
Kategorija instrumenta
Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

Delež aktivnih 
naročil

Delež usmerjenih 
naročil

LJSE (XLJU) 56,98 57,67 100 0 96,33
NASDAY N-Mkt (XOFF) 32,64 8,47 100 0 100
NASDAQ/NMS (XNMS) 9,04 32,28 100 0 100

NEW YORK (XNYS) 1,34 1,59 100 0 100

Kategorija instrumenta
Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

Delež aktivnih 
naročil

Delež usmerjenih 
naročil

OTC-EUROPA (XOFF) 99,9 99,9 100 0 100
LJSE (XLJU) 0,1 0,1 100 0 100

Objava informacij o identiteti mest izvrševanja in kakovosti izvrševanja v letu 2021 na podlagi delegirane uredbe komisije EU 2017/576 za 
neprofesionalne stranke

Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju

Dolžniški instrumenti

NE

NE



Kategorija instrumenta
Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

Delež aktivnih 
naročil

Delež usmerjenih 
naročil

/ / / / / /

Kategorija instrumenta

Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

Delež aktivnih 
naročil

Delež usmerjenih 
naročil

/ / / / / /

Strukturirani finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti

DA

DA



Kategorija instrumenta

Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

Delež aktivnih 
naročil

Delež usmerjenih 
naročil

XETRA (XOFF) 50,36 50,36 100 0 100
AMEX (XASE) 21,28 21,28 100 0 100

NEW YORK STOCK EXCHANGE (ARCX) 10,3 10,3 100 0 100
NASDAQ/NMS (XNMS) 8,76 8,76 100 0 100

NEW YORK (XNYS) 4,99 4,99 100 0 100

Kategorija instrumenta
Obvestilo, če se je v preteklem letu 
izvedel povprečno manj kot 1 posel na 
delovni dan

Pet najprometnejših mest izvrševanja, 
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v 
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega trgovanja 
kot odstotek celotnega 

obsega v navedeni 
kategoriji

Delež izvršenih naročil kot 
odstotek vseh naročil v 

navedeni kategoriji

Delež pasivnih 
naročil

DeležOdstotek 
aktivnih naročil

Delež usmerjenih 
naročil

/ / / / / /
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DA

Drugi instrumenti

Produkti s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi)

NE


