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Gospodarski obeti

Preteklo leto bo za vedno ostalo zapisano v anale zgodovine zaradi začetka pandemije COVID-19. Le-ta je v kombinaciji s strogimi 
zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi močno prizadela gospodarsko aktivnost v letu 2020. Njen vpliv pa se nadaljuje tudi v 2021. 

Tudi vlagatelji na delniških trgih tega leta še dolgo ne bodo pozabili. Še na začetku leta so svetovni borzni trgi rasli, resda počasi. 
Takrat je bila glavna skrb gospodarstvenikov in finančnikov napovedano počasno upadanje gospodarske rasti. Skrb o počasnem 
upadanju gospodarske aktivnosti pa se je razblinila že v prvih mesecih novega leta, saj jo je odrinil strah, ki ga je s seboj prinesla 
pandemija virusa SARS-CoV-2. Borzni trgi so takrat doživljali rekordne upade, potem pa so se v naslednjih tednih hitro pobrali. 
K temu so največ pripomogli odločni fiskalni in monetarni ukrepi držav in njihovih centralnih bank. Konec leta je tako večina 
borznih indeksov nadomestila ali presegla padec med letom. Tečaj slovenskega borznega indeksa SBITOP je leto 2020 sicer 
končal negativno, saj je nominalno izgubil 2,7 odstotka. Močna rast trga pa se je nadaljevala tudi v 2021.

UMAR po lanskem globokem upadu gospodarske aktivnosti za letos predvideva 4,6-odstotno rast BDP. Okrevanje naj bi se ob 
predpostavkah izboljšanja epidemiološke situacije in postopoma večje precepljenosti prebivalstva začelo v drugem četrtletju in 
v drugi polovici leta pospešilo – takšne so tudi predpostavke osrednjih napovedi za glavne trgovinske partnerice.

V letu 2020 so se cene življenjskih potrebščin v povprečju malenkost znižale predvsem zaradi medletno nižjih cen naftnih derivatov 
in električne energije. Po napovedih UMAR-ja naj bi letos in v naslednjih dveh letih ob predpostavki zmernega gospodarskega 
okrevanja medletno postopno rasle proti dvema odstotkoma.

Rast zaposlenosti se bo ob predvidenem nadaljevanju okrevanja gospodarstva in nadaljnji podpori ukrepov za ohranjanje delovnih 
mest še nekoliko okrepila, a bo povprečno število brezposelnih ostalo višje kot v letu 2019. Epidemiološke razmere ostajajo 
negotove, s tem pa so povezana tudi največja tveganja za uresničitev napovedi, ki bo močno odvisna od nadaljnjega poteka 
epidemije in izvajanja strategije cepljenja v Sloveniji in drugih državah.

Gospodarska napoved1 2019 2020 2021 N 2022 N

BDP (realne stopnje rasti, v %) 3,2 -5,5 4,6 4,4

Izvoz proizvodov in storitev (realne stopnje rasti, v %) 4,1 -8,7 8,6 7,3

Zasebna potrošnja (realne stopnje rasti, v %) 4,8 -9,7 4,0 4,7

Državna potrošnja (realne stopnje rasti, v %) 1,7 1,8 2,4 1,7

Inflacija (povprečje leta) 1,6 -0,1 0,8 1,2

Stopnja brezposelnosti (registrirana) 7,7 8,7 8,5 8,1

Saldo tekočega računa plačilne bilance (delež v BDP, v %) 6,6 7,3 6,6 6,1

1 Vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ekonomsko ogledalo, št. 4/2021 in UMAR pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2021
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Ljubljanska borza – ključni podatki

Splošen pregled

Borzni indeks SBI TOP

Donosnost SBI TOP v letu 2020
(31. 12. 2019 – 31. 12. 2020) -2,78 %

SBI TOP 5-letna donosnost
(30. 12. 2015 – 30. 12. 2020) 29,34 %

Tržna kapitalizacija delnic 6,91 mrd EUR

Število izdajateljev 31

Število borznih članov 9

Število uvrščenih vrednostnih papirjev 64

Trg delnic 27

Trg obveznic 30

Kratkoročni vrednostni papirji 7

Pravni okvir EU
Zakonodaja v zvezi s kapitalskimi trgi
Kodeks ravnanja v skladu s standardi OECD
Pravila Ljubljanske borze

Mejniki leta 2020

Leto 2020 je bilo za Ljubljansko borzo kljub epidemiji zelo pestro in polno dogajanja. Epidemija je vsekakor v precejšnji meri vplivala 
na dogajanje, kljub temu pa smo v letu 2020 izboljšali IT infrastrukturo, veliko je bilo tehničnih izboljšav, predvsem pa je leto zazna-
movala povsem nova spletna stran in nenazadnje tudi podaljšanje časa trgovanja. V letošnjem letu smo uspeli izvesti Investicijsko 
konferenco - v on-line formatu, ki je pritegnila precejšnje število domačih in tujih investitorjev. Izvedli smo tudi zelo uspešen on-line 
dogodek namenjen finančnemu opismenjevanju mladih, katerega se je udeležilo preko 300 poslušalcev, ki so ob koncu dogodka 
prejeli tudi namizno igro Borza Slovenija. Uspešno smo izvedli tudi tri investicijske webcaste, ki so pritegnili veliko število investitorjev.

Indeks SBITOP je svojo najvišjo vrednost dosegel dne 19. 2. 2020, ko je znašal 983,96 točk, zatem pa je širjenje virusa SARS-CoV-2 
v Sloveniji sprožilo strmo padanje vrednosti indeksa, ki je dno doseglo dne 23. 3. 2020, ko je znašal 685,52 točk (26-odstoten 
padec glede na stanje konec leta 2019). Zatem je njegova vrednost pričela ponovno rasti in trenutno beleži 2,8-odstoten padec 
glede na vrednost, ki jo je dosegal konec lanskega leta.

Trgovanje v letu 2020 ocenjujemo za zelo uspešno, saj je bila, v primerjavi z prejšnjim letom, dosežena kar 22-odstotna rast 
borznega prometa. Skupni borzni promet je znašal 400.941.645 EUR, promet brez svežnjev pa 380.273.018 EUR. Največ prometa 
je bilo opravljenega z delnicami in sicer 399.091.846 EUR, sledile so jim obveznice s 1.849.800 EUR prometa. V letu 2020 je bilo iz 
naslova vzdrževanja likvidnosti opravljenega 29.426.287 EUR prometa z vsemi petimi družbami.

V letu 2020 je bilo sklenjenih 42.746 poslov brez svežnjev, kar je za 46 % več kot leto poprej. Povprečno dnevno število poslov 
je znašalo 170, povprečna vrednost posameznega posla pa 8.896 EUR, ki je tako nižja od povprečne vrednosti posla iz leta 2019 
za 667 EUR oziroma za 7 odstotkov.

V letu 2020 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije, s katerimi je bilo ustvarjenega 176,0 milijonov EUR 
prometa brez svežnjev oziroma 46 % celotnega prometa brez svežnjev ustvarjenega na borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo 
delnici NLB (NLBR). S slednjimi je bilo ustvarjenega 46,9 milijonov EUR prometa brez svežnjev, kar je predstavljalo 12 % celotnega 
prometa brez svežnjev ustvarjenega na borznem trgu, sledile so delnice Petrola z 44,4 milijoni EUR oziroma 12 % celotnega borznega 
prometa brez svežnjev.
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Pozitiven trend gibanja tečajev je botroval tudi k dvigu vrednosti celotne tržne kapitalizacije borznega trga, ki je konec leta znašala 
40,9 milijard EUR, kar je 17 % več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija delnic pa je znašala 6,9 milijarde EUR. Ob koncu leta 
je bilo v trgovanje na borznem trgu vključenih 64 vrednostnih papirjev. V letu 2020 je bilo v trgovanje uvrščenih 7 novih obveznic 
s skupno vrednostjo izdaje 6,0 milijard EUR in 1 komercialni zapis v skupni vrednosti 25,0 milijonov EUR.

Ljubljanska borza upravlja tudi SI ENTER, ki je sistem večstranskega trgovanja (Multilateral Trading Facility - MTF). V trgovanje 
na MTF trgu SI ENTER je bilo v letu 2020 uvrščenih 6 potrdil o deponiranju ter 65 delnic. Uvrščen je bil tudi en komercialni zapis 
s skupno vrednostjo izdaje 4,1 milijona EUR. Povprečno dnevno število poslov je znašalo 1,1, povprečna vrednost posameznega 
posla pa 4.388 EUR.

Deset najbolj trgovalnih delnic v letu 2020

Vrednostni papir Trg Promet v EUR Delež v prometu z delnicami Delež v skupnem prometu

KRKG Prva kotacija 188.257.272,20 47,17 % 46,95 %

PETG Prva kotacija 51.402.166,00 12,88 % 12,82 %

NLBR Prva kotacija 46.866.753,00 11,74 % 11,69 %

ZVTG Prva kotacija 33.798.239,20 8,47 % 8,43 %

POSR Prva kotacija 28.715.190,00 7,20 % 7,16 %

CICG Prva kotacija 17.132.513,00 4,29 % 4,27 %

TLSG Prva kotacija 16.650.203,90 4,17 % 4,15 %

LKPG Prva kotacija 8.736.229,90 2,19 % 2,18 %

SALR Standardna kotacija 2.002.385,00 0,50 % 0,50 %

SKDR Standardna kotacija 1.950.975,00 0,49 % 0,49 %

Pet najboljših delnic glede na porast vrednosti v letu 2020

Povečanja
Tečaj v EUR  

30. 12. 2020
Letna  

sprememba cene
Promet  

v EUR 2020
Tržna kapitalizacija  
v EUR 30. 12. 2020

SALR 900,00 30,43 % 2.002.385 93.937.500

KRKG 91,40 24,86 % 188.257.272 2.997.321.147 

SKDR 750,00 20,97 % 1.950.975 117.195.000

MKOG 59,00 7,27 % 481.19 26.542.448

POSR 18,50 2,78 % 28.715.190 318.563.747

Tržna kapitalizacija delnic 2016 – 2020

Skupna tržna kapitalizacija delnic je ob koncu leta 2020 znašala 
6,91 mrd EUR.

2016 2017 2018 2019 2020

Prva kotacija 4,56 4,79 5,67 6,30 6,26

Standardna kotacija 0,12 0,12 0,68 0,76 0,66

Vstopna kotacija 0,32 0,36 / / /

(v mrd EUR; vir: Ljubljanska borza)

Prva kotacija Standardna kotacija Vstopna kotacija

2016 2017 2018 2019 2020

5,00 5,27

6,35

7,06 6,92
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Nove izdaje obveznic in delnic 2016 – 2020

V letu 2020 je bilo v trgovanje uvrščenih 7 novih obveznic s 
skupno vrednostjo izdaje 4,4 milijarde EUR in 1 komercialni 
zapis v skupni vrednosti 25 milijonov EUR.

Trgovanje v letu 2020

Skupni borzni promet je v letu 2020 znašal 400.941.645,38 EUR, 
promet brez svežnjev pa 378.423.218 EUR. Največ prometa 
je bilo opravljenega z delnicami in sicer 399.091.845,62, kar 
predstavlja 99,54 % prometa sledile so jim obveznice s 
1.849.799,76 EUR prometa, kar predstavlja 0,46 % prometa.
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Povprečno dnevno število  
sklenjenih poslov 2016 – 2020

V letu 2020 se je povprečno dnevno število poslov povečalo 
za 42,52 %.

SBI TOP

SBI TOP predstavlja reprezentativni indeks Ljubljanske borze, ki je večinoma sestavljen iz delnic Prve kotacije z dodatkom po-
membnejših delnic iz Standardne kotacije. Struktura indeksa zagotavlja enakomernejši investicijski učinek in je trenutno sesta-
vljena iz naslednjih delnic:

KRKA 
PETROL 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
NLB 
POZAVAROVALNICA SAVA

TELEKOM SLOVENIJE 
LUKA KOPER 
CINKARNA CELJE 
KD GROUP 
UNIOR 
INTEREUROPA
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Trg delnic Ljubljanske borze

Prva kotacija

Prva kotacija predstavlja dom najpomembnejšim in najboljšim družbam slovenskega gospodarstva.

V svoji osnovi predstavlja najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in 
transparentnosti poslovanja. Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med 
mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domači in mednarodni investicijski javnosti sporoča o kakovosti 
podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurenčnimi družbami v svoji panogi.

Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj morajo izpolnjevati dodatne likvidnostne 
kriterije. To se kaže v povečanem vrednostnem obsegu prometa, večjemu številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga in s 
tem zmanjšanih skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla.

Prva kotacija v letu 2020 vsebuje delnice devetih prvorazrednih slovenskih družb, trgovanje z njimi pa predstavlja 93,53 % delež 
v celotnem prometu z delnicami. V letu 2020 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije, s katerimi je 
bilo ustvarjenega 176,0 milijonov EUR prometa brez svežnjev oziroma 46 % celotnega prometa brez svežnjev ustvarjenega na 
borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo delnici Nove Ljubljanske banke (NLBR). S slednjimi je bilo ustvarjenega 46,9 milijonov 
EUR prometa brez svežnjev, kar je predstavljalo 12 % celotnega prometa brez svežnjev ustvarjenega na borznem trgu, sledile 
so delnice Petrola (PETG) z 44,4 milijoni EUR oziroma 12 % celotnega borznega prometa brez svežnjev.

Povprečni dnevni 
promet v letu 2020 

(v EUR)

Povprečno število 
dnevno sklenjenih 

poslov v 2020
Donosnost  

v letu 2020

Delež  
prostega obtoka  

31. 12. 2020

Delež v tujem 
lastništvu  

31. 12. 2020

IEKG 2.089 2 -18,9 % 23,2 % 0,48

KRKG 747.053 54 24,9 % 73,1 % 23,17

LKPG 34.668 9 -18,6 % 37,9 % 8,63

MELR 115 0 -10,0 % 5,2 % 98,67

NLBR 185.979 21 -26,1 % 16,1 % 70,03

PETG 203.977 19 -13,3 % 62,6 % 27,25

POSR 113.949 16 2,8 % 52,2 % 33,83

TLSG 66.072 12 -19,9 % 31,9 % 6,71

ZVTG 134.120 19 -9,9 % 37,4 % 16,76
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Standardna kotacija

Standardna kotacija je namenjena delnicam družb, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg. Na ta segment se 
torej uvrščajo družbe, ki ne izpolnjujejo visokih kriterijev najelitnejšega trga ali pa se ob uvrstitvi na trg še pripravljajo za vstop v 
najvišji segment.

Promet  
v EUR v 2020

Količina  
v letu 2020

Donosnost  
v letu 2020

Št. poslov  
v letu 2020

Delež v tujem 
lastništvu  

31. 12. 2020

CETG 12.806 178 -29,41 % 22 0,08

CICG 17.132.513 106.075 -5,07 % 2550 11,55

DATG 523.257 117.985 -21,85 % 118 4,62

DPRG 2.367 7.383 0,00 % 10 -

GHUG 33.666 1.903 -16,15 % 29 0,47

KDHR 860.454 12.192 -34,10 % 452 1,76

KSFR 18.271 21.699 -33,33 % 213 0,47

MKOG 481.197 8.441 7,27 % 9 7,19

MR1R 3.539 7.684 -27,27 % 48 0,62

MTSG 2.265 57 -12,50 % 5 0,01

NALN 2.280 120 -18,80 % 3 -

PPDT 280.124 11.970 -1,71 % 3 -

SALR 2.002.385 2.765 30,43 % 260 13,57

SKDR 1.950.975 2.918 20,97 % 35 66,61

TCRG 34.943 1.015 -26,50 % 46 3,71

UKIG 766.429 66.927 -36,30 % 231 3,25

VHDR 647 3.536 -60,53 % 14 0,61

SI ENTER

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF). SI ENTER omogoča trgovanje z vrednostnimi 
papirji, ki niso uvrščeni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja bolj transparentno ter boljše oblikovanje tečajev.

Sestavljen je iz segmenta ADVANCE, segmenta BASIC in segmenta PROGRESS. Segment ADVANCE je sestavljen iz treh 
podseg mentov: ADVANCE DELNICE, ADVANCE OBVEZNICE in ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI, medtem ko segment BASIC 
predstavlja en podsegment DELNICE SLOVENIJA. Segment PROGRESS je razdeljen na tri podsegmente: PROGRESS DELNICE, 
PROGRESS OBVEZNICE in PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI.
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Prva kotacija  
Ljubljanske borze

Krka 11

NLB 12

Petrol 13

Zavarovalnica Triglav 14

Sava Re 15

Telekom Slovenije 16

Luka Koper 17

Intereuropa 18

Mercator 19
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Družbe Prve kotacije Ljubljanske borze

Krka

Krka se uvršča med inovativna generična podjetja z izrazito vertikalno integracijo vseh poslovnih procesov. Podjetje odlikuje 
samostojni razvoj in izdelava zdravil, ki so terapevtsko enakovredna originatorskim. Zaradi inovativnih postopkov so Krkini izdelki 
najsodobnejši, ustrezajo najvišjim zahtevanim standardom kakovosti in so obenem cenovno dostopni. Je podjetje z več kot 
66-letnimi izkušnjami. Kupcem v več kot 70 državah nudijo zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke. V Krkini 
ponudbi so večinoma izdelki v trdnih farmacevtskih oblikah. Krka je vodilna na domačem trgu in močno prisotna na generičnih 
farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, že vrsto let pa tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost 
vse bolj povečujejo tudi na čezmorskih trgih. 

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

Krka

Domače fizične osebe (38,20 %)

Državno lastništvo (27,10 %)

Domače pravne osebe in skladi (6,8 %)

Lastne delnice (4,7 %)

Mednarodni vlagatelji (23,20 %)
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31 DEC 2020

Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment farmacevtska industrija Število vrednostnih papirjev 32.793.448

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 2.997,32 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 23,17

Prosti obtok 31. 12. 20 (v %) 73,1 Promet 2020 (v EUR) 188.257.272,20

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 91,40 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 48

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) 24,86 Število poslov v 2020 13.618

ISIN koda SI0031102120 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 54

Trgovalna koda KRKG P/E 9,86

Bloomberg KRKG SV P/B 1,74

Reuters KRKG.LJ EPS 9,27

IR Uroš Ožbolt Prihodki/sredstva 0,69

Spletna stran www.krka.biz ROE (v %) 17,1

20202020

PRVE
KOTACIJE

2020

NAGRADA 
ZA 

NAJBOLJŠE 
ODNOSE Z 

INVESTITORJI

http://www.krka.biz
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NLB

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – 
Jugovzhodni Evropi (JVE). Pokriva trge s približno 17 milijoni prebivalcev. Skupino sestavljajo NLB d. d. kot matična družba v 
Sloveniji in devet hčerinskih bank v Jugovzhodni Evropi, več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, 
leasing itd.) in manjše število ne strateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja. NLB ima bonitetno oceno 
S&P investicijske stopnje in je javna delniška družba v lasti različnih vlagateljev, pri čemer je največji delničar Republika Slovenija 
s 25-odstotnim deležem in eno delnico. S prevzemom Komercijalne banke Beograd decembra 2020 je NLB Skupina še okrepila 
svoj strateški in sistemski položaj v regiji ter je zdaj med prvimi tremi bankami na šestih od sedmih trgov, kjer posluje.«

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

NLB

Bank of New Mellon v imenu imetnikov GDR (58,85 %)

RS (25,00 %)

Ostali delničarji (16,15 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment bančništvo Število vrednostnih papirjev 20.000.000

Tržna kapitalizacija 31. 12. 2020  
(mio EUR) 916.000.000 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 70,03

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 16,1 Promet 2020 (v EUR) 46.866.753,00

Tečaj na dan 31. 12. 2020 (v EUR) 45,80 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 18

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -26,13 Število poslov v 2020 5.197

ISIN koda SI0021117344 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 21

Trgovalna koda NLBR P/E 3,40

Bloomberg NLBR SV Equity P/B 0,47

Reuters NLBR.LJ EPS 13,49

IR Vesna Blagojević Jelačin Prihodki/sredstva 0,02

Spletna stran www.nlb.si ROE (v %) 14,8

2020

http://www.nlb.si
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Petrol

Petrol je največja slovenska energetska družba in sodi med največje gospodarske subjekte v Sloveniji, na pomenu pa pridobiva tudi 
na širšem območju JV Evrope ter EU. Glavna poslovna področja skupine Petrol so prodaja (prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega 
blaga, storitev, utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina ter prodaja in trgovanje z elektriko) ter energetski in okoljski 
sistemi (energetske in okoljske rešitve, toplotni sistemi, distribucija zemeljskega plina, mobilnost in proizvodnja elektrike iz 
obnovljivih virov). Petrol je s svojimi podjetji prisoten v 10 državah.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

PETROL

Tuje pravne osebe (banke in drugi finančni investitorji) 
(27,10 %)

Fizične osebe (domače in tuje) (22,00 %)

Drugi finančni investitorji (domači) (10,90 %)

SDH, d. d. (12,70 %)

RS (10,80 %)

Kapitalska družba, d. d. s skladi (8,80 %)

Ostalo (3,60 %)

Lastne delnice (1,50 %)

Banke (domače) (1,30 %)

Zavarovalnice (domače) (1,20 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment energetski sektor Število vrednostnih papirjev 2.086.301

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 678,04 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 27,25

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 62,6 Promet 2020 (v EUR) 51.402.166,00

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 325,00 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 95

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -13,33 Število poslov v 2020 4.840

ISIN koda SI0031102153 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 19

Trgovalna koda PETG P/E 9,69

Bloomberg PETG SV P/B 0,85

Reuters PETG.LJ EPS 33,54

IR Barbara Jama Živalič Prihodki/sredstva 1,69

Spletna stran www.petrol.si ROE (v %) 8,8

2020

http://www.petrol.si
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Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav je zavarovalno-finančna skupina z 120 letno tradicijo in vodilnim tržnim položajem v Sloveniji in regiji Adria. 
Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Poleg matične družbe Zavarovalnice Triglav 
vključuje 43 družb, ki poslujejo v šestih državah in ima preko 5.300 zaposlenih. Skupina Triglav z osredotočenostjo na stranko 
stremi k dinamičnemu razvoju novih načinov poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, in hkrati posluje 
dobičkonosno in varno.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

TRIGLAV

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Ljubljana (34,47 %)

SDH, d. d., Ljubljana (28,09 %)

Addiko Bank, d. d., Pension fund 1 - fiduciarni račun, 
Hrvaška (6,71 %)

Unicredit Bank Austria - fiduciarni račun, Avstrija (2,66 %)

Citibank - fiduciarni račun, Velika Britanija (2,33 %)

Hrvatska poštanska banka - fiduciarni račun, d.d., 
Hrvaška (1,02 %)

East Capital - East Capital Balkans, Luksemburg (0,82 %)

Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana (0,73 %)

Forplan, d.o.o., Ljubljana (0,37 %)

The Bank of New York Mellon - fiduciarni račun, ZDA 
(0,37 %)

Ostalo (22,43 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment zavarovalništvo Število vrednostnih papirjev 22.735.148

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 682,05 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 16,76

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 37,4 Promet 2020 (v EUR) 33.798.239,20

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 30,00 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 1

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -9,91 Število poslov v 2020 4.784

ISIN koda SI0021111651 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 19

Trgovalna koda ZVTG P/E 9,27

Bloomberg ZVTG SV P/B 0,79

Reuters ZVTG.LJ EPS 3,24

IR Helena Ulaga Kitek Prihodki/sredstva 0,26

Spletna stran www.triglav.eu ROE (v %) 8,9

2020

http://www.triglav.eu
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Sava Re

Sava Re je obvladujoča družba Zavarovalne skupine Sava, ki je sodobna, digitalna, v družbo usmerjena in trajnostno naravnana 
slovenska zavarovalna skupina. Skupina je ena od vodilnih zavarovalniških skupin v regiji in je prisotna z družbami v šestih dr-
žavah Adria regije. Skupina nudi široko ponudbo po/zavarovalnih storitev z dopolnilnimi dejavnostmi kot so pokojnine, asistenč-
ne storitve in upravljanje premoženja. Sava Re, je družba z več kot 40-letno tradicijo, mednarodno priznanim ugledom ter 
uspešnim in stabilnim poslovanjem. Je največja pozavarovalnica s sedežem v Srednji in Vzhodni Evropi z več kot 350 partnerji 
na več kot 100 pozavarovalnih trgih sveta. Bonitetni agenciji Standard & Poor’s in AM Best sta v 2020 Savi Re obnovili »A« 
bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči s stabilno napovedjo.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

SAVA RE

Ostali (29,30 %)

SDH, d. d. (17,70 %)

RS (13,90 %)

Modra zavarovalnica (4,10 %)

Zagrebačka banka (skrbniški račun) (14,20 %)

Raiffeisen bank (skrbniški račun) (4,60 %)

Lastne delnice (10,00 %)

EBRD (6,20 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment pozavarovanje Število vrednostnih papirjev 17.219.662

Tržna kapitalizacija  
30. 12. 2020 (mio EUR) 318,56 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 33,83

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 52,2 Promet 2020 (v EUR) 28.715.190,00

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 18,50 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 169

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) 2,78 Število poslov v 2020 4.123

ISIN koda SI0021110513 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 16

Trgovalna koda POSR P/E 5,10

Bloomberg POSR SV P/B 0,66

Reuters POSR.LJ EPS 3,63

IR Polona Pirš Zupančič Prihodki/sredstva 0,29

Spletna stran www.sava-re.si ROE (v %) 13,3

2020

http://www.sava-re.si
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Telekom Slovenije

Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-rešitev. Prepoznaven je po svoji razvojni usmerjenosti ter 
nenehnem uvajanju novosti na področju povezovanja novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, sistemske integracije, 
multimedijskih vsebin in naprednih IKT-storitev. S svojimi rešitvami uporabnikom poenostavlja življenja in jim zagotavlja var-
nost. Preko svojih odvisnih družb deluje tudi na trgih jugovzhodne Evrope, in sicer na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hr-
vaškem, v Srbiji, v Črni gori in Severni Makedoniji.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

TELEKOM SLOVENIJE

RS (62,54 %)

SDH, d. d. (4,25 %)

Individualni delničarji (13,74 %)

Druge domače pravne osebe (3,90 %)

Kapitalska družba d. d. (5,59 %)

Domače finančne družbe in skladi (3,14 %)

Tuje pravne osebe (6,38 %)

Lastne delnice (0,46 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment telekomunikacije Število vrednostnih papirjev 6.535.478

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 284,94 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 6,71

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 31,9 Promet 2020 (v EUR) 16.650.203,90

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 43,60 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 13

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -19,85 Število poslov v 2020 3.027

ISIN koda SI0031104290 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 12

Trgovalna koda TLSG P/E 11,41

Bloomberg TLSG SV P/B 0,48

Reuters TLSG.LJ EPS 3,82

IR Mojca Klopčič Prihodki/sredstva 0,52

Spletna stran www.telekom.si ROE (v %) 4,2

2020

http://www.telekom.si
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Luka Koper

Družba Luka Koper upravlja večnamensko pristanišče, katere osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev 
za vse vrste blaga, ki jih dopolnjuje z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev, kar strankam zagotavlja celovito 
logistično podporo. Poleg tega družba skrbi za razvoj in vzdrževanje celotne pristaniške infrastrukture. Z visoko kakovostjo in 
zanesljivostjo pristaniških storitev in razvejano mrežo zalednih in morskih povezav postaja Luka Koper regionalni vodilni pri-
staniški sistem za države srednje in vzhodne Evrope.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

LUKA KOPER

RS (51,00 %)

Fizične osebe (15,87 %)

SDH, d. d. (11,13 %)

Tuje pravne osebe (8,23 %)

Kapitalska družba (4,98 %)

Ostale pravne osebe (3,62 %)

Mestna občina Koper (3,14 %)

Vzajemni in pokojninski skladi (1,50 %)

Borznoposredniške hiše (0,26 %)

Banke (0,24 %)

Tuje banke (0,05 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment pretovarjanje Število vrednostnih papirjev 14.000.000

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 257,60 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 8,63

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 37,9 Promet 2020 (v EUR) 8.736.229,90

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 18,40 Sprememba v prometu od 2019 (v %) 3

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -18,58 Število poslov v 2020 2.385

ISIN koda SI0031101346 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 9

Trgovalna koda LKPG P/E 8,04

Bloomberg LKPG SV P/B 0,58

Reuters LKPG.LJ EPS 2,29

IR Rok Štemberger Prihodki/sredstva 0,35

Spletna stran www.luka-kp.si ROE (v %) 7,4

2020

http://www.luka-kp.si
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Intereuropa

Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Preko lastnih podjetij in 
logističnih terminalov v vseh večjih gospodarskih središčih zahodnega Balkana nudimo celovite logistične rešitve. Najrazličnejše 
vrste blaga premeščamo po kopnem, morju ali zraku in zagotavljamo storitve, popolnoma prilagojene potrebam naših kupcev. 
Izvajamo zahtevne logistične projekte in smo zanesljiv partner pri izvedbi celovitih logističnih storitev za proizvodna in trgovska 
podjetja.

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

INTEREUROPA

Pošta Slovenije (80,90 %)

Finančne družbe (1,50 %)

Fizične osebe (5,30 %)

Kapitalska družba, d.d. (2,60 %)

Luka Koper, d. d. (in njena odvisna družba) (7,10 %)

Ostala podjetja (1,10 %)

Lastne delnice (0,10 %)

SDH (1,70 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment logistika Število vrednostnih papirjev 16.830.838

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 19,52 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 0,48

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 23,2 Promet 2020 (v EUR) 526.401,42

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 1,16 Sprememba v prometu od 2019 (v %) -56

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -18,88 Število poslov v 2020 449

ISIN koda SI0031100090 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 2

Trgovalna koda IEKG P/E 5,35

Bloomberg IEKG SV P/B 0,17

Reuters IEKG.LJ EPS 0,22

IR Mateja Tevž Prihodki/sredstva 0,68

Spletna stran www.intereuropa.si ROE (v %) 3,1

http://www.intereuropa.si
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Mercator
TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Poslovni segment trgovina na drobno Število vrednostnih papirjev 6.090.943

Tržna kapitalizacija 31. 12. 20 (mio EUR) 104,15 Delež tujega lastništva 31. 12. 2020 (v %) 98,67

Prosti obtok 31. 12. 2020 (v %) 5,2 Promet 2020 (v EUR) 28.914,00

Tečaj na dan 30. 12. 2020 (v EUR) 17,10 Sprememba v prometu od 2019 (v %) -36

Cenovna sprememba v letu 2020 (v %) -10,00 Število poslov v 2020 116

ISIN koda SI0031100082 Povprečno število dnevno  
sklenjenih poslov v 2020 0

Trgovalna koda MELR P/E -0,66

Bloomberg MELR:LI P/B 0,36

Reuters MELR.LJ EPS -25,88

IR Dean Čerin Prihodki/sredstva 1,12

Spletna stran www.mercatorgroup.si ROE (v %) -42,8

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. V Sloveniji je prisotna 
z desetimi družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje šest odvisnih družb. Primarna 
dejavnost Skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki vsakdanje rabe v gospodinjstvu, ki jo razširjajo s ponudbo dopolnilnih 
storitev, da bi kupcem lahko zagotovili celovito ponudbo, ki bi ustrezala njihovim željam. 

Lastniška struktura (na dan 31. 12. 2020)

MERCATOR

Agrokor, d. d. (69,57 %)

Clearstream banking sa- fiduciarni račun / Sberbank 
of Russia (18,54 %)

OTP Banka, d. d. - fiduciarni račun (6,74 %)

Addiko Bank, d. d. - fiduciarni račun (2,84 %)

Poslovni sistem Mercator d. d. (0,69 %)

Zagrebačka Banka d. d. - fiduciarni račun (0,58 %)

Ostale pravne osebe (0,42 %)

Fizične osebe (0,62 %)
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

http://www.mercatorgroup.si
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Družbe Standardne kotacije Ljubljanske borze

Cinkarna Celje Salus

Poslovni segment 
 

Proizvodnja barvil in pigmentov 
 

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 143,81

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 178,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -5,07

ISIN koda SI0031103805

Trgovalna koda CICG

Spletna stran www.cinkarna.si/si

Poslovni segment 
 

trgovina na debelo s farmacevtskimi 
izdelki ter medicinskimi potrebščinami 
in materiali

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 93,93

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 900,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) 30,43

ISIN koda SI0031110453

Trgovalna koda SALR

Spletna stran www.salus.si/en/investors

Število vrednostnih papirjev 807.977

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 11,55

Promet 2020 (v EUR) 17.132.513,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 9,68

Število poslov v 2020 2.550

P/E 7,44

P/B 0,82

EPS 23,93

Prihodki/sredstva 0,82

ROE (v %) 11,0

Število vrednostnih papirjev 104.375

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 13,57

Promet 2020 (v EUR) 2.002.385,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 39,35

Število poslov v 2020 260

P/E 9,27

P/B 1,56

EPS 97,06

Prihodki/sredstva 2,84

ROE (v %) 17,7

Cinkarna Celje je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1873. Do 
leta 1986 pretežno metalurško podjetje je z razvojem postopno 
prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno dejavnost. Težišče 
aktivnosti te panoge je dandanes namenjeno proizvodnji in trže-
nju pigmenta titanovega dioksida. Danes sodi med največja slo-
venska kemično-predelovalna podjetja, kot enovita delniška 
družba zaposluje več kot 800 ljudi in ustvarja preko 170 milijo-
nov evrov skupne letne prodaje. Več kot osemdeset odstotkov 
svoje celotne prodaje realizira na zahtevnih globalnih trgih.

Skupina Salus predstavlja vitalni člen v oskrbi z zdravili, prehran-
skimi dodatki, medicinskimi pripomočki in kakovostnimi ter ino-
vativnimi storitvami, ki prinašajo zdravje in dobro počutje ljudi, 
saj je specializirana za ponudbo celostne storitve distribucije, 
promocije in aktivne prodaje teh izdelkov ter nudi spremljajo-
če storitve, potrebne za prihod zdravila ali medicinskega pri-
pomočka na trg. Sestavlja jo deset družb, ki delujejo na pod-
ročjih veleprodaje, storitev, zastopanja ter maloprodaje. 

Družba SALUS, Veletrgovina zagotavlja distribucijo ter izvajanje 
storitev za farmacevtsko industrijo medtem ko so Družbe Car-
so Pharm specializirane za področje zastopanja inovativnih 
mednarodnih farmacevtskih podjetij ter drugih proizvajalcev.

2020 2020

http://www.cinkarna.si/si
http://www.salus.si/en/investors
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KD KD Group

Poslovni segment Dejavnost holdingov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 117,19

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 750,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) 20,97

ISIN koda SI0031110164

Trgovalna koda SKDR

Spletna stran www.kd-fd.si/sl/

Poslovni segment Dejavnost holdingov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 133,24

Prosti obtok 
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 57,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -34,10

ISIN koda SI0031110461

Trgovalna koda KDHR

Spletna stran www.kd-group.com/sl/

Število vrednostnih papirjev 156.260

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2019 (v %) 66,61

Promet 2020 (v EUR) 1.950.975,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 226,27

Število poslov v 2020 35

P/E 1.396,83 

P/B 0,91

EPS 0,54

Prihodki/sredstva 0,04

ROE (v %) 0,1

Število vrednostnih papirjev 2.337.613

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 1,76

Promet 2020 (v EUR) 860.453,50

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -95,91

Število poslov v 2020 452

P/E 135,32

P/B 1,02

EPS 0,42

Prihodki/sredstva 0,05

ROE (v %) 0,6

Glavna poslovna dejavnost družbe KD je upravljanje tržnih in 
netržnih naložb, upravljanje prostih denarnih sredstev ter 
ustvarjanje finančnih donosov.

Skupina KD Group spada med največje poslovne skupine v 
Sloveniji, specializirana za upravljanje kapitalskih naložb, pri 
čemer želi postati pomembna družba na področju nepremič-
ninskih naložb ter razvoja in izgradnje nepremičninskih pro-
jektov, namenjenih trgu. Glavne poslovne dejavnosti matične 
družbe KD Group so razvoj in izgradnja nepremičninskih pro-
jektov, upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje 
finančnih donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna 
družba odloča o vseh pomembnejših strateških naložbah 
Skupine KD Group.

2020

STANDARDNE
KOTACIJE

2020

http://www.kd-fd.si/sl/
http://www.kd-group.com/sl/
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Unior Datalab tehnologije

Poslovni segment Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in 
valjanje kovin, prašna metalurgija

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 24,41

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 8,60

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -36,30

ISIN koda SI0031108994

Trgovalna koda UKIG

Spletna stran www.unior.com

Poslovni segment Drugo izdajanje programja 

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 9,24

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 4,22

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -21,85

ISIN koda SI0031117433

Trgovalna koda DATG

Spletna stran www.datalab.eu/investors/

Število vrednostnih papirjev 2.838.414

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 3,25

Promet 2020 (v EUR) 766.428,55

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -34,71

Število poslov v 2020 231

P/E -5,32

P/B 0,16

EPS -1,62

Prihodki/sredstva 0,59

ROE (v %) -2,9

Število vrednostnih papirjev 2.189.884

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2020 (v %) 4,62

Promet 2020 (v EUR) 523.256,57

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 9,95

Število poslov v 2020 118

P/E 5,23

P/B 1,44

EPS 0,81

Prihodki/sredstva 0,70

ROE (v %) 28,5

V delniški družbi Unior strokovnost in odličnost povezujemo v 
tri dejavnosti: Odkovki, Ročno orodje in Strojegradnjo. Naša 
ključna konkurenčna prednost je sinergijsko medindustrijsko 
sodelovanje in odličnost v procesih utopnega kovanja jekla, 
hladnega kovanja, strojne obdelave lastnih odkovkov, sintra-
nja ter »turnkey« rešitvah pri namensko obdelovalnih strojih. 
Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, doba-
vitelji, sorodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami raz-
vijamo, proizvajamo in tržimo rešitve z vse višjo dodano vre-
dnostjo. Smo povezovalni člen v dinamični Skupini Unior, ki 
izkorišča svoje sinergije in pridobiva visoko zaupanje kupcev 
po vsem svetu ter tako zagotavlja varno naložbo lastnikom in 
prihodnost zaposlenim.

Družba Datalab je zavezana k razvoju učinkovitega poslovne-
ga informacijskega sistema, ki omogoča celostno upravljanje 
in pregled nad vsemi dejavnostmi in viri v podjetju. Poslovno 
stališče družbe Datalab je, da so hitre in točne informacije bi-
stvene za preživetje podjetij. S končnim ciljem razvoja naj-
boljšega ERP sistema na svetu, je njihovo poslanstvo, da s 
stalnimi inovacijami zagotavljajo kakovostno poslovno infor-
matiko vsem, tudi najmanjšim podjetjem, pri rasti in uresni-
čevanju strategij, da lahko prek optimizacije poslovnih proce-
sov in avtomatizacije delovnih postopkov povečajo dobiček.

http://www.unior.com
http://www.datalab.eu/investors/
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Melamin Prva group

Poslovni segment Proizvodnja plastičnih  
mas v primarni obliki

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 26,54

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan 3 
0. 12. 2020 (v EUR) 59,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) 7,27

ISIN koda SI0031101304

Trgovalna koda MKOG

Spletna stran www.melamin.si/en/

Poslovni segment dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 4,65

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 23,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -1,71

ISIN koda SI0021200884

Trgovalna koda PPDT

Spletna stran www.prvagroup.eu

Število vrednostnih papirjev 449.872

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 7,19

Promet 2020 (v EUR) 481.197,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -71,82

Število poslov v 2020 9

P/E 9,51

P/B 0,85

EPS 6,20

Prihodki/sredstva 0,93

ROE (v %) 8,6

Število vrednostnih papirjev 202.437

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Promet 2020 (v EUR) 280.124,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 29164,94

Število poslov v 2020 3

P/E 1,02

P/B 0,11

EPS 22,48

Prihodki/sredstva 0,04

ROE (v %) 11,4

Kemična tovarna Melamin d. d. Kočevje si je uspela ustvariti 
prepoznavno mesto v niši melaminske kemije, kjer so v evrop-
skem prostoru poznani kot zanesljiv in konkurenčen dobavi-
telj izdelkov za lakarsko, gumarsko, papirno in gradbeno indu-
strijo. Njihov proizvodni program vključuje tudi impregnirane 
dekorativne papirje za pohištveno industrijo in tekstilne ma-
teriale za obutveno industrijo. Predvsem z izdelki za lakarsko 
in gumarsko industrijo postajajo vse bolj prepoznavni tudi v 
svetovnem merilu. Svojo največjo priložnost in konkurenčno 
prednost vidijo v prehodu na izdelke z višjo dodano vrednostjo 
ob uvedbi najmodernejših tehnologij, ki so v veliki meri plod 
lastnega znanja, s poudarkom na trajnostnem razvoju in va-
rovanju okolja.

Prva Group je zavarovalniški holding sestavljen iz petih hče-
rinskih družb, ki delujejo na področju Jugovzhodne Evrope. 
Znotraj holdinga delujejo ena življenjska zavarovalnica, tri po-
kojninske družbe in ena družba, ki je namenjena trženju zava-
rovalnih produktov. Dejavnost družbe Prva Group obsega 
holdinško dejavnost na področju zavarovalništva in pokojnin-
skih družb. Položaj ene izmed vodilnih finančnih institucij v 
Srednji in Vzhodni Evropi dosega s krepitvijo dolgoročnih po-
slovnih povezav in partnerskih odnosov ter razvojem inova-
tivnih produktov.

http://www.melamin.si/en/
http://www.prvagroup.eu
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Terme Čatež Union hoteli

Poslovni segment Dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 14,61

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 29,40

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -26,50

ISIN koda SI0031100637

Trgovalna koda TCRG

Spletna stran www.terme-catez.si

Poslovni segment Dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 28,88

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 16,10

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -16,15

ISIN koda SI0031108655

Trgovalna koda GHUG

Spletna stran www.uhcollection.si

Število vrednostnih papirjev 497.022

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 3,71

Promet 2020 (v EUR) 34.943,20

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -38,48

Število poslov v 2020 46

P/E -4,66

P/B 0,16

EPS -6,31

Prihodki/sredstva 0,12

ROE (v %) -3,5

Število vrednostnih papirjev 1.793.869

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,47

Promet 2020 (v EUR) 33.665,50

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -90,99

Število poslov v 2020 29

P/E -8,33

P/B 0,71

EPS -1,93

Prihodki/sredstva 0,11

ROE (v %) -8,1

Terme Čatež d. d. smo največje slovensko naravno zdravilišče. 
Rdečo nit razvoja in ponudbe Term Čatež predstavlja čateška 
termalna voda. Že več kot 220 let so blagodejni, zdravilni in 
nadvse prijetni termalni vrelci vir vodnih programov ter tudi vseh 
ostalih kreativnih načinov uporabe vode za celovito ponudbo, ki 
jo ustvarjamo in gradimo za počitnikovanje gostov vsega sveta 
- 365 dni v letu.

Veliko število privlačnih turističnih produktov in storitev ter pest-
rost in raznovrstnost ponudbe za vse generacije, uvršča Terme 
Čatež med najbolj zaželene turistične destinacije v Evropi. V Slo-
veniji jih najdete na treh lokacijah: v Čatežu (ob Savi), na Mokricah 
- v večstoletnem objemu neokrnjene narave, srednjeveškega 
dvorca in golf igrišča' ter na slovenski obali.

Skupina Union Hotels Collection združuje pet hotelov (Grand 
hotel Union, uHotel, Hotel Lev, Central hotel in The Fuzzy Log) 
v samem središču Ljubljane, ki izpolnjujejo želje in zahteve 
gostov z vseh koncev sveta. Pod svojim okriljem nudi preko 
700 hotelskih sob z različnimi koncepti, kjer se najde za vsa-
kogar nekaj, ne glede na življenjski slog ali okus. V Union Ho-
tels Collection je na voljo več kot 20 konferenčnih dvoran in 
sejnih sob s sodobno tehnično opremo za srečanja kakršne-
gakoli obsega. Ne glede na vrsto dogodka - od kongresov, 
gala večerij in porok do glasbenih nastopov – je poskrbljeno 
za brezhibno načrtovanje in izvedbo.

http://www.terme-catez.si
http://www.uhcollection.si
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KS naložbe Cetis

Poslovni segment Dejavnost holdingov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 4,74

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 0,60

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -33,33

ISIN koda SI0021113855

Trgovalna koda KSFR

Spletna stran www.ks-nalozbe.com

Poslovni segment Drugo tiskanje

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 12,00

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 60,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -29,41

ISIN koda SI0031100843

Trgovalna koda CETG

Spletna stran www.cetis.si; www.cetisidentity.com

Število vrednostnih papirjev 7.909.878

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,47

Promet 2020 (v EUR) 18.271,21

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -16,18

Število poslov v 2020 213

P/E -16,08

P/B 0,23

EPS -0,04

Prihodki/sredstva N/A

ROE (v %) -1,2

Število vrednostnih papirjev 200.000

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,08

Promet 2020 (v EUR) 12.805,50

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -44,42

Število poslov v 2020 22

P/E 2,04

P/B 0,26

EPS 29,40

Prihodki/sredstva 1,02

ROE (v %) 13,7

KS Naložbe je holdinška družba, katere poglavitna dejavnost 
je investiranje in upravljanje z naložbami.

CETIS, eno vodilnih evropskih podjetij za rešitve varnostnih 
tiskovin, zagotavlja potovalne in osebne dokumente (biome-
trične potne liste, osebne izkaznice, vizume, rojstne liste in 
druge certifikate civilnega statusa, vozniška in prometna do-
voljenja in druge) ter celovite rešitve za upravljanje identitete 
in izdajo dokumentov. 

S tiskovinami in najnaprednejšimi komplementarnimi rešitva-
mi, ki so rezultat lastnega razvoja, so zanesljiv strateški par-
tner naročnikom po vsem svetu. Sledijo najzahtevnejšim med-
narodnim standardom varnosti in kakovosti, znanje njihovih 
strokovnjakov pa temelji na več kot dvestoletni tradiciji. CETIS d. d. 
je del Skupine CETIS, ki jo sestavlja osem družb.

http://www.ks-nalozbe.com
http://www.cetis.si
http://www.cetisidentity.com
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Delo prodaja Nama

Poslovni segment 
 

Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s časopisi, revijami, 
papirjem, pisalnimi potrebščinami

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 0,15

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 0,32

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) 0,00

ISIN koda SI0031107079

Trgovalna koda DPRG

Spletna stran www.delo-prodaja.si

Poslovni segment 
 

Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah 

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 18,12

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 19,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -18,80

ISIN koda SI0031102690

Trgovalna koda NALN

Spletna stran www.nama.si

Število vrednostnih papirjev 491.393

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Promet 2020 (v EUR) 2.366,79

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 187,97

Število poslov v 2020 10

P/E N/A

P/B N/A

EPS N/A

Prihodki/sredstva N/A

ROE (v %) N/A

Število vrednostnih papirjev 953.795

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Promet 2020 (v EUR) 2.280,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) -85,15

Število poslov v 2020 3

P/E -112,78

P/B 1,71

EPS -0,17

Prihodki/sredstva 0,55

ROE (v %) -1,5

DELO PRODAJA, d. d. upravlja infrastrukturo za prodajo tiskanih 
edicij v okviru lastne maloprodajne mreže, ki jo sestavlja preko 
80 fiksnih in premičnih prodajnih mest, v okviru katerih nudi 
tudi širok spekter drugih izdelkov in storitev – tobačne izdelke, 
vplačilo Športnih stav, vstopnice Eventim, predplačniške kartice 
mobilnih operaterjev, mestne vozovnice (Urbana, Marprom), 
prehrambne izdelke, galanterijo in igrače. Poleg tega družba 
upravlja s portfeljem lastnih nepremičnin in finančnih naložb v 
dejavnostih založništva in turizma.

Družba Nama izvaja dve glavni dejavnosti – nepremičninsko in 
trgovinsko dejavnost. Poslanstvo družbe je, da postane mesto 
dogajanja v centru Ljubljane, ki združuje ljudi preko prodaje tr-
govskih izdelkov in dogodkov, poleg tega pa upravlja z nepre-
mičninami v svoji lasti na način, da dosega čim višje donose. 

V okviru trgovinske dejavnosti nudi preko 5.000 m2 prodajnih 
površin s prepoznavnim pečatom sodobnosti in dostopnosti, ki 
jih letno obišče preko milijon kupcev. Delovanje družbe ves čas 
temelji na odgovornosti, pri tem pa upošteva načela trajnostnega 
razvoja ter deluje v dobro delničarjev, zaposlenih, širše skupnosti 
in vseh ostalih deležnikov.

http://www.delo-prodaja.si
http://www.nama.si
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Kompas Shop Vipa holding

Poslovni segment Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 20,81

Prosti obtok  
31. 12. 2019 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 35,00

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -12,50

ISIN koda SI0031103706

Trgovalna koda MTSG

Spletna stran www.kompas-shop.si

Poslovni segment Dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) 0,55

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2020 (v EUR) 0,08

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) -60,53

ISIN koda: SI0021111313

Trgovalna koda: VHDR

Spletna stran: www.vipa-holding.si

Število vrednostnih papirjev 594.601

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,01

Promet 2020 (v EUR) 2.265,00

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 105,54

Število poslov v 2020 5

P/E 69,67

P/B 0,24

EPS 0,50

Prihodki/sredstva 0,63

ROE (v %) 0,4

Število vrednostnih papirjev 7.347.565

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,61

Promet 2020 (v EUR) 647,12

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) 89,41

Število poslov v 2020 14

P/E -100,81

P/B 0,10

EPS 0,00

Prihodki/sredstva 0,00

ROE (v %) -0,1

Družba KOMPAS SHOP d. d. (pred preimenovanjem družba 
Kompas MTS d. d.) je napredna in usmerjena v prihodnost na 
temeljih dolgoletne tradicije. Odlikuje jo predvsem visoko razvita 
ter računalniško podprta tehnologija poslovanja in strokovno 
usposobljeni kadri. Skozi leta delovanja je družba na slovenskem 
trgu zavzela pomemben tržni delež, saj ima 25 poslovalnic loci-
ranih neposredno ob meji z Italijo, Avstrijo in Hrvaško. Vsaka po-
slovalnica ponuja široko paleto izbranih izdelkov svetovno pri-
znanih blagovnih znamk, kjer kupci lahko izbirajo med tobačnimi 
izdelki, prestižnimi kozmetičnimi in tekstilnimi izdelki, široko 
ponudbo alkoholnih pijač, priznanimi blagovnimi znamkami ži-
vilskih proizvodov, idr. Vse bolj prepoznavna pa postaja tudi po-
slovalnica s posebno ponudbo pohištva in dodatkov za dom, ki 
se nahaja v Ljubljani.

http://www.kompas-shop.si
http://www.vipa-holding.si
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Nika

Poslovni segment 
 
 

Drugje nerazvrščene dejavnosti 
finančnih storitev, razen 
zavarovalništva in dejavnosti 
pokojninskih skladov

Tržna kapitalizacija  
31. 12. 2020 (mio EUR) N/A

Prosti obtok  
31. 12. 2020 (v %) N/A

Tečaj na dan  
30. 12. 2019 (v EUR) N/A

Cenovna sprememba  
v letu 2020 (v %) N/A

ISIN koda SI0031100793

Trgovalna koda NIKN

Spletna stran www.nikadd.si

Število vrednostnih papirjev 189.876

Delež tujega lastništva  
31. 12. 2020 (v %) 0,00

Promet 2020 (v EUR) 0

Sprememba v prometu  
od 2019 (v %) N/A

Število poslov v 2020 0

P/E -21,28

P/B 14,45

EPS -1,65

Prihodki/sredstva 0,00

ROE (v %) -50,7

Nika d. d. je družba, katere poglavitna dejavnost je upravljanje s 
kripto naložbami. Naložbe vključujejo predvsem pasivne kvanti-
tativne indeksne strategije NWSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, 
ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi 
ICONOMI. Nika d. d. je most med naložbami na kapitalskih trgih 
in kripto naložbami na kripto trgih. Strategije je mogoče s pa-
metno pogodbo pretvoriti v CETF žetone. Prav tako je mogoče 
s pametno pogodbo žeton pretvoriti nazaj v pripadajoč delež 
premoženja strategije na ICONOMIJU. CETF žetone strategij je 
mogoče kupiti ali prodati na centralizirani borzi Limitlex ali de-
centralizirani borzi UniSwap, Z žetonom je mogoče sodelovati v 
UniSwapovem likvidnostnem poslu in dobiti dodaten donos v 
obliki nagrade od provizij decentralizirane borze.

http://www.nikadd.si
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SI ENTER
Na dan 30. 12. 2020 je bilo v podsegment DELNICE SLOVENIJE uvrščenih 109 delnic slovenskih izdajateljev, ki niso uvrščeni na 
borzni trg. V segment ADVANCE so bili uvrščeni 7 delnic, 1 obveznica in 1 komercialni zapis.

SI ENTER družbe:
AG
ALPLES
ANTEAM TECHNOLOGY GDR
BANKA KOPER
BTC
CELJSKI SEJEM
COMMERCE
CP PTUJ
CPK
CVS MOBILE
DECACARE GDR
DELAVSKA HRANILNICA LJUBLJANA
DNEVNIK
DOMEL HOLDING
DZS
ECHEM GDR
ELEKTRO CELJE
ELEKTRO GORENJSKA
ELEKTRO LJUBLJANA
ELEKTRO MARIBOR

ELEKTRO PRIMORSKA
ELEKTROMONTAZA
ELEKTROTEHNA INTERSET
ELMONT BLED
EMG
ENERGIJA RM
ESOTECH
FENOLIT
GOZDNO GOSPODARSTVO  
NOVO MESTO
GB
CP KRANJ
GORICANE
GRAD
HMEZAD EXPORT-IMPORT
HOTEL SLON
IGMAT
ILANA
IMP
INDUPLATI

INFORMATIKA
INLES
INTARA
ISKRA MEHANIZMI
KZ JAVNA RAZSVETLJAVA  
1.IZDAJA
KD 2. IZDAJA
KEMOFARMACIJA
KIG
KOGAST GROSUPLJE
KOMPAS INT
KOMUNALA NOVA GORICA
KOPITARNA SEVNICA
KOSTAK
KOVINTRADE
KSP SEZANA
LIKO Liboje
LON
LOSKA KOMUNALA
MAIS LJUBLJANA

* Delnica leta trga SI ENTER 2020:  
Elektro Ljubljana d. d.

2020

TRGA
SI ENTER
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Uredništvo - informacije:
Lastnik medija in izdajatelj: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Mesto izdelave publikacije: 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 56
Odgovornost za vsebino: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Julij 2021

Omejitev odgovornosti:
Publikacijo smo pripravili z najvišjo možno mero skrbnosti in preverili podatke.

Izračuni so opravljeni na podlagi zadnjih revidiranih (konsolidiranih) računovodskih izkazov (MRS) in na podlagi povprečnega 
števila izdanih delnic v zadnjih 2 letih:
• P/E – tečaj delnice/čisti dobiček (večinskega lastnika) na delnico (izločene rezerve za lastne deleže in lastne delnice)
• P/B - tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice
• P/E in P/B - izračun na podlagi vseh izdanih delnic (redne in prednostne)
• EPS - dobiček večinskega lastnika/št. delnic (izločene lastne delnice)
• ROE - dobiček (večinskega lastnika)/kapital (povprečje zadnjih dveh let)
• Prihodki/Sredstva - prihodki od prodaje/sredstva (povprečje zadnjih dveh let)

Kljub vsemu, napak pri zaokroževanju, tipografskih napak in tiskarskih napak ni možno izključiti. Razlike lahko nastanejo zaradi 
avtomatskega zaokroževanja vsot števil in odstotkov. Eksplicitno poudarjamo, da so podatki in kalkulacije v tem poročilu zgodovinske 
narave in ne predstavljajo podlage za sprejemanje odločitev o bodoči vrednosti ali gibanju vrednosti. Ne trdimo o točnosti. Informacije 
posredovane v tej publikaciji ne nosijo namena investicijskega svetovanja ali investicijskega priporočila s strani Ljubljanske borze, d. d., 
Ljubljana.

Gospodarski obeti so povzetek iz publikacije Ekonomsko ogledalo, št. 4/2020 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Vse 
informacije o družbah, ki so objavljene v tej publikaciji, so pridobljene od družb samih in niso preverjene o morebitnih napakah s strani 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana. Posledično Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana ne prevzema odgovornosti za pravilnost podatkov.

Publikacija je zakonsko avtorsko zaščitena. Ljubljanska borza, d. d., si pridržuje vse pravice, posebno v primerih razširjanja, kopiranja, 
prevajanja, ponovnega tiskanja in reprodukcije na način fotokopiranja, mikrofilma ali drugih elektronskih procesov, kot tudi pravico 
do shrambe podatkov na podatkovnih napravah – tudi v primerih delne realizacije. Vse našteto ostaja ekskluzivna pravica Ljubljanske 
borze, d. d., Ljubljana.


