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1 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

Intereuropa d.d. je javna delniška družba z dvotirnim sistemom upravljanja. Upravljanje 

družbe temelji na zakonodaji Republike Slovenije, statutu, internih aktih in Politiki 

upravljanja družbe Intereuropa d.d. Statut družbe in poslovniki posameznih organov so 

dostopni na spletni strani družbe www.intereuropa.si, in sicer v rubriki Upravljanje družbe. 

Poglavitne usmeritve korporacijskega upravljanja so transparentno delovanje, jasna delitev 

odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost ter lojalnost članov organov 

vodenja in nadzora ter neprestano uvajanje izboljšav za povečanje učinkovitosti upravljanja.  

 

Družba sprejema priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je v veljavi od 8. 

decembra 2009 in so ga sporazumno oblikovali ter sprejeli Ljubljanska borza, Združenje 

nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, objavljen pa je na spletnem naslovu 

Ljubljanske borze. 

1.1 SKUPŠČINA DELNIČARJEV  

Temelji delovanja in način sklica  

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe. Njen namen je omogočiti neposredno 

uresničevanje pravic delničarjev pri zadevah družbe. Delovanje skupščine urejajo ZGD-1, 

statut družbe in poslovnik o delu skupščine, ki je objavljen na spletni strani družbe, in sicer na 

podstrani Za vlagatelje.  

 

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo 

delničarjev. Redna letna skupščina je praviloma sklicana do konca meseca junija vsakega leta. 

Delničarji družbe Intereuropa d.d. so o sklicih skupščine obveščeni pravočasno z objavo 

sklica na spletni strani AJPES, na spletni strani družbe Intereuropa d.d. in prek objave 

(SEOnet) na Ljubljanski borzi d.d.  

 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je od dneva sklica do 

dneva zasedanja skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kopru, v sistemu 

SEOnet Ljubljanske borze in na spletnih straneh družbe, in sicer v rubriki Za vlagatelje.  

 

Družba Intereuropa d.d. spodbuja vse večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko 

upravljanja. V ta namen je v okviru sklica skupščine objavila tudi poziv večjim delničarjem, 

da javnosti razkrijejo najmanj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih 

aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.  

Pogoji za udeležbo in komuniciranje z delničarji  

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le 

delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – 

Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 

svojo udeležbo pisno prijavijo v zakonitem roku. Pooblaščenec delničarja mora prijavi 

udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Vsaka delnica daje delničarju en glas. 

 

http://www.intereuropa.si/
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Družba Intereuropa d.d. spodbuja aktivno udeležbo čim večjega števila malih delničarjev na 

skupščini, zato ob objavi sklica skupščine, poleg ostalega gradiva, objavi tudi vzorce prijave 

in pooblastila. Korporativna spletna stran vsebuje tudi rubriko Za vlagatelje, kjer so malim 

delničarjem in drugim vlagateljem poleg informacij o skupščini delničarjev sproti na voljo 

informacije o upravljanju družbe ter letna in medletna poročila.  

 

O sprejetih sklepih skupščine so delničarji takoj po končanem zasedanju seznanjeni na 

spletnih straneh družbe in Ljubljanske borze – SEOnet. 

Skupščina delničarjev v letu 2015 

Delničarji družbe Intereuropa d.d. so se sestali 19. junija 2015 na 28. skupščini delničarjev. 

Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so v skladu z 2. odstavkom 315. člena ZGD-1 na 

skupščini delničarjev imeli glasovalno pravico.  

 

Na 28. skupščini delničarjev so bili prisotni delničarji z 82,43-odstotnim deležem delnic z 

glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala naslednje točke in sprejela naslednje 

pomembnejše sklepe:  

 Seznanila se je z Letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2014, z mnenjem 

revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega 

poročila za leto 2014 ter o načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2014, ki ga 

je predložil nadzorni svet. 

 Odobrila je delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2014.  

 Za poslovno leto 2015 je za revizorja družbe imenovala revizijsko družbo Ernst & Young 

Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. 

 Sprejela je predlagane spremembe statuta družbe. 

 Delničarji so razrešili predsednika nadzornega sveta  Igorja Mihajlovića in imenovali 

novega člana nadzornega sveta Jureta Fišerja.  

 

Sklepi skupščine so v celoti dostopni na spletnem mestu družbe www.intereuropa.si, in sicer 

na podstrani Za vlagatelje, v rubriki Skupščina.  

1.2 NADZORNI SVET  

Sestava nadzornega sveta  

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. sestavlja šest nadzornikov, od katerih so štirje 

predstavniki delničarjev, dva pa predstavnika zaposlenih. Njihov mandat traja štiri leta, z 

možnostjo ponovne izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli 

skupščina. Predstavnike zaposlenih izvoli svet delavcev in skupščino o njihovi izvolitvi le 

seznani. 
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Tabela 1: Člani nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.  

 

Revizijska komisija  

Revizijska komisija se je sestala na šestih sejah, na katerih je obravnavala predvsem vsebine, 

povezane s finančnim poslovanjem in poročanjem družbe o njem. O svojem delovanju je 

redno poročala nadzornemu svetu in mu nudila strokovno podporo pri najzahtevnejših 

odločitvah o nadziranju vodenja poslov. 

 

Revizijska komisija je v letu 2015 delovala v naslednji sestavi: 

 Miro Medvešek, predsednik; 

 Nevija Pečar, članica komisije; 

 mag. Maša Čertalič, članica komisije do 30. 6. 2015; 

 Jure Fišer, član komisije od 1. 7. 2015; 

 Alfjo Kocjančič, zunanji strokovnjak. 

 

Revizijska komisija je delovala v skladu s svojimi pristojnostmi in na način, določen v ZGD-

1, v Politiki upravljanja družbe Intereuropa d.d., v Listini o delovanju službe za notranjo 

revizijo in v Poslovniku o delu revizijske komisije. Delovanje revizijske komisije je 

predstavljeno tudi v Poročilu nadzornega sveta. 

 

 

Zap. 

št.
Ime in priimek

Leto 

rojstva
Izobrazba Zaposlitev

Funkcija v nadzornem 

svetu

Druge 

pomembnejše 

funkcije

1. Klemen Boštjančič 1972 univerzitetni 

diplomirani ekonomist

BRIO 

svetovalni 

center, d.o.o.

predsednik nadzornega 

sveta - predstavnik 

delničarjev (od 1. 7. 

2015)

 21. 6. 2013  21. 6. 2017 član nadzornega 

sveta v družbi 

Merkur Trgovina 

d.d.

2. Miro Medvešek 1964 univerzitetni 

diplomirani ekonomist

Commerce d.d. član nadzornega sveta - 

predstavnik delničarjev

 11. 9. 2013  11. 9. 2017 član nadzornega 

sveta v družbi 

Sava d.d.

3. mag. Maša Čertalič 1976 mag. znanosti 

transportno-

logističnega 

managementa

Luka Koper, 

d.d.

članica nadzornega sveta 

– predstavnica 

delničarjev

 11. 9. 2013   11. 9. 2017  /

4. Jure Fišer 1971 univerzitetni 

diplomirani ekonomist

Gorenje 

Surovina d.o.o.

član nadzornega sveta - 

predstavnik delničarjev

20.6.2015 19.6.2019 član nadzornega 

sveta v družbi 

Merkur Trgovina 

d.d.

5. Igor Mihajlović 1970 univerzitetni 

diplomirani inženir 

strojništva

STD, d.o.o. predsednik nadzornega 

sveta - predstavnik 

delničarjev

 30. 7. 2013 19.6.2015  /

6. Nevija Pečar 1957 ekonomski tehnik Intereuropa 

d.d. – Filiala 

Koper

članica nadzornega sveta 

– predstavnica 

zaposlenih

 20. 11. 2013  20. 11. 2017 predsednica 

sindikata ŠAK – 

KS 90; 

predsednica Sveta 

delavcev v družbi 

Intereuropa d.d.

7. Ljubo Kobale 1962 komercialist Intereuropa 

d.d.  – Filiala 

Celje – PE 

Maribor

član nadzornega sveta – 

predstavnik zaposlenih

 20. 11. 2013   20. 11. 2017  /

Mandatno obdobje
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Komisija za imenovanja in prejemke 

Komisija za imenovanja in prejemke se je v letu 2015 sestala na štirih sejah, obravnavala je 

predvsem kadrovske vsebine in vsebine glede nagrajevanja uprave, njeno delovanje je 

podrobneje predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta. Delovala pa je v naslednji sestavi: 

 Klemen Boštjančič, predsednik; 

 Igor Mihajlović, član komisije do 19. 6. 2015; 

 mag. Maša Čertalič, članica komisije od 1. 7. 2015; 

 Ljubo Kobale, član komisije. 

Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje  

Nadzorni svet deluje v okviru svojih pristojnosti in na način, določen v ZGD-1, v statutu 

družbe in v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Zaveze nadzornega sveta, vezane na 

upravljanje družbe, so opredeljene v Politiki upravljanja družbe Intereuropa d.d. in 

vključujejo sistem ugotavljanja nasprotja interesov ter neodvisnosti njegovih članov. Vsi člani 

nadzornega sveta so podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do kriterijev neodvisnosti iz 

točke C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Izjava je objavljena na 

spletni strani www.intereuropa.si, in sicer na podstrani O nas, v poglavju Predstavitev, v 

rubriki Pravilniki in pomembni dokumenti. 

 

Nadzorni svet se mora na redni seji sestati vsaj enkrat v četrtletju. Za vsako leto pripravi načrt 

svojega delovanja, v katerem opredeli predvidene vsebine in termine sej. Delničarjem poroča 

o svojem delu na skupščinah.  

Podatki o nagrajevanju nadzornega sveta v letu 2015 so objavljeni v računovodskem poročilu 

obvladujoče družbe Intereuropa d.d. Po določilih statuta člani nadzornega sveta ne morejo biti 

udeleženi v dobičku družbe. 

1.3 UPRAVA 

Naloge in področja odgovornosti uprave so opredeljeni v Politiki upravljanja družbe, način 

delovanja pa je podrobneje predstavljen v Poslovniku o delu uprave in v statutu družbe. Ta 

določa, da ima uprava največ štiri člane, njihovo število pa določi nadzorni svet skladno z 

načelom učinkovitosti in racionalnosti. Uprava družbe Intereuropa d.d. je bila v letu 2015 

dvočlanska.  

  

Upravo družbe sta v letu 2015 sestavljala predsednik uprave in namestnica predsednika 

uprave. Uprava je pri svojem delu delovala samostojno. Družbo je vodila na lastno 

odgovornost.  

 

19. februarja 2016 je nadzorni svet družbe na mesto člana uprave družbe Intereuropa d.d. 

imenoval Marka Cegnarja, in sicer za štiriletno mandatno obdobje. Zadolžen je za področje 

prodaje. 

Delovanje uprave v letu 2015 

Uprava je vodila družbo Intereuropa d.d. in koncern Intereuropa skladno z zastavljenimi 

strateškimi cilji ter usmeritvami. Uprava je pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti izhajala 
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iz načel korporativnega upravljanja Politike upravljanja družbe Intereuropa d.d. in je 

upoštevala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Svoje delo opravlja 

skladno z načeli Etičnega kodeksa skupine Intereuropa d.d., s predpisi, s Poslovnikom o delu 

uprave in statutom družbe ter s sprejetimi sklepi organov družbe.  

Prejemki članov uprave  

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter so v ustreznem 

sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem družbe. Variabilni del je odvisen 

od uspešnosti poslovanja družbe, ki se ugotavlja glede na dosežene ali presežene cilje iz 

letnega poslovnega načrta. Uprava je upravičena tudi do udeležbe pri dobičku družbe, o čemer 

odloča nadzorni svet. Podatki o prejemkih uprave so predstavljeni v računovodskem poročilu 

obvladujoče družbe Intereuropa d.d. 

Člani uprave v letu 2015 

Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave: 

 leto rojstva: 1968; 

 univ. dipl. inž. elektrotehnike in magister menedžmenta (Poslovna šola Bled); 

 opravljal je vodstvene in vodilne funkcije na področju trženja ter logistike v družbah Luka 

Koper, d.d., in Secom d.o.o. ter bil predsednik uprave družbe BTC Terminal Sežana d.d.; 

 mandatno obdobje: od 11. junija 2014 do 11. junija 2019; 

 odgovoren je za poslovna področja špedicije in logistike v obvladujoči družbi ter v 

povezanih družbah, za kakovost, pravno službo, sektor za kadrovske in splošne zadeve, 

službo notranje revizije in službo za odnose z javnostmi. 

 

Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave: 

 leto rojstva: 1964; 

 univ. dipl. ekonomistka (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani); 

 opravljala je vodstvene in vodilne funkcije na področju prodaje ter investicij v družbah 

Iplas, n.sol.o., R&P Express d.o.o. in Vipta d.o.o. ter naloge kriznega menedžmenta v 

družbah Preskrba d.d. Sežana in Emona Obala, d.d., Koper; 

 mandatno obdobje: od 25. maja 2015 do 25. maja 2019; 

 odgovorna je za finančno področje, področja investicij in nepremičnin ter informacijske 

podpore. 

1.4 VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB KONCERNA 

Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod 

enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d. Politika povezav med obvladujočo družbo 

in odvisnimi družbami je določena v Politiki upravljanja Intereurope d.d. Učinkovit sistem 

vodenja in upravljanja povezanih družb je pomemben dejavnik uspešnega doseganja 

poslovnih ciljev ter preglednosti poslovanja družb koncerna. 

Načela upravljanja odvisnih družb 

Obvladujoča družba pri upravljanju z družbami v koncernu stremi h globalni učinkovitosti, 

obenem pa spodbuja hitro odzivnost na potrebe lokalnih trgov. Pri upravljanju odvisnih družb 
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sta v ospredju sodelovanje med odvisnimi družbami in spodbujanje prenosa znanja ter dobrih 

praks med družbami v koncernu. 

Uprava družbe Intereuropa d.d. aktivno usmerja vodenje odvisnih družb in zagotavlja 

enotnost na naslednjih področjih vodenja:  

  

 oblikovanje poslovne vizije, poslanstva in razvojnih strategij; 

 notranja organiziranost poslovnih področij delovanja; 

 usklajen nastop na trgu kupcev in dobaviteljev; 

 poslovno načrtovanje, investicije in financiranje; 

 enotne računovodske usmeritve in politika; 

 nadzor poslovanja (kontroling, revizija) in kakovosti; 

 kadrovska in plačna politika ter razvoj in prenos znanja; 

 strateški marketing in komuniciranje z javnostmi; 

 enoten razvoj informacijskih tehnologij; 

 druga področja vodenja, določena z razvojnimi programi koncerna.  

  

Poslovanje in delovanje družb v koncernu Intereuropa je v skladu z lokalno zakonodajo, s 

sklepi organov upravljanja matične družbe in odvisnih družb, s pogodbami o poslovnem 

sodelovanju, sklenjenimi med matično družbo in posamezno odvisno družbo, ter z veljavnimi 

notranjimi poslovniki in pravilniki, ki jih je sprejela uprava matične družbe. 

Proaktivno spremljanje in nadzor poslovanja 

Sodelovanje članov uprave in vodilnih delavcev družbe Intereuropa d.d. v nadzornih svetih, 

upravnih odborih ali upravah odvisnih družb zagotavlja večjo usklajenost pri izvajanju 

strateških odločitev, celovitejši nadzor nad poslovanjem odvisnih družb in boljši pretok 

informacij.  

 

Z dejavnim usmerjanjem vodenja odvisnih družb zagotavljamo koordinacijo razvoja, trženja 

in izvajanja produktov na način, ki omogoča doseganje učinkovitosti koncerna kot celote. 

 

Redno spremljanje poslovanja in doseganja planskih ciljev odvisnih družb je potekalo prek 

mesečnega poročanja ter četrtletnih projekcij poslovanja, ki omogočajo hitrejše odzivanje na 

nihanja v povpraševanju s proaktivnimi ukrepi. Med upravo obvladujoče družbe in vodstvi 

odvisnih družb so bili stalni medsebojni stiki po elektronski poti ali osebno. Vodilni in 

vodstveni delavci vseh družb koncerna so se oktobra zbrali na redni letni konferenci, kjer so 

predstavili aktivnosti za dosego planskih ciljev v letu 2016. 

1.5 ETIČNI KODEKS  

Zaposleni v družbah koncerna Intereuropa pri svojem delu sprejemamo odločitve, ki vplivajo 

na poslovanje in ugled družbe. Pri tem pa lahko nastopijo okoliščine, ko se pojavijo dvomi in 

negotovost glede sprejema pravilne odločitve. Uprava družbe Intereuropa d.d. s sprejetim 

Etičnim kodeksom koncerna Intereuropa predpisuje zaposlenim pravila etična ravnanja v 

določenih okoliščinah. Etični kodeks vključuje osnovne etične vrednote, opredeljuje odnos do 

zaposlenih, odnos do kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev, odnos do vlagateljev in 

širše družbe. 
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Vsi zaposleni v vseh družbah koncerna Intereuropa moramo spoštovati pravila etičnega 

kodeksa. Če je zaznano ravnanje, ki je v neskladju z določili etičnega kodeksa, se poda 

prijava etičnemu odboru. V poslovnem letu 2015 se etični odbor ni sestal, saj ni bilo nanj 

naslovljenih nobenih prijav. 

1.6 REVIZIJA POSLOVANJA 

Zunanja revizija  

Skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d. je za revizijo računovodskih izkazov družbe 

Intereuropa d.d. in koncerna Intereuropa za poslovno leto 2015 imenovala revizijsko družbo 

Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.  

 

Posli družbe Intereuropa d.d. in njenih odvisnih družb z revizijskimi družbami so 

predstavljeni v računovodskem poročilu družbe v okviru pojasnil k računovodskim izkazom 

družbe in skupine.  

Notranja revizija 

Poslanstvo notranje revizije je krepitev in zaščita vrednosti družb Koncerna Intereuropa z 

dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem ter poglobljenim 

razumevanjem delovanja družb koncerna Intereuropa. 

 

Cilj delovanja Službe za notranjo revizijo je pomagati vodstvu koncerna Intereuropa k 

boljšemu upravljanju, upravljanju s tveganji in večji uspešnosti ter učinkovitosti poslovanja v 

okviru sprejete razvojne strategije ter poslovnih in finančnih načrtov.  

 

Podlage za delovanje Službe za notranjo revizijo so opredeljene v dveh temeljnih dokumentih, 

v Listini o delovanju Službe za notranjo revizijo in v Pravilniku o delovanju Službe za 

notranjo revizijo. Notranji revizorji pri svojem delu poleg temeljnih dokumentov upoštevajo 

Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeks poklicne etike 

notranjega revizorja, Kodeks notranjerevizijskih načel, zakonodajo in druge predpise ter 

interne akte družbe.  

 

Notranje revidiranje se izvaja v skladu s strateškim in letnim načrtom Službe za notranjo 

revizijo. Strateški in letni načrti za delovanje in poročila o delovanju službe za notranjo 

revizijo se predložijo v sprejem upravi družbe, v obravnavo Revizijski komisiji nadzornega 

sveta in v soglasje nadzornemu svetu.  

Načrt nalog Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2015 sta v mesecu decembru 2014 

sprejela uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa d.d., Koper. Pripravljena obdobna 

poročila o delovanju službe za notranjo revizijo v poslovnem letu 2015 so obravnavali uprava 

družbe, revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet družbe.  

 

V prvi polovici poslovnega leta 2015 so notranji revizorji zaključevali z izvajanjem 

notranjerevizijskih nalog iz poslovnega leta 2014. Skladno z načrtom za poslovno leto 2015 

so notranji revizorji izvajali sedem načrtovanih notranjerevizijskih nalog, eno izredno 

notranjerevizijsko nalogo, tri naloge pa so prenesene v poslovno leto 2016. Notranjerevizijske 
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naloge so bile izvedene v matični družbi in v treh odvisnih družbah koncerna Intereuropa. 

Naloge so se nanašale na revidiranje delovanja notranjih kontrol poslovnih in podpornih 

procesov s ciljem zagotavljanja skladnosti z zakonskimi ter internimi predpisi. V poročilih so 

bila podana zagotovila o delovanju vzpostavljenih notranjih kontrol procesov in tudi 

priporočila za njihovo izboljšanje.  

 

Služba za notranjo revizijo redno spremlja uresničevanje izdanih priporočil. Izvedene so bile 

preveritve realizacije priporočil skladno z načrtovanimi aktivnostmi. Služba za notranjo 

revizijo ocenjuje, da je bila realizacija izdanih priporočil v poslovnem letu 2015 zelo uspešna. 

S preveritvijo izvajanja uresničevanja priporočil iz opravljenih pregledov nadaljujejo tudi v 

poslovnem letu 2016.  

 

Služba za notranjo revizijo je v letu 2015 izvajala tudi svetovalne naloge. Izvedenih je bilo 

več svetovalnih nalog, pretežno v matični družbi. V poslovnem letu 2015 je Služba za 

notranjo revizijo nekaj časa porabila tudi za širitev strokovnega znanja zaposlenih in za 

izboljšanje kakovosti dela z nadgrajevanjem metodike notranjega revidiranja v skladu z 

Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. 

 

V drugi polovici poslovnega leta 2015 je bilo delovanje Službe za notranjo revizijo presojano 

s strani zunanje presojevalke kakovosti delovanja. Zunanja presojevalka je potrdila, da je 

delovanje Službe za notranjo revizijo skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega 

ravnanja pri notranjem revidiranju. Zaznane priložnosti za izboljšave je Služba za notranjo 

revizijo v pretežni meri upoštevala že v poslovnem letu 2015. V zadnjem trimesečju 

poslovnega leta 2015 so bili prenovljeni temeljni dokumenti, pripravljena sta bila Strateški 

načrt delovanja notranje revizije za obdobje 2016–2019 in letni načrt nalog za poslovno leto 

2016. Vsi navedeni dokumenti so bili predloženi v sprejem upravi družbe, v obravnavo 

revizijski komisiji nadzornega sveta in v soglasje nadzornemu svetu. 

1.7 OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V 

DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 

Uprava družbe je odgovorna za vodenje poslovnih knjig, vzpostavljanje in zagotavljanje 

delovanja notranjega kontroliranja ter notranjih računovodskih kontrol, izbor in uporabo 

računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja družbe. 

 

Konstantno si prizadeva za vzpostavitev učinkovitega kontrolnega sistema, in sicer takega, ki 

bo čim bolj omejil nastanek potencialnih negativnih pojavov in dal upravi primerno 

zagotovilo za doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Notranje kontrole zmanjšujejo tveganja in prispevajo k zagotavljanju ustreznosti ter 

zanesljivosti računovodskih informacij in spoštovanju zakonov ter drugih predpisov. S 

pomočjo računovodskih kontrol obvladujemo tveganja, ki so povezana:  

 z verodostojnostjo računovodskih podatkov: pomembne so predvsem knjigovodske listine 

kot dokazila o obstoju poslovnih dogodkov, iz katerih sta nedvoumno razvidni vsebina in 

vrednost poslovnih transakcij; 

 s popolnostjo računovodskih podatkov: zagotavljamo jo z natančno določenimi postopki 

evidentiranja, ki so določeni v notranjih aktih, in z nadzorom delovanja teh postopkov; 
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 s pravilnostjo računovodskih podatkov: zagotavljamo jo s primerjavo podatkov v 

informacijskem sistemu s podatki na knjigovodskih listinah; 

 z razmejevanjem odgovornosti v poslovnih procesih in z avtorizacijami za delo v 

informacijskem sistemu: natančno in dosledno določanje zadolžitev ter odgovornosti 

vpletenih pri posameznem poslovnem dogodku; 

 s strokovnostjo dela: skrbimo za redno strokovno usposabljanje zaposlenih, ki s svojim 

delom prispevajo k pravilnim, pravočasnim in kakovostnim računovodskim informacijam 

ter vplivajo na kakovost in hitrost procesa poročanja. 

 

Pri  sestavi računovodskih izkazov in pojasnil k njim se pojavljajo določena tveganja, ki jih 

zmanjšujemo predvsem:  

 s pregledno organizacijsko shemo matične družbe in skupine; 

 z dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik; 

 z upoštevanjem rokovnika sestave računovodskih izkazov; 

 z rednimi notranjimi in zunanjimi revizijskimi pregledi poslovnih procesov ter poslovanja. 

 

Pomembno vlogo ima tudi informacijski sistem, kjer sta z vgrajenimi kontrolami 

onemogočena vnos in knjiženje napačnih poslovnih dogodkov, ki so nastali v informacijskih 

podsistemih. S sistemom avtorizacij je zagotovljeno, da uporabniki izvajajo samo tiste 

poslovne procese, za katere imajo pooblastila. 

1.8 PODATKI O POMEMBNEM NEPOSREDNEM IN POSREDNEM IMETNIŠTVU VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV DRUŽBE – V SMISLU DOSEGANJA KVALIFICIRANEGA DELEŽA, POSEBNIH 

KONTROLNIH PRAVIC IN OMEJENIH GLASOVALNIH PRAVIC 

Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe – v smislu 

doseganja kvalificiranega deleža 

Podatke o doseganju kvalificiranega deleža, kakršnega določa Zakon o prevzemih, sproti 

objavljamo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in jih 

posredujemo Agenciji za trg vrednostnih papirjev.  

 

Neposredni imetniki pomembnih deležev v izdajatelju v skladu s 105. členom Zakona o trgu 

finančnih instrumentov, ki presegajo delež 5 odstotkov glasovalnih pravic, na dan 31. 12. 

2015 so bili:  

 

SID banka d.d. 18,0 odstotka glas. pravic (4.942.072 delnic IEKN*) 

NLB d.d. 17,4 odstotka glas. pravic (240.000 delnic IEKG + 5.530.601 delnic 

IEKN*) 

Gorenjska banka d.d. 11,2 odstotka glas. pravic (3.068.990 delnic IEKG) 

Raiffeisen banka d.d. 10,4 odstotka glas. pravic (2.850.752 delnic IEKG) 

SKB d.d.    8,2 odstotka glas. pravic (2.254.980 delnic IEKG) 

 
* Glasovalne pravice, pridobljene na podlagi 315. člena ZGD-1. 

Pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne 

pravice 
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Posamični delničarji družbe, ki imajo v lasti navadne delnice, nimajo posebnih kontrolnih 

pravic na podlagi lastništva delnic družbe. Prav tako nimajo omejitev pri izvajanju 

glasovalnih pravic. 

Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic in lastne delnice 

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 27.488.803 delnic, od tega je 16.830.838 navadnih in 

10.657.965 prednostnih, kosovnih, prosto prenosljivih delnic. 

 

Delničarji družbe Intereuropa d.d., ki so lastniki navadnih delnic, nimajo omejitev za 

izvajanje glasovalnih pravic. V skladu z 249. členom ZGD-1 družba iz lastnih delnic nima 

glasovalnih pravic. Družba Intereuropa d.d. je po stanju na dan 31. december 2015 imetnica 

18.135 lastnih delnic z oznako IEKG v skupni knjigovodski vrednosti 180.000 evrov, kar 

predstavlja 0,1077 odstotka navadnih delnic oziroma 0,0660 odstotka vseh delnic. V letu 2015 

družba Intereuropa d.d. ni kupovala niti prodajala lastnih delnic. 

Delničarji družbe Intereuropa d.d., ki so lastniki prednostnih delnic, so v skladu z 2. 

odstavkom 315. člena ZGD-1 na 28. skupščini delničarjev dne 19. 6. 2015 imeli glasovalno 

pravico. V skladu s tem je od skupnega števila 27.488.803 delnic na skupščini imelo 

glasovalno pravico 27.470.668 delnic oziroma 99,9340 odstotka vseh delnic družbe. 

1.9 IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 

Uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, 

Koper, sta ponovno preverila skladnost upravljanja v družbi s Kodeksom upravljanja javnih 

delniških družb in izjavljata, da družba pri svojem delovanju ter poslovanju spoštuje 

priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, s posameznimi odstopanji, ki so 

razkrita in pojasnjena v nadaljevanju. 

Poglavje: Nadzorni svet 

Priporočilo 8.2.:  

Nadzorni svet s posebnim sklepom določi nabor vsebin in roke, ki jih pri rednem obveščanju 

upošteva uprava. Nadzorni svet meni, da ni treba, da se te vsebine in roki namesto s sklepom 

določajo s poslovnikom.   

Poglavje: Transparentnost poslovanja 

Priporočilo 20.3.: 

Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju notranjega akta, s katerim bi dodatno omejila 

trgovanje z delnicami družbe in delnicami povezanih družb. Družba je ocenila, da so določbe 

Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) dovolj natančne in obvezujoče, tako da 

podvajanje enakih določil ni potrebno.   

 

Nekatera priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za družbo niso relevantna, 

zato jih tudi posebej ne izpostavljamo. Priporočila, ki so za določene primere naložena družbi 

oziroma njenim organom, bo družba upoštevala ob nastopu takega primera. 

Izjava se nanaša na obdobje od zadnje objave izjave, to je od dne 28. 4. 2015, do datuma 

objave te izjave.  
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Dne 8. 12. 2009 so Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in 

Združenje Manager sprejeli prenovljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki se 

uporablja od 1. 1. 2010 dalje in je v slovenskem ter angleškem jeziku javno dostopen na 

spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si). 

 

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je del letnega poročila za 

leto 2015 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe www.intereuropa.si. 

 

Intereuropa d.d., Koper    

 

Koper, 21. april 2016                       

 

mag. Ernest Gortan,                                                            Klemen Boštjančič, 

predsednik uprave                                                               predsednik nadzornega sveta 
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