
                                                                                                                                                                        

                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  21.6.2013                       
 

 
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 26. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 21.06.2013 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 13.197.165 št. delnic, kar predstavlja 78,50% delnic z 
glasovalno pravico. 
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Gorenjska banka d.d., Kranj: s 3.068.990 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 18,25% glasovalnih pravic. 

2. Raiffeisen banka d.d., Maribor: s 2.850.752 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 16,96% glasovalnih pravic. 

3. SKB banka d.d. Ljubljana: s 2.254.980 številom delnic in glasovalnih pravic družbe 
ali 13,41% glasovalnih pravic. 

4. Luka Koper, d.d.: s 1.344.783 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 8,00% 
glasovalnih pravic. 

5. Banka Koper d.d., Koper: s 753.703 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
4,48% glasovalnih pravic. 

 
Družba je imela na dan skupščine 18.135 lastnih delnic.   
 
 
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 preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk.    
 

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.197.165 delnic, kar predstavlja 48,01% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.194.965 delnic oziroma 99,98% oddanih 
glasov, proti pa 2.200 delnic oziroma 0,02% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  



 
2. Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2012 z 
mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in 
nadzora ter podelitev razrešnice 
 
Sklep št. 2.1 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2012, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2012 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2012, 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 2012.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.187.409 delnic, kar predstavlja 47,96% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.170.235 delnic oziroma 99,89% oddanih 
glasov, proti pa 14.174 delnic oziroma 0,11% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 12.756.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Sklep št. 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 strani 192 letnega 
poročila koncerna Intereuropa za leto 2012 (tabeli št. 57 in 58). 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.184.409 delnic, kar predstavlja 47,96% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.173.547 delnic oziroma 99,92% oddanih 
glasov, proti pa 10.862 delnic oziroma 0,08% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 12.756.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Sklep št. 2.3 
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2012 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.197.165 delnic, kar predstavlja 48,01% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.173.275 delnic oziroma 99,82% oddanih 
glasov, proti pa 23.890 delnic oziroma 0,18% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 
 



Sklep št. 2.4 
Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2012 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.197.165 delnic, kar predstavlja 48,01% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.177.791 delnic oziroma 99,85% oddanih 
glasov, proti pa 19.374 delnic oziroma 0,15% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2013 
 
Sklep št. 3 
Za poslovno leto 2013 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, 
poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.  
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.197.165 delnic, kar predstavlja 48,01% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.190.465 delnic oziroma 99,95% oddanih 
glasov, proti pa 6.700 delnic oziroma 0,05% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d. 
 
Nasprotni predlog k točki  4.1 dnevnega reda, ki ga je podala Gorenjska banka 
d.d., Kranj 
 
Sklep št. 4.1 
Točka 2.1. se spremeni tako: 
-  da se spremeni prvi odstavek, ki se po spremembi glas: 
»Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem – 
maksimirati vrednost družbe in ustvarjati vrednost za delničarje, ob upoštevanju načela 
trajnostnega razvoja ter delovati v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.« , 
in 
 
-  da se v drugem odstavku črta sledeča dejavnost: 
»64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in 
dejavnosti pokojninskih skladov.« 
 
Točka 6.17 se spremeni tako, da se glasi: 
Nadzorni svet sestavlja 6 (šest) članov, od tega 2 (dva) člana izvoli kot predstavnika 
delavcev družbe svet delavcev. 
 
Točka 6.31. se spremeni tako, da se glasi: 
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine, z objavo na spletni strani 
AJPES in na spletni strani družbe, in sicer z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi. 



 
Drugi odstavek točke 12.2. se spremeni tako, da se črta zadnji stavek in sicer »Do 
uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in 
drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih.«    
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.184.408 delnic, kar predstavlja 47,96% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.179.488 delnic oziroma 99,96% oddanih 
glasov, proti pa 4.920 delnic oziroma 0,04% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 12.756.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo. 
 
 
Nasprotni predlog k točki  4.2 dnevnega reda, ki ga je podala Gorenjska banka 
d.d., Kranj 
 
Sklep št. 4.2 
Na podlagi sprejete spremembe Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe 
Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi: 
 
12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve 
tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z 
dne 30.11.2012 (tridesetega novembra dvatisoč dvanajst), ki se v celoti nadomesti z 
besedilom tega statuta.    
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.192.265 delnic, kar predstavlja 47,99% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.181.403 delnic oziroma 99,92% oddanih 
glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0% oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 4.900.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo. 
 
 
5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta 
 
 
Nasprotni predlog k točki  5.1.  dnevnega reda, ki ga je podala Gorenjska banka 
d.d. 
 
Sklep št. 5.1:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 21.6.2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala, imenuje Klemen Boštjančič. 
 
 
 
 



Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.108.218 delnic, kar predstavlja 47,69% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 12.824.901 delnic oziroma 97,84% oddanih 
glasov, proti pa 283.317 delnic oziroma 2,16 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 88.947.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Nasprotni predlog k točki  5.2.  dnevnega reda, ki ga je podala Gorenjska banka 
d.d. 
 
Sklep št. 5.2:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30. 7. 2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala, imenuje Bogdan Topič. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 11.148.155 delnic, kar predstavlja 40,56% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 5.519.106 delnic oziroma 49,51% oddanih glasov, 
proti pa 5.629.049 delnic oziroma 50,49 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 2.049.010.  
Sklep ni bil sprejet.  
 
Ker nasprotni predlog ni bil sprejet, se je glasovalo o predlogu nadzornega sveta.  
 
 
Sklep št. 5.2:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30. 7. 2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala,  imenuje Tomaž Može. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 9.985.551 delnic, kar predstavlja 36,33% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 1.121.178 delnic oziroma 11,23% oddanih glasov, 
proti pa 8.864.373 delnic oziroma 88,77 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 3.211.614.  
Sklep ni bil sprejet.  
 
Ker sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet ni bil sprejet, se je pristopilo k glasovanju 
nasprotnega predloga, ki ga je podala NLB d.d. 
 
 
Nasprotni predlog k točki  5.2.  dnevnega reda, ki ga je podala NLB d.d. 
Sklep št. 5.2:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30. 7. 2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala, imenuje Igor Mihajlović. 
 
 
 
 
 



Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 11.223.896 delnic, kar predstavlja 40,83% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 7.117.436 delnic oziroma 63,41% oddanih glasov, 
proti pa 4.106.460 delnic oziroma 36,59 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov je bilo 1.973.269.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep št. 5.3:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala,  imenuje mag. Maša Čertalič. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.197.165 delnic, kar predstavlja 48,01% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 13.194.965 delnic oziroma 99,98% oddanih 
glasov, proti pa 2.200 delnic oziroma 0,02 % oddanih glasov.  
Vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Nasprotni predlog k točki  5.4 dnevnega reda, ki ga je podala SKB d.d., Ljubljana 
Sklep št. 5.4:   
Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2013, se za člana nadzornega sveta, 
predstavnika kapitala,  imenuje Miro Medvešek. 
 
Izid glasovanja 
O predlaganem sklepu je glasovalo 13.108.668 delnic, kar predstavlja 47,69% 
osnovnega kapitala.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 12.989.081 delnic oziroma 99,09% oddanih 
glasov, proti pa 119.587 delnic oziroma 0,91 % oddanih glasov.  
Vzdržanih je bilo 88.497 glasov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 

    Uprava družbe Intereuropa d.d. 
Ernest Gortan 

 

 
 
 


