
                                                                                                                                                                        

                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  08.07.2011                       
 

 
Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07) ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil 
borze objavlja 
 

sklepe 23. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 08.07.2011 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 5.070.938 št. delnic, kar predstavlja 64,32% delnic z 
glasovalno pravico.  
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
24,87% glasovalnih pravic. 

2. Kapitalska družba d.d., Ljubljana: s 719.797 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 9,13% glasovalnih pravic. 

3. Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: s 474.926 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 6,02% glasovalnih pravic. 

4. INFOND d.o.o.-PE Uravnoteženi vzajemni sklad Global, Maribor: s 313.391 
številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 3,97% glasovalnih pravic. 

5. NFD 1 Delniški investicijski sklad, Ljubljana: s 304.312 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 3,86% glasovalnih pravic. 

 
Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi: 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 

- Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda 

se za preštevalca glasov izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Milena Kalc.  
 
           Seji skupščine je  prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 



2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2010 z mnenjem revizorja in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu 
ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.  
 
Sklep 2.1. 
 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2010, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2010 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2010, ki ga je skladno z 282. 
členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb 
potrdil letno poročilo za leto 2010.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep 2.2. 
 
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni na str. 184 letnega poročila 
koncerna Intereuropa za leto 2010 (tabela 58 in 59). 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep 2.3. 
 
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2010 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 



Sklep 2.4. 
 
Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2010 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
3. Spremembe Statuta družbe Intereuropa d.d.  
 
Skupščina sprejme predlagano spremembo 6.26. točke Statuta, s katerim se določa sestavo 
prejemkov članov nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva 
skupščine ter sprejme čistopis statuta družbe s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta 
družbe, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v 
sodni register.   
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
4. Plačilo članom nadzornega sveta   
 
1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana 
nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za 
udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine 
za udeležbo na seji nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do sejnin za  
korespondenčne seje. Član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede 
na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse 
dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej 
komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije 
za posameznega člana nadzornega sveta.   
 
2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v 
višini 8.400 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je 
upravičen tudi do doplačila v višini 20% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta. Predsednik revizijske komisije je upravičen do doplačila v višini 10% 
osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta 
prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih 
izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno 



dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so 
upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni.   
 
3. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in 
prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi 
Intereuropa d.d. Stroški prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma 
začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v 
komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa, najmanj 100(sto) kilometrov, če se ni 
mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega 
sredstva več ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 
 
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v 
ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in 
sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 
 
5. Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register sprejetih v 3. sklepu te 
skupščine. Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati sklep, ki ga je sprejela skupščina na 
svoji 19. seji, dne 10.4.2009. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
5. Določitev standardov računovodskega poročanja  
 
Intereuropa d.d., sestavlja letno poročilo in računovodske izkaze iz 1. odstavka 60. člena 
ZGD–1 od 1.1.2011 dalje za nedoločen čas, vendar ne manj kot pet let, v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011 
 
Za poslovno leto 2011 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, 
poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.070.938 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 0 
delnic oziroma 0% oddanih glasov.  



Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
7. Spremembe Poslovnika o delu skupščine  
 
Skupščina sprejme predlagane spremembe Poslovnika o delu skupščine, zaradi uskladitve s 
statutom in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD–1), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni 
del gradiva skupščine. Skupščina sprejme tudi čistopis Poslovnika o delu skupščine.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 5.070.938 delnic, kar predstavlja 64,17% osnovnega 
kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 4.915.956 delnic oziroma 96,94% oddanih glasov, proti pa 
154.982 delnic oziroma 3,06% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 
  

    Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 


