
 

 
Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja 

 
 

 

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA 
OD 1.1.2014 DO DNEVA OBJAVE POROČILA 

 
 
 

Uvodno pojasnilo 
 
Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Plama-pur 
d.d. Podgrad. 
Pomembnejše spremembe podatkov družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja 
Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe www.plama-pur.si. 

 
 

Osebna izkaznica 
 

Naziv Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. 
Podgrad 

Skrajšan naslov Plama pur d.d. Podgrad 

Datum vpisa v sodni register 18. marec 1997 

Sedež Podgrad 17, 6244 Podgrad 
Tel:   05 71 49 100 ;  Faks: 05 71 49 299 
E - pošta:  info@plama-pur.si ; http://www.plama-pur.si 

Dejavnost Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 

Šifra dejavnosti 22.210  

Davčna številka SI61106062 

Matična številka 5042348 

Osnovni kapital 2.865.957,27 EUR 

Delnice 686.798 navadnih kosovnih delnic z oznako POPG  

Certifikati po standardu kakovosti ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 

Predsednik upravnega odbora dr. Aleš Musar 

Glavni izvršni direktor mag.Uroš Barba  

 
 

Lastniška struktura 
 

Lastniki na dan 31.03.2014 DELEŽI 

AG d.d., LJUBLJANA 50,00 % 
PLASTA d.o.o., ŠENTRUPERT 24,99 % 
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., PODGRAD 24,98 % 
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS, KLAGENFURT (A) 0,03 % 

  



Plama-pur d.d. Podgrad 

 

 

Dogodki v obdobju poročanja
 
Družba je dne 15.1.2014 prejela tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe, ki sta jo vložila delničarja 
Plasta d.o.o. in Termoplasti-Plama d.o.o. zaradi ničnosti podrejeno izpodbojnosti skupščinskih 
sklepov z dne 30.12.2013. V skladu z začasno odredbo Okrožnega sodišča
dividend in ni oblikovala sklada za izplačilo nagrad zaposlenim.
 
Upravni odbor je na konstitutivni seji dne 15.1.2014 za predsednika upravnega odbora imenoval dr. 
Aleša Musarja, za namestnico predsednika Marjanco Drame, za izv
upravnega odbora pa Marka Koniča.
 
Upravni odbor je imenoval revizijsko komisijo upravnega odbora, ki jo sestavljajo Bojana Vinkovič, 
predsednica, Marjanca Drame in Nina Jurkovič.
 
Dne 9.4.2014 je potekala 21. skupščina 
v višini 2,18 eur bruto na delnico. Dividende so bile izplačane.
 
 
 

Opis finančnega položaja in poslovanja družbe
 
V obdobju januar - marec 2014 smo realizirali 9.694 tisoč
storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 10 %. S prodajo 
na tujem trgu smo dosegli 79,2 % poslovnih prihodkov, kar je 21 % več kot v enakem obdobju 
preteklega leta. Prodaja na domačem trgu, kjer smo dosegli 20,8 % poslovnih prihodkov se je v 
primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 20 %.
Poslovni izid iz poslovanja za obravnavano obdobje je v višini 924 tisoč EUR, kar je 67 % več kot v 
enakem obdobju preteklega leta. 
Čisti poslovni izid družbe za obdobje januar 
v enakem obdobju preteklega leta.
 
 

 
Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR

Poslovni izid iz poslovanja  v 000 EUR

EBITDA v 000 EUR 

Čisti poslovni izid v 000 EUR 

 

 
Kratkoročna pokritost ( krat.sredstva/krat.obveznosti)

Stopnja dol.financiranja (dolgovi/viri sredstev)

 
 
 
 
Uroš Barba 

glavni izvršni direktor   
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Dogodki v obdobju poročanja 

prejela tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe, ki sta jo vložila delničarja 
Plama d.o.o. zaradi ničnosti podrejeno izpodbojnosti skupščinskih 

sklepov z dne 30.12.2013. V skladu z začasno odredbo Okrožnega sodišča v Kopru
in ni oblikovala sklada za izplačilo nagrad zaposlenim. 

Upravni odbor je na konstitutivni seji dne 15.1.2014 za predsednika upravnega odbora imenoval dr. 
Aleša Musarja, za namestnico predsednika Marjanco Drame, za izvršnega direktorja izmed članov 
upravnega odbora pa Marka Koniča. 

Upravni odbor je imenoval revizijsko komisijo upravnega odbora, ki jo sestavljajo Bojana Vinkovič, 
predsednica, Marjanca Drame in Nina Jurkovič. 

Dne 9.4.2014 je potekala 21. skupščina delničarjev na kateri so delničarji izglasovali izplačilo dividend 
v višini 2,18 eur bruto na delnico. Dividende so bile izplačane. 

pis finančnega položaja in poslovanja družbe

marec 2014 smo realizirali 9.694 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov  in 
storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 10 %. S prodajo 
na tujem trgu smo dosegli 79,2 % poslovnih prihodkov, kar je 21 % več kot v enakem obdobju 

a domačem trgu, kjer smo dosegli 20,8 % poslovnih prihodkov se je v 
primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 20 %. 
Poslovni izid iz poslovanja za obravnavano obdobje je v višini 924 tisoč EUR, kar je 67 % več kot v 
enakem obdobju preteklega leta.  

i poslovni izid družbe za obdobje januar – marec 2014 je v višini 856 tisoč EUR, kar je 66 % več kot  
v enakem obdobju preteklega leta.  

JAN-MAR 
2014 

JAN-

Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR 9.694 8.829

v 000 EUR 924 

1.257 

856 

 

31.3.2014 31.12.2013

Kratkoročna pokritost ( krat.sredstva/krat.obveznosti) 2,39 

Stopnja dol.financiranja (dolgovi/viri sredstev) 0,26 

      Podgrad, 

Vmesno poročilo  

prejela tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe, ki sta jo vložila delničarja 
Plama d.o.o. zaradi ničnosti podrejeno izpodbojnosti skupščinskih 

v Kopru družba ni izplačala 

Upravni odbor je na konstitutivni seji dne 15.1.2014 za predsednika upravnega odbora imenoval dr. 
direktorja izmed članov 

Upravni odbor je imenoval revizijsko komisijo upravnega odbora, ki jo sestavljajo Bojana Vinkovič, 

delničarjev na kateri so delničarji izglasovali izplačilo dividend 

pis finančnega položaja in poslovanja družbe 

EUR prihodkov od prodaje izdelkov  in 
storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 10 %. S prodajo 
na tujem trgu smo dosegli 79,2 % poslovnih prihodkov, kar je 21 % več kot v enakem obdobju 

a domačem trgu, kjer smo dosegli 20,8 % poslovnih prihodkov se je v 

Poslovni izid iz poslovanja za obravnavano obdobje je v višini 924 tisoč EUR, kar je 67 % več kot v 

marec 2014 je v višini 856 tisoč EUR, kar je 66 % več kot  

-MAR 
2013 

INDEKS 
 

8.829 110 

552 167 

945 133 

516 166 

  

31.12.2013  

2,39  

0,25  

Podgrad, 16.5.2014 


