
                                         
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  18.12.2006                        
 

 
Na podlagi 6.30 točke statuta družbe INTEREUROPA d.d., 295. in 296. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), na zahtevo manjšinskega delničarja Kapitalska družba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Ljubljana, Dunajska 119, imetnika 782.901 
delnic družbe Intereuropa d.d., kar predstavlja 9,91 % osnovnega kapitala družbe,  

uprava družbe Intereuropa d.d. sklicuje  
 

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

 
v  petek, 19. januarja 2007,  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 predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 

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

izvolita kot preštevalca g. Aleš Štravs in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  
 
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 
 
 
2. Odpoklic člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev, pred iztekom mandata  
 
Delničar Kapitalska družba d.d., imetnik 9,91 % delnic v osnovnem kapitalu družbe 
Intereuropa d.d., predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Na podlagi 275. člena ZGD-1 in v skladu s točko 6.24 Statuta družbe Intereuropa, d.d., se 
pred iztekom mandatne dobe odpokliče član nadzornega sveta-predstavnik delničarjev, g. 
Anton Može. 
 
 
 



3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev  
 
Delničar Kapitalska družba d.d., imetnik 9,91 % delnic v osnovnem kapitalu družbe 
Intereuropa d.d., predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
Za novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev se za mandat do poteka mandata 
članom nadzornega sveta-predstavnikom delničarjev, to je do 15.11.2009, izvoli g. Emerik 
Eržen. 

_ _ _ 
 

Utemeljitev predloga za volitev člana nadzornega sveta: 
G. Emerik Eržen je rojen 28.07.1950 v Kranju. Po izobrazbi je diplomirani upravni 
organizator, zaposlen v Eurestu d.o.o., Izola  na delovnem mestu direktorja za prodajo in 
operativo. 
Dosedanje izkušnje: pomočnik direktorja banke (7let), direktor hotela Delfin Izola (11 let), 
direktor Turistične agencije (10 let), direktor Eurest-a obalno kraške, goriške in gorenjske 
regije za prodajo (7 let). 

_ _ _ 
 
 
Obrazložitev zahteve sklica: 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., je vložila zahtevo za sklic 
skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d. skladno z 296. členom ZGD-1 in točko 6.30 
Statuta družbe z namenom odpoklica člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana 
nadzornega sveta.  
Predlog sklepov v okviru zadeve, o kateri delničarji družbe odločajo na skupščini 
predstavljata volilna predloga v smislu 275., 298. in 301. členom ZGD-1, ki ju ni potrebno 
utemeljiti, razen navedbe imena in priimka, izobrazbe, ustreznih izkušenj in trenutne 
zaposlitve predlaganega novega člana nadzornega sveta. 
 
 

*** 
 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, 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 18.12.2006 do 19.01.2007. 
Dnevni red s predlogi sklepov je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net 
delničarjem dostopen na spletni strani družbe in skladno s statutom objavljen tudi v dnevnem 
časopisu Delo. 
 
Predlogi delničarjev 
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in 
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, 
tajništvo uprave-ga. Renko Ester, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. 
 
Način glasovanja  
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.  
Za sprejem sklepa pod točko 2. dnevnega reda je potrebna ¾ večina pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala, za sprejem sklepov pod točko dnevnega reda 1 in 3 pa je 
potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.  



 
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 (ga. Ester Renko). 
 
Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno. 
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj 
in datum ter podpis pooblastitelja;  za pravne osebe pa ime in priimek, pooblaščenca, naslov 
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. 19.1.2007 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 
 
    
 
 


