
 

 

 

  

   

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP DELNIC 

 

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja naslednje 

 

V A B I L O 

 

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup delnic v imetništvu Republike Slovenije: 

 

 

1. Predmet nameravane prodaje so delnice v imetništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki jih je RS pridobila na podlagi zakona, ki ureja 

dedovanje. Prodajni postopek na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014) v imenu in za račun RS vodi 

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljnjem besedilu ''prodajalec''). 

2. Podatki o številu delnic, ki so predmet nameravana prodaje, o imenu izdajatelja delnic, oznaka in ISIN koda delnice ter podatki o deležih v osnovnem 

kapitalu posamezne družbe izdajateljice, so razvidni iz spodnje tabele: 

 

Zap. 
št. 

Izdajatelj delnice 
(ime družbe) 

Oznaka 
delnice ISIN koda 

Število delnic v 
imetništvu RS 

Delež delnic v 
osnovnem kapitalu 

družbe (v %)   

1 ALPINUM d.d. ALBG SI0031108184 28 0,0360 

2 

ARRIVA ŠTAJERSKA 
d.d. 

CAMG SI0031101387 180 0,0366 

3 HRAM Holding, d.d. ST1R SI0021112105 503 0,0117 



Zap. 
št. 

Izdajatelj delnice 
(ime družbe) 

Oznaka 
delnice ISIN koda 

Število delnic v 
imetništvu RS 

Delež delnic v 
osnovnem kapitalu 

družbe (v %)   

4 IBT TRBOVLJE, d.d. IBTG SI0031101700 66 0,0401 

5 KD Group d.d. KDHR SI0031110461 176 0,0066 

6 

KOMPAS RAC d.d. 
Ljubljana - v likvidaciji 

KHLR SI0031106907 202 0,0106 

7 KS NALOŽBE d.d. KSFR SI0021113855 180 0,0046 

8 LAMETA, d.d. LAMG SI0031117557 4 0,0169 

9 MERCATOR, d.d. MELR SI0031100082 6 0,0001 

10 NTU d.d. NTUN SI0031113309 32 0,0265 

11 

POMORSKA DRUŽBA 
d.d., Portorož 

PDPR SI0031114893 52 0,0957 

12 

Telemach Pobrežje 
d.d. 

KKSR SI0031114232 5 0,0069 

13 VIPA HOLDING d.d. VHDR SI0021111313 267 0,0036 

14 M1, d.d.,  MR1R SI0021113111 1361 0,0035 

15 PUP Velenje d.d. PUPG SI0031104688 217 0,0481 

 
 

3. Ponudba za nakup delnic mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 

a. predmet ponudbe (izdajatelj in oznaka delnice); 

b. ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, 

bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih 

ponudnikov, ne bodo štele za popolne; 

c. način in rok plačila: največ 30 dni po sklenitvi pogodbe;  

                                                 
1 Od navedenega števila delnic MR1R je RS 132 delnic pridobila iz dedovanja, štiri delnice pa na podlagi 3.točke drugega odstavka 374.člena ZFPPIPP.  



d. rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 31. 10. 2019; 

e. prenos imetništva: po plačilu celotne kupnine.  

 

4. Ponudba mora biti brezpogojna. 

5. Ponudba se lahko nanaša le na nakup celotnega števila delnic posameznega izdajatelja. 

6. Če bo ponudbo za nakup delnic na podlagi tega vabila podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima 

družba izdajateljica ali od nje odvisna družba večinski delež, mora ponudnik izkazati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla 

pridobitve lastnih delnic v skladu z  določbami ZGD-1. 

7. Ponudba za nakup delnic mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu 

pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, sklenil prodajno pogodbo v pisni obliki 

8. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da 

so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, 

pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega 

ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe. 

9. V primeru, da bo prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja 

in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec prodajno pogodbo sklenil s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi 

ponudil najvišjo ceno, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. Prodajalec se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.  

10. Na podlagi tega vabila prodajalec ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Odločitev prodajalca, da 

prodajne pogodbe ne bo sklenili, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.  

11. Prodajalec vse zainteresirane osebe prosi, da ponudbo za nakup delnic pošljejo na sedež Slovenskega državnega holdinga, d. d., Mala ulica 5, 

Ljubljana v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo jasno označeno, da gre za ponudbo za nakup delnic in navedeno ime izdajatelja delnic (npr.: 

»Ponudba za nakup delnic družbe...«) in sicer do vključno 3. 10. 2019. Odpiranje ponudb ne bo javno.  

12. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure pri g. Dimitriju 

Marjanoviču, SDH, na telefonski številki 01/300 91 21 ali po elektronski pošti na naslovu dimitrij.marjanovic@sdh.si . 

mailto:dimitrij.marjanovic@sdh.si

