi, različnih izdajateljev slovenskega gospodarstva.
Seznam podjetij uvrščenih v segment ENTER, kamor so uvrščene delnice z OTC trga, najdete na spletni strani 
www.sienter.si.

Struktura trga SI ENTER

Trg SI ENTER je strukturiran po segmentih in podsegmentih, glede na potrebe investitorjev in izdajateljev. 
Investitorjem ponuja dostop do različnih razredov finančnih instrumentov, izdajateljem pa različne načine zbiranja 
kapitala.

segment ENTER segment PROGRESS

podsegment ENTER DELNICE Advance podsegment PROGRESS DELNICE

podsegment ENTER DELNICE Basic podsegment PROGRESS OBVEZNICE

podsegment ENTER OBVEZNICE

podsegment ENTER KOMERCIALNI ZAPISI

podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI

Podsegmenta ENTER DELNICE Advance in ENTER DELNICE Basic se razlikujeta tako po načinu uvrščanja vrednostnih 
papirjev v kotacijo, kot tudi sami transparentnosti poslovanja podjetij. V podsegment ENTER DELNICE Basic delnice 
družb uvršča borza samoiniciativno ali na predlog borznih članov, zato od izdajateljev ni zahtevanega razkrivanja 
poslovnih informacij. V podsegment ENTER DELNICE Advance se delnice uvrstijo na zahtevo izdajateljev in zato od 
njih delovanje v tem segment zahteva višjo stopnjo transparentnosti poslovanja. Enaka pravila kot za podsegment 
ENTER DELNICE Advance veljajo tudi za podsegmenta ENTER OBVEZNICE in ENTER KOMERCIALNI ZAPISI.

gostinstvo

gradbeništvo

finančne in zavarovalniške dejavnosti

informacijske in komunikacijske dejavnosti

predelovalne dejavnosti

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

poslovanje z nepremičninami

promet in skladiščenje

oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje
okolja

trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

GOSTINSTVO

GRADBENIŠTVO

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI
IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA

PROMET IN SKLADIŠČENJE

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

STROKOVNE, ZNANSTVENE
IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

Segment ENTER



Kako poteka trgovanje na trgu SI ENTER?
Tudi na trgu SI ENTER se z vrednostnimi papirji trguje na uveljavljenem sistemu Xetra, ki omogoča uporabo 
enakih naročil in ostalih funkcionalnosti, kot na borznem trgu. Trgovanje se izvaja izključno na avkcijski način, 
katerega prednost je predvsem večja koncentracija naročil oz. njihova večja izpostavljenost, kar posledično 
vpliva na izboljšano oblikovanje tržnih tečajev oz. na znižanje volatilnosti.

Trg SI ENTER vam omogoča, da boste naročila lahko izvrševali preko istih borznih posrednikov kot na borznem 
trgu. S tem želimo poenostaviti trgovanje in izboljšati vašo uporabniško izkušnjo.

Kako in kje dobite informacije o trgu in trgovanju?

Izdajatelji lahko za objavo poslovnih informacij izkoristijo uveljavljene sisteme Ljubljanske borze, ki omogočajo 
pregledno, enostavno in ažurno objavljanje in shranjevanje informacij. Sistem SEONET je uveljavljen sistem 
enotne objave, sistem INFOSTORAGE pa omogoča centralni sistem za shranjevanje nadzorovanih informacij in 
je v uporabi pri vseh pomembnih slovenskih gospodarskih družbah borznega trga, saj omogoča hiter, učinkovit 
in pregleden prenos informacij do vlagateljev.

Kontakt
Za dodatne informacije si lahko ogledate spletno stran www.sienter.si, www.progress.market/sl ali stopite 
v stik nami in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših vprašanjih:

progress@ljse.si +386 1 471 02 12 +386 1 471 02 03

 ― Na spletni strani www.sienter.si, kjer so vam 
vedno na voljo:

 ― Trgovalni podatki s 15 minutno zakasnitvijo,
 ― Seznam mest za pridobivanje informacij o 

posameznih vrednostnih papirjih,
 ― Pravila trga,
 ― Ostale relevantne informacije.

 ― Na spletni strani  www. progress.market/sl, kjer 
so na voljo informacije o segmentu PROGRESS.

 ― Sistem enotne objave                in centralni sistem 
za shranjevanje nadzorovanih informacij               

 ― Naložbena priporočila, redna poročila in podatke 
o trgovanju ter druge koristne informacije o 
posameznih vrednostnih papirjih in trgu vam 
lahko zagotovi vaš izbrani borzni posrednik, ki je 
član trga SI ENTER. 

 ― Informacije o izdajateljih in njihovem poslovanju 
lahko pridobite preko objav izdajateljev na 
naslednjih možnih lokacijah po njihovem izboru:

 ― Spletne strani izdajatelja,
 ― AJPES.

Namen segmenta PROGRESS je vzpostavitev trga malih in srednje velikih podjetij. Trg predvideva višjo 
stopnjo transparentnosti poslovanja izdajateljev in obveščanja javnosti o relevantnih informacijah povezanih 
s poslovanjem. Pred uvrstitvijo finančnih instrumentov izdajateljev v segment PROGRESS mora imeti izdajatelj 
sklenjeno poslovno razmerje s Svetovalcem, družbo, ki mu nudi podporo pri funkcioniranju v segmentu 
PROGRESS (priprava dokumenta o uvrstitvi, priprava poročil, obveščanje javnosti, idr.).

Segment PROGRESS je razdeljen na podsegmente PROGRESS DELNICE, segment, namenjen izdajam lastniških 
vrednostnih papirjev, ter podsegmenta dolžniških vrednostnih papirjev PROGRESS OBVEZNICE in PROGRESS 
KOMERCIALNI ZAPISI. Glede transparentnosti poslovanja izdajateljev se podsegmenti med seboj ne razlikujejo.

Segment PROGRESS



Za vlagatelje:
 ― Hitrejša in lažja izvršitev naročil. Trgovanje na 

OTC trgu poteka preko individualnih dogovorov 
med vlagatelji, kar bistveno otežuje izvrševanje 
naročil, prav tako pa je proces usklajevanja 
ponudbe in povpraševanja dolgotrajnejši. 
Trgovanje na SI ENTER poteka na enem mestu, 
preko enotne platforme, kar je nujen pogoj za 
učinkovito izvrševanje naročil.

 ― Boljše oblikovanje tržnih tečajev. Trgovanje na 
OTC trgu poteka preko bilateralnih dogovorov 
med vlagatelji, zato je spremljanje gibanja tečajev 
praktično onemogočeno. Trgovalna platforma SI 
ENTER to težavo v celoti rešuje, saj je trgovanje 
popolnoma transparentno in centralizirano. 
Vlagatelji lahko v vsakem trenutku preverijo 
kolikšen je trenuten tržni tečaj.

 ― Izboljšanje likvidnosti vrednostnih papirjev 
in zato lažji vstop in izstop iz naložb. Zaradi 
razpršenega bilateralnega dogovarjanja, je 
likvidnost na OTC trgu izredno slaba, trg pa 
relativno neučinkovit. Na drugi strani je trgovanje 
na SI ENTER skoncentrirano na enem mestu in 
posledično bistveno bolj likvidno. Slednje pa je 
ključen pogoj za hiter vstop oz. izstop iz naložb.

 ― Učinkovitejše trgovanje. Trgovanje na platformi 
SI ENTER je organizirano in standardizirano 
ter bistveno učinkovitejše od bilateralnega 
usklajevanja med različnimi strankami.

 ― Razpoložljivost referenčnih tečajev. Poleg 
trenutnih tržnih tečajev trg SI ENTER omogoča 
pregled preteklih tržnih tečajev, kot tudi drugih 
relevantnih podatkov o posamezni naložbi.

 ― Enostavnejše spremljanje trgovalnih podatkov. 
SI ENTER je popolnoma transparenten trg, ki 
omogoča vsem udeležencem na trgu dostop do 
relevantnih trgovalnih podatkov.

Za izdajatelje:
 ― Prisotnost na trgu SI ENTER povečuje vidljivost 

in predstavlja odlično referenco. Samo dejstvo, 
da je podjetje prisotno na trgu SI ENTER, povečuje 
njegovo vidljivost in ugled in služi kot referenca 
ter se odraža v učinkih promocije podjetja 
pri vlagateljih in poslovnih partnerjih znotraj 
razvejane infrastrukture Ljubljanske borze. To 
običajno privede do večjega interesa obstoječih in 
tudi potencialnih vlagateljev.

 ― Izboljšana struktura financiranja. Družbe lahko 
izboljšajo strukturo financiranja z raznovrstnimi 
izdajami finančanih instrumentov.

 ― Možnost izboljšanja korporativnega upravlja-
nja. Podjetja lahko skozi povratno informacijo s 
strani naložbene skupnosti postopoma prilagajajo 
upravljavsko strukturo, čemur vlagatelji posvečajo 
posebno pozornost.

 ― Nov kanal enostavnega zbiranja kapitala. 
Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje z 
enostavnimi pogoji, postopki in nizkimi stroški, 
družbi ponuja dodaten kanal za pridobitev 
kapitala.

 ― Dragocene izkušnje pri odnosih z vlagatelji. 
Hitro rastoče družbe kot družbe z jasno vizijo 
rasti s kotacijo pridobivajo dragocene izkušnje 
pri odnosih z vlagatelji in lahko uporabijo SI 
ENTER kot prehodno fazo za uvrstitev finančnih 
instrumentov na borzni trg.

Prednosti
Na tem mestu naj vam pregledno predstavimo in naštejemo vse prednosti, ki jih predstavlja trgovanje na trgu SI 
ENTER v primerjavi s trgovanjem na OTC trgu (ang. Over the Counter), tako za vlagatelje kot izdajatelje:

Vse potrebne informacije so na voljo na www.sienter.si, www.progress.market/sl in preko ponudnikov 
trgovalnih podatkov - vendorjev.
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in v vse podsegmente segmenta PROGRESS Ker v podsegment ENTER DELNICE Basic delnice niso uvrščene s 
strani izdajatelja, dodeli tem delnicam borza tehnično referenčno vrednost v višini 100,00 EUR. Zato se pri tistih 
delnicah iz podsegmenta ENTER DELNICE Basic, ki na trgovalnem sistemu še niso imele sklenjenega nobenega 
posla, referenčnega tečaja ne sme upoštevati v smislu podlage za sprejemanje investicijskih odločitev, saj slednji 
ni bil oblikovan na temelju tržnih principov oz. realnih vrednotenj. Borza ne prevzema odgovornosti za škodo, ki 
bi uporabniku nastala zaradi neupoštevanje tega dejstva.

Ta brošura je oblikovana z namenom omogočiti splošne informacije o trgu SI ENTER, katerega upravlja Ljubljanska 
borza. Niti borza niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te brošure, 
zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz uporabe informacij v tej brošuri. Celotno objavljeno vsebino 
bralci uporabljajo na lastno odgovornost. Vsebina, kot je objavljena v tej brošuri, v kolikor ni tako izrecno navedeno, 
ne pomeni ponudbe ali vabila k oddaji ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Seznanitev z vsemi 
oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, zato 
borza bralcem priporoča, da ne sprejemajo investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij v tej 
brošuri, temveč se o tem posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Seznam članov trga SI ENTER

Abanka, d. d., Ljubljana

ČLAN TELEFON SPLETNA STRAN

+386 1 471 81 83 www.abanka.si

ALTA Invest, d. d., Ljubljana  +386 1 320 03 98 www.alta.si

BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana +386 1 589 09 26 www.bksbank.si

Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana +386 1 472 72 67 www.dbs.si

Erste Group Bank AG *, Dunaj  +43 5010 010 100 www.erstegroup.com

Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana +386 1 300 22 64 www.ilirika.si

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. *, Zagreb +385 1 4825 894 www.intercapital.hr

Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor +386 2 229 20 81 www.nkbm.si

Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana +386 1 476 51 99 www.nlb.si

Raiffeisen Centrobank AG, Dunaj *  +43 151 520 408 www.rcb.at

SKB banka, d. d., Ljubljana +386 1 471 50 71 www.skb.si

WOOD & Company Financial Services, a.s.*, Praga +420 222 096 111 www.wood.cz

* člani z oddaljenim dostopom
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