
                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  22.5.2006                        
 

 
Na podlagi 6.30 točke statuta družbe INTEREUROPA d.d. sklicuje uprava družbe  
 

15. skupščino družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s 
sedežem  v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki bo 

 
v  petek, 7. julija 2006,  ob 12.  uri 

 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 

32, IX. nadstropje,  z naslednjim 
 

d n e v n i m   r e d o m: 
 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 

- Za predsednika skupščine se izvoli g. Kranjc Jože 
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se 

izvolita kot preštevalca g. Štravs Aleš in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 
 
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in     
pisnega  poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu 
     
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Skupščina se je seznanila in sprejema letno poročilo za poslovno leto 2005 s pisnim      
poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja  družbe v preteklem 
poslovnem letu, 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 2005.  
 
 
 
 
 
 



3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in        
nadzornemu svetu 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
1. Bilančni dobiček v višini  12.557.793 tisoč SIT, se uporabi tako, da:  
 
• se za izplačilo dividend delničarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih 
delnic, v bruto višini 250 SIT na delnico, nameni 1.975.603 tisoč SIT; 

- se za izplačilo dividend uporabi celoten preneseni čisti dobiček iz let 1999 in 2000 
v višini 1.959.016 tisoč SIT in del prenesenega čistega dobička iz leta 2001 v višini 
16.587 tisoč SIT. 

 
• Preostali del bilančnega dobička v višini 10.582.190 tisoč SIT ostane nerazporejen. 
 
2. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v 
poslovnem letu 2005 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.  
 
 
3. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 11. 7. 2006  vpisani v delniško knjigo, ki se 
vodi v centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. 
Dividenda se izplača do 31. 8. 2006. 
 
 
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe 
 
Uprava in nadzorni svet predlagati skupščini družbe, da na podlagi 183., 293. in 329. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točk 6.37 Statuta sprejeme naslednje sklepe 
vezane na spremembo in dopolnitev  Statuta družbe Intereuropa d.d. v točkah 2.1.,3.1.,6.26 in 
9.1.:  

 
Sklep št. 1 

 
Dopolni se točka 2.1. Statuta družbe tako, da se doda prvi odstavek, ki se glasi: 
2.1. (dva.ena) Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z 
osnovnim ciljem maksimirati vrednost družbe.  
 

Sklep št. 2 
 
Spremeni se točka 3.1. Statuta družbe tako, da glasi: 
 
3.1. (tri.ena) Osnovni kapital družbe je 7.902.413.000,00 SIT (z besedo: sedem milijard 
devetstodva milijona štiristotrinajst tisoč) in je razdeljen na 7.902.413 (z besedo: sedem 
milijonov devetstodva tisoč štiristotrinajst) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.  
 
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. 
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število 
izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.  
 
 



Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom: 
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, 
- pravico do dela dobička (dividenda) in 
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

 
 

Sklep št. 3 
 
Spremeni se točka 6.26 Statuta družbe tako, da glasi: 
 
6.26 (šest.šestindvajset) Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za 
pripravo nanjo sejnina, ki jo določi skupščina. 
 
Članom nadzornega sveta in članom komisij se za njihovo delo zagotovi tudi plačilo in sicer: 
- članu nadzornega sveta v mesečnem bruto znesku 1.000,00 EUR (z besedo: en tisoč eur), 
- predsedniku nadzornega sveta v mesečnem bruto znesku 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč 
eur), 
- plačilo članom komisij v višini 60% plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 
 
Skupščina družbe lahko spremeni zneske iz prejšnjega odstavka z navadno večino glasov. 
 
 

Sklep št. 4 
 
Spremeni se točka 9.1. Statuta tako, da glasi: 
 
9.1. (devet.ena) Če posebni predpisi ali ta Statut ne določajo drugače, se podatki ali sporočila 
družbe, za katera je določena dolžnost njihove javne objave, objavljajo na elektronski način 
preko borznoinformacijskega sistema SEO-net in na spletni strani družbe najmanj 7 (z 
besedo: sedem) dni, vendar šele po javni objavi v elektronski obliki preko 
borznoinformacijskega sistema SEO-net. 

 
 

Sklep št. 5 
 
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe.   

 
5. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v Statutu družbe vsebovane zneske 
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave 
 
Uprava in nadzorni svet na podlagi 3. odstavka 298. člena ZGD-1 predlagata skupščini 
družbe sprejem naslednjega sklepa: 
 
Skupščina družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, na podlagi 
694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu družbe vsebovani znesek 
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v EUR-e, po tečaju zamenjave, 
ter uskladi besedilo statuta družbe v točki 3.1. – znesek osnovnega kapitala v EUR. 
 
 
 



6. Spremembe Poslovnika o delu skupščine 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Sprejmejo se predlagane spremembe Poslovnika o delu skupščine kot sledi: 
 
1. Spremeni se preambula Poslovnika o delu skupščine tako, da glasi:  »Na podlagi točke 

6.41 Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, s 
sedežem  v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, je skupščina družbe sprejela«. 

 
2. Spremeni se 7. člen Poslovnika o delu skupščine tako da glasi: »Uprava objavi sklic 

skupščine  v skladu z določili Statuta, celotno besedilo sklica, s predlogi sklepov, pogojev 
za udeležbo ter gradivi pa uvrsti tudi na spletno stran družbe«. 

 
3. Sprejme se čistopis Poslovnika o delu skupščine s sprejetimi spremembami. 
 
 
7. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2006 

 
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Za poslovno leto 2006 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Deloitte&Touche 
revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana. 
 
 
8.  Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov 
zaposlenih 
 
V nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. so bili  s sklepom sveta delavcev dne 17.11.2005 
izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta-predstavniki zaposlenih: g. Vinko Rebula, ga. 
Zlatka Čretnik in ga. Nevija Pečar. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od 
18.11.2005 do 18.11.2009. 
 
 

*** 
 
 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z besedilom 
letnega poročila za leto 2005, mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o 
preveritvi in potrditvi letnega poročila, predlog sprememb statuta in poslovnika o delu 
skupščine s čistopisom besedila obeh aktov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na 
sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje, vsak delavnik od 9. do 12. ure, 
od 6.6.2006 do 6.7.2006. 
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami sklepov ter gradivo je poleg objave na borzno 
informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno tudi na spletni strani  družbe. 
 
Predlogi delničarjev 
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega 
reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega 
sklica v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje. 



Način glasovanja  
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.  
 
Udeležba na skupščini 
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le 
delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD  - 
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu 
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje. Pooblaščenec delničarja mora prijavi 
udeležbe priložiti tudi pooblastilo. 
 
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke: za fizične osebe ime in priimek ter 
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;  za pravne 
osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig 
pooblastitelja.  
 
Vsaka delnica daje delničarju en glas. 
 
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem 
času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 7. 7. 2006 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina 
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
INTEREUROPA d.d 
predsednik uprave 

 
mag. ANDREJ LOVŠIN 
 
    
 

  


