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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 

skupščine 
 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:  
 

sklep 
o izvolitvi delovnih teles 38. skupščine delničarjev 

družbe INTEREUROPA d. d. 
 

 
- 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. Jana Flego.    
 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.  
 
 

 
 
INTEREUROPA d. d INTEREUROPA d. d. 
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA PREDSEDNIK UPRAVE 
Tomaž Kokot Damijan Vajs 
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2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. 
za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi 
in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 s stališčem nadzornega sveta k 
poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2021, poročilom o prejemkih članov 
organov vodenja in nadzora z mnenjem revizorja, sklepanje o uporabi bilančnega 
dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice  
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov: 
 
Sklep št. 2.1 
Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi 
Intereuropa d.d., Koper. 
 
 
Sklep št. 2.2 
Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 13.606.814,64 EUR ostane v celoti 
nerazporejen. 
 
 
Sklep št. 2.3 
Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2021 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.  
 
 
Sklep št. 2.4 
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2021 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.  
 
 
 
Utemeljitev sklepov: 
 
Sklep št. 2.1 
Družba je pripravila poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora. Poročilo o prejemkih je 
pregledal revizor in podal mnenje z dne 19.5.2022. V skladu z navedenim predlagamo, da se 
skupščina delničarjev s poročilom seznani in ga potrdi.  
 
Sklep št. 2.2 
Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2021 znaša 13.606.814,64  EUR in je 
sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2021 v višini 10.004.995,54 
EUR  in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2021 v višini 3.601.819,10 EUR. 
 
Skupina Intereuropa ima v strateških načrtih predvidene večje investicijske projekte na 
področju logistične infrastrukture in informacijske podpore. S tem želi ohraniti in krepiti položaj 
vodilnega ponudnika logističnih storitev na področju zahodnega Balkana.   
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Po drugi strani je v svetu prisotna negotovost glede ukrepov monetarne politike za 
obvladovanje inflacije, ki je delno posledica rasti cen energentov zaradi zaostrenih 
mednarodnih razmer. 
 
V skladu z vsem navedenim uprava in nadzorni svet predlagata, da se zaradi ohranjanja 
finančne stabilnosti in zaradi predvidenih investicijskih projektov bilančnega dobička letos ne 
izplača, niti prednostnim delničarjem niti navadnim delničarjem, temveč, da ostane 
nerazporejen. 
 
Sklep št. 2.3 
Sprejeto revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno 
leto 2021, uspešno izvedeni projekti in preseženi zastavljeni cilji v letu 2021, predvsem pa zelo 
uspešno poslovanje družbe v letu 2021 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. V skladu z 
vsem navedenim predlagamo, da se upravi v sestavi predsednika uprave Marko Cegnar 
(predsednik do 31.12.2021) in član uprave Marko Rems podeli razrešnica.  
 
 
Sklep št. 2.4 
Nadzorni svet je spremljal in nadzoroval poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna 
soglasja za uresničevanje zastavljenih načrtov in strategije družbe. Tudi v letu 2021 je bila 
posebna pozornost usmerjena v poslovanje v pogojih epidemije COVID-19, razvoju in rasti 
poslovanja in poprodajnim aktivnostim, vezano na nadaljnje integracijske postopke z lastnikom 
Pošta Slovenije. Nadzorni svet je skrbno spremljal napredke pri izvajanju vseh pomembnejših 
projektov v letu 2021. Podrobneje so aktivnosti in delo nadzornega sveta predstavljeni v 
Poročilu nadzornega sveta za leto 2021, ki je bilo letos prvič objavljeno ločeno od letnega 
poročila družbe. Vse navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljujejo predlagani 
sklep. Člani nadzornega sveta v letu 2021 so bili Tomaž Kokot, Sebastijan Gostenčnik, mag. 
Karmen Lebe Grajf, Gregor Korene, mag. Boris Novak, mag. Andrej Rihter, Vinko Filipič, Milan 
Perović, Tjaša Benčina in Zlatka Čretnik.  
 
Priloge k 2. točki dnevnega reda: 

- Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2021 
in Poročilo nadzornega sveta za leto 2021 na povezavi:  www.intereuropa.si,  

- Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora z mnenjem revizorja. 
 
 
 

INTEREUROPA d. d INTEREUROPA d. d. 
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA PREDSEDNIK UPRAVE 
Tomaž Kokot Damijan Vajs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intereuropa.si/
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3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 
2024 
 
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Sklep št. 3 
Za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa 
d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo MAZARS d.o.o. 

 
 
Utemeljitev sklepa  
Nadzorni svet skladno s 4. odstavkom 281. člena ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog 
revizijske komisije, predlaga skupščini, da za revizijo računovodskih izkazov družbe 
Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa za leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo 
MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. iz Ljubljane.  
 
Družba MAZARS d.o.o. ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih 
dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini. MAZARS d.o.o. je ena izmed 6 najboljših 
revizijskih  družb v Sloveniji. Zaposluje 7 pooblaščenih revizorjev, ki so vpisani v register 
pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem in imajo veljavno 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti. MAZARS d.o.o. deluje kot združeno partnerstvo, ki 
izkorišča strokovno znanje, obseg in kulturno razumevanje, da lahko nudi strankam prilagojene 
storitve na področju revizije in računovodstva, kot tudi na področju davčnega in finančnega 
svetovanja ter pravne storitve. MAZARS, ustanovljen v Evropi, je prisoten v več kot 90 državah 
in ozemljih, z več kot 44.000 strokovnjaki – več kot 28.000 v integriranem partnerstvo in več 
kot 16.000 prek združenja Mazars North America Alliance, s ciljem pomagati strankam, da bi 
kar najbolje izkoristile svoje poslovne priložnosti. V Sloveniji MAZARS d.o.o., nudi storitve 
vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi največja podjetja na 
slovenskem trgu: skupina Pošta Slovenije, Gorenje, DBS, ELES in DOMEL. 

 
 
INTEREUROPA d. d 
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA 
Tomaž Kokot 
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4. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora  
 
Nadzorni svet in uprava predlagata sprejem naslednjega sklepa: 
 
Sklep št. 4 
Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi 
Intereuropa d.d., Koper.  

 
 
Utemeljitev sklepa  
Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora oblikovati politiko 
prejemkov organov vodenja in nadzora v skladu z 294.a členom ZGD-1, ki se predloži v 
glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki 
pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. 
 
Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike 
prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko 
prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko 
prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. 
 
Predlagana politika temelji na Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) in Uredbi o 
določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev ter 
na do sedaj veljavni Politiki prejemkov članov uprave, ki je bila predstavljena na skupščini leta 
2020. V zvezi s prejemki članov organov nadzora, pa politika povzema sklep skupščine 
delničarjev iz leta 2014, ki je določil prejemke članov nadzornega sveta in komisij nadzornega 
sveta.   
 
 
 
INTEREUROPA d. d INTEREUROPA d. d. 
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA PREDSEDNIK UPRAVE 
Tomaž Kokot Damijan Vajs 

 
 
 
Priloge k 4. točki dnevnega reda: 

- Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora 


