
Družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 

2A, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: Elektro Celje d.d.), ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje 

za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: Elektro Ljubljana d.d.), ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Elektro Maribor 

d.d.), ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 

cesta 22, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: Elektro Primorska d.d.), in 

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: HSE d.o.o.) 

 

 

objavljajo 

 

 

VABILO K IZKAZU INTERESA ZA NAKUP POSLOVNIH DELEŽEV V DRUŽBI 

STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. 

 

 

Družbe Elektro Celje d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Primorska 

d.d. in HSE d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Prodajalci) so imetnice poslovnih deležev v 

družbi STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, matična 

številka 1807099000, davčna številka 13771400 (v nadaljnjem besedilu: Stelkom). 

 

Družbe Elektro Ljubljana d.d., Elektro Primorska d.d. in Elektro Maribor d.d., so vsaka 

imetnice enega poslovnega deleža, ki predstavlja 3,84-odstotni delež v osnovnem kapitalu 

družbe Stelkom, družba HSE d.o.o. je imetnica enega poslovnega deleža, ki predstavlja 

7,35-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Stelkom ter družba Elektro Celje d.d. je 

imetnica dveh poslovnih deležev, ki skupaj predstavljata 7,68-odstotni delež v osnovnem 

kapitalu družbe Stelkom. Skupaj so Prodajalci imetniki poslovnih deležev, ki predstavljajo 

26,55-odstotkov deleža v osnovnem kapitalu družbe Stelkom (v nadaljnjem besedilu: 

Poslovni deleži). Cilj Prodajalcev je pridobiti najugodnejšo ponudbo za nakup Poslovnih 

deležev ter optimizacija stroškov, povezanih s prodajo Poslovnih deležev. 

 

1. Predmet vabila 

 

Predmet vabila je zbiranje ponudb za izkaz interesa za nakup Poslovnih deležev. Predmet 

prodaje so vsi Poslovni deleži skupaj. 

 

Družba Stelkom je ponudnik telekomunikacijskih storitev z 18-letno tradicijo, ki s svojim 

hrbteničnim omrežjem povezuje vsa večja mesta po Sloveniji in tujini. Njene storitve so 

osredotočene izključno na segment poslovnih uporabnikov. 

 

2. Vsebina izkaza interesa 

 

Zainteresirani ponudniki, so vljudno vabljeni, da izkažejo interes, pisno ter z najmanj 

sledečo vsebino: 

 

- ime in priimek oziroma firmo ponudnika,  

- naslov (stalno prebivališče za fizične osebe oziroma sedež za pravne osebe),  

- davčno številko za pravne osebe, 



- kratko predstavitev ponudnika, vključno z obsegom poslovanja ter kontaktno 

osebo, dosegljivo v primeru dodatnih vprašanj. 

 

3. Rok za posredovanje izkaza interesa 

 

Prosimo, da izkaz interesa za nakup posredujete najkasneje do 24.00 v nedeljo, 

13. 11. 2022, na naslov: zadevaStel@kbp.si z oznako »Zadeva Stelkom«. 

 

4. Drugo 

 

Predmetno vabilo k izkazu interesa za nakup Poslovnih deležev v družbi Stelkom je 

nezavezujoče in ima zgolj informativno naravo oziroma ne predstavlja prospekta, ponudbe, 

vabila ali priporočila za nakup.  

 

Prodajalci si pridržujejo pravico, da lahko kadar koli sprejmejo odločitev o tem, da od 

postopka odstopijo oziroma, da odstopijo od pogajanj s katerim koli zainteresiranim 

ponudnikom, ki je izkazal interes na njegovi podlagi, ne da bi zato navedli razloge ali 

prevzeli kakršno koli odgovornost.  

 

V Ljubljani, dne 25. 10. 2022 

 

 

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

 

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

 

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

 

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

 

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 

mailto:zadevaStel@kbp.si

