
 

INTEREUROPA d.d., Koper  

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih skupščine 

Obvestilo o sklepih skupščine 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja 
sklepe sprejete na 10. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA d.d.,  

ki je bila 19. julija 2002 v Kopru, ob 65,64 odstotni zastopanosti osnovnega kapitala družbe.  

Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe uprave in nadzornega sveta. 
 

 
Sprejeti sklepi skupščine 

 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 

 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Za predsednika skupščine se izvoli Rasto Plesničar, za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo 
glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se izvolita kot preštevalca Natali Volčič Ivanič in 
Matej Okretič. 
 
Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Nevenka Kovačič.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki. 
 
 
2. Predložitev letnega poročila uprave za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in 

poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2001 in s poročilom nadzornega 
sveta z dne 6.5.2002 o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2001. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki. 
 
 
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 

svetu 
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
1.) Bilančni dobiček v višini 7.863.098 tisoč SIT se uporabi tako, da: 
 
- se del čistega dobička leta 2001 v višini 1.580.483 tisoč SIT nameni za izplačilo dividend 
delničarjem, v bruto višini 200 SIT na delnico, izračun upošteva tudi izdajo 691.713 novih delnic za 
prevzem družbe STTC d.d. Maribor; 
- se del čistega dobička leta 2001 v višini 54.546 tisoč SIT nameni za udeležbo uprave in 
nadzornega sveta družbe pri dobičku družbe; 
- preostali del bilančnega dobička v višini 6.228.069 tisoč SIT ostane nerazporejen. 
 
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 23.07.2002 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se 
vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda 



se izplača do 31.08.2002.  
 
2.) Skupščina upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 
2001. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki. 
 
 
4. Določitev udeležbe predsednika in članov uprave ter predsednika in članov nadzornega 

sveta pri dobičku družbe  
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
          1. Predsednik in člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe za leto 2001 v višini 25% 
svojih prejetih bruto plač za leto 2001  

          2. Predsednik nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 15% prejetih bruto 
plač predsednika uprave za leto 2001 

          3. Vsak član nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 10% povprečnih 
bruto plač članov uprave za leto 2001. 
 
Plačilo po tem sklepu se izvrši v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa.  
 
Sklep sprejet v predlagani obliki. 
 
 
5. Seznanitev skupščine z uskladitvijo članstva - predstavnikov delavcev v nadzornem 

svetu s točko 6.17. Statuta družbe 
 

Predlog sklepa 
Skupščina je seznanjena s sklepom Sveta delavcev družbe INTEREUROPA d.d. št. 70/2002-ag z 
dne 03.06.2002, s katerim je kot člana - predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe odpoklicala 
gospo Biserko Žibert. 
 
Na podlagi navedenega skupščina ugotavlja, da so člani - predstavniki delavcev v nadzornem 
svetu družbe naslednji: 
 
1. Zoran Klampfer 
2. Ivanka Parovel 
3. Marina Rus 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 

6. Imenovanje revizorja  

Predlog sklepa nadzornega sveta 
Za poslovno leto 2002 se za revizorja imenuje pooblaščena družba RFR ERNST & YOUNG, 
d.o.o., Ljubljana. 
 
Sklep sprejet v predlagani obliki 

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo. 

INTEREUROPA d.d. 
Predsednik uprave družbe 
Jože Kranjc  


