
 

INTEREUROPA, d.d., Koper  

 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS,št.56/99) ter Sklepa o 
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur.l. RS, št. 6/2000 s 
spremembami), uprava družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s 
sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, objavlja Sprejete sklepe 14. skupščine družbe 
Intereuropa d.d. z dne 15.11.2005  
 

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih skupščine 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
- Za predsednika skupščine se izvoli g. Rasto Plesničar. 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se 

izvolita kot preštevalca ga. Natali Volčič Ivanič in ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine je prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
2. Seznanitev skupščine z odstopom g. Ernesta Gortana iz članstva v nadzornem svetu  

in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta- predstavnika delničarjev  
Na podlagi nasprotnega predloga manjšinskega delničarja - Kapitalska družba d.d., je 
skupščina sprejela naslednji sklep: 
 
a) Skupščina se seznani z odstopom g. Ernesta Gortana iz članstva v nadzornem svetu. 

 
b) Namesto g. Ernesta Gortana se v nadzorni svet družbe kot predstavnik delničarjev, za  
      mandatno obdobje štirih let izvoli g. Ervin Bužan. 
 
3. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev pred iztekom mandata 

in izvolitev novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. 
Na predlog manjšinskega delničarja - Kapitalska družba d.d. je skupščina sprejela 
naslednja sklepa: 
 

Sklep št. 1 
 

Na podlagi 6.24. in 6.25. člena Statuta družbe Intereuropa d.d. ter 266. člena ZGD se 
pred iztekom  mandata odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, g. 
prof. dr. Livij Jakomin, g. Jože Lenič in g. Drago Naberšnik. 
 

Sklep št. 2 
 
Za nove člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se izvolijo: g. Boštjan Rigler,   
g. Anton Može in ga. Manja Skernišak, za mandatno dobo štirih let.   



Mandatna doba novoizvoljenih članov nadzornega sveta prične teči z dnem 16.11.2005.  
 
Skupščina se je na osnovi sklepa delavcev seznanila z razrešitvijo dveh članov nadzornega 
sveta – predstavnika zaposlenih, ge. Marine Rus in g. Zorana Klampfer ter z odstopno 
izjavo člana nadzornega sveta - predstavnika zaposlenih g. Maksimiljana Babič. 
Člane nadzornega sveta-predstavnike zaposlenih bo svet delavcev izvolil na volitvah dne 
17.11.2005. O imenovanju novih članov v nadzorni svet-predstavnike zaposlenih bodo 
delničarji seznanjeni na naslednji skupščini.  
 
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.  
 
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, od 15.11.2005 
dalje na naslovu www.intereuropa.si 
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