
                                          
 
 
PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 6.30. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška 
družba in 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sta uprava in 
nadzorni svet  sprejela 
 
 

predlog sklepa 
o  izvolitvi delovnih teles 17. skupščine 

družbe INTEREUROPA d.d. 
 
 

 
Skupščini družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, se predlaga, 
da sprejme naslednji sklep: 
 
Za predsednika skupščine se izvoli g. Jože Kranjc. 
 
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se za 
preštevalca  izvolita g. Matjaž Ujčič  in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  

 
 

 
     INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK UPRAVE  

mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 7.3., tretjega odstavka 7.4. in 7.5. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni 
logistični servis, delniška družba in 272. člena ter 282. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), sta  uprava in nadzorni svet sprejela 

 
predlog sklepa  

o predstavitvi  letnega poročila koncerna  Intereuropa za  leto 2006 z mnenjem revizorja 
in pisnega  poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. 

členu ZGD-1 
 
 

Skupščini družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, se predlaga, 
da na podlagi 293. člena ZGD-1 sprejme naslednji sklep: 
 
Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2006 z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preveritve vodenja družbe 
v letu 2006, 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 2006.  
 
 
Utemeljitev: 
Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega 
dobička, ki ju je predložila uprava skupaj s poročilom revizorja do katerega je zavzel 
pozitivno stališče ter brez pripomb potrdil letno poročilo, kar pomeni, da je letno poročilo 
sprejeto. 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                                   INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                                     PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                                 mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 7.3., tretjega odstavka 7.4. in 7.5. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni 
logistični servis, delniška družba in 272. člena ter 282. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), sta  uprava  in nadzorni svet, na svoji seji sprejela 
 

predlog sklepa 
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu 

 
 

 Skupščini družbe INTEREUROPA d.d., Globalni logistični servis, delniška družba se 
predlaga, da na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 sprejme naslednji sklep: 
 
 
1.)Bilančni dobiček v višini 11.246.675 tisoč SIT (46.932 tisoč EUR) se uporabi tako: 
 

- da se za izplačilo dividend delničarjem, v bruto višini 200,00 SIT (0,83 EUR) po 

delnici, nameni 1.580.483 tisoč SIT (6.595 tisoč EUR ), 

- da se za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe nameni 17.897 tisoč 

SIT (75 tisoč EUR),  

- da preostali del bilančnega dobička v višini 9.648.295 tisoč SIT (40.262 tisoč EUR) 

ostane nerazporejen. 

-  

2.)Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v 
poslovnem letu 2006 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.  
 
 
3.) Dividende pripadajo delničarjem, ki bodo na dan 10.7.2007  vpisani v delniško knjigo, ki 
se vodi v centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. 
Dividende se izplačajo do 31. 8. 2007. 
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Utemeljitev: 
Predlagana uporaba bilančnega dobička sledi dolgoročni dividendni politiki iz razvojnega 
načrta družbe in je skladna z načrtovanim razvojem in finančnim zmožnostim družbe in 
koncerna. Sprejeto revidirano letno poročilo za poslovno leto 2006 pa utemeljuje podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                                   INTEREUROPA d.d. 
PREDSEDNIK   NADZORNEGA SVETA                                           PREDSEDNIK UPRAVE  

NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                                 mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 23.5.2007 
 
Na podlagi 284. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točk 6.15. in 6.26.  Statuta 
družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, ki je veljal do 4.9.2006 
sta  uprava  in nadzorni svet, na svoji seji 23. maja 2007 sprejela 

 
predlog sklepa 

o določitvi udeležbe članov uprave in članov nadzornega sveta pri dobičku družbe  
 

Skupščini družbe INTEREUROPA d.d., Globalni logistični servis, delniška družba se 
predlaga, da na podlagi 284. in 293. člena ZGD-1 ter 6.15. in 6.26. Statuta družbe sprejme 
naslednji sklep: 

1. 
Člani uprave in člani nadzornega sveta so skladno s statutom družbe Intereuropa d.d., ki je 
veljal do 4. 9. 2006,  udeleženi pri dobičku družbe za leto 2006:  
§ Člani uprave so udeleženi pri dobičku družbe v višini ene svoje povprečne mesečne 

bruto plače, prejete za leto 2006, v sorazmerju z obdobjem, ko so bili imenovani za 
člana uprave v letu 2006. 

§ Predsednik nadzornega sveta je udeležen pri dobičku družbe v višini 2/3 povprečne 
mesečne bruto plače predsednika uprave prejete za obdobje junij-avgust 2006. Ostali 
člani nadzornega sveta so udeleženi pri dobičku družbe v višini 2/3 povprečne 
mesečne bruto plače namestnika predsednika uprave in članice uprave – delavske 
direktorice prejete za obdobje junij-avgust 2006.   

2. 
Plačilo po tem sklepu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa.  
 
Utemeljitev: 
Po določilih točke 6.15. in 6.26. Statuta družbe, ki je veljal do 4.9.2006 so člani uprave in 
nadzornega sveta upravičeni do udeležbe pri dobičku družbe v višini, ki jo določi skupščina 
družbe, na podlagi utemeljenega predloga nadzornega sveta, upoštevajoč poslovne rezultate 
in politiko delitve dobička družbe. Poslovni rezultati navedeni v letnem poročilu koncerna 
Intereurope za leto 2006, ki izkazujejo doseganje in preseganje ter rast čistih prihodkov od 
prodaje in čistega poslovnega izida ter sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička, po 
mnenju nadzornega sveta družbe, utemeljujejo predlagano višino udeležbe članov uprave in 
nadzornega sveta pri dobičku družbe.   

 
INTEREUROPA d.d.                                                                                   INTEREUROPA d.d. 
 PREDSEDNIK                                                                                  PREDSEDNIK UPRAVE  

NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                              mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOGI  SKLEPOV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.2. točke 
Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sta  uprava  in 
nadzorni svet, na svoji seji dne sprejela 

 
predlog sklepa 

o sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta družbe Intereuropa d.d. 
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba se predlaga, da na 
podlagi 284.,293. in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točke 6.37 
Statuta družbe sprejme naslednje sklepe: 
 

Sklep št. 1 
 

Spremeni se točka 6.26. statuta družbe, tako da se glasi: 
6.26. (šest.šestindvajset) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta 
pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina in povračilo stroškov, ki jih imajo v 
zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisiji nadzornega sveta, v višini, ki jo 
določi skupščina družbe. 
Člani nadzornega sveta so po sklepu skupščine družbe lahko udeleženi pri dobičku družbe, če 
se  ta hkrati nameni za izplačilo delničarjem, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 
(treh) odstotkov višine dobička, ki  bo izplačan delničarjem, zmanjšan za skupen znesek letnih 
sejnin v preteklem letu. Med člane nadzornega sveta se deli v enakih deležih, vendar največ 
do zneska 15.000,00 EUR (z besedo: petnajst tisoč evrov)  za posameznega člana. 
 

Sklep št. 2 
 
Spremeni se točka 7.8. statuta družbe, tako da se glasi: 
7.8. (sedem.osem) Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) in Mednarodne standarde računovodskega poročanja.  
Če skupščina spremeni  sestavljeno letno poročilo družbe, ga mora v roku dveh tednov po 
sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.  
 

Sklep št. 3 
 
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb statuta družbe se sprejme čistopis statuta družbe 
Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. statuta družbe, ki se glasi: 
12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve 
tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 
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26. 1. 2007 (šestindvajsetega januarja dvatisočsedem), ki se v celoti nadomesti z besedilom 
tega statuta.    
 
UTEMELJITEV SKLEPOV 
 
1.) Utemeljitev sklepa št. 1: 
 
Slovenska odškodninska družba d.d., imetnik 374.926 delnic družbe Intereuropa d.d., ki 
predstavljajo 6,01 % osnovnega kapitala družbe in Kapitalska družba d.d., imetnik 719.797 
delnic družbe Intereuropa d.d., ki predstavljajo 9,1% osnovnega kapitala družbe, sta pismeno 
pozvali upravo in nadzorni svet družbe, da na dnevni red prve naslednje skupščine družbe 
uvrstita točko, ki se bo nanašala na nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe, pri čemer 
naj pri oblikovanju sklepa pod navedeno točko dnevnega reda dosledno upoštevata določbo 
sklepa Vlade Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in 
upravnih odborov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike 
Slovenije  Št. 00712-35/2005/24 z dne 15.2.2007. 
Glede na to, da je dosedanja točka 6.26. statuta družbe drugače urejala plačilo članom 
nadzornega sveta za njihovo delo je predlagan sklep št. 1 realizacija navedenega poziva 
Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe d.d. in dosledne uskladitve z 
navedenim sklepom Vlade Republike Slovenije. 
 
2.) Utemeljitev sklepa št. 2: 
 
Družba Intereuropa d.d. je s 1.1.2006 za obdobje najmanj petih let, od tega datuma dalje, 
prešla na uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), zato je 
potreba uskladitev točke 7.8. Statuta družbe. 
 
 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                            INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                               PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                          mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG  SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 284. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 26.6.  Statuta družbe 
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sta  uprava  in nadzorni svet, na 
svoji seji dne 23. maja 2007, sprejela 
 

predlog sklepa   
o določitvi  višine sejnine in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij 

nadzornega sveta  
 

I. 
Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za 

pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo: 
a.) članom nadzornega sveta 825,00 EUR bruto na sejo, 
b.) predsedniku nadzornega sveta 1072,00 EUR bruto na sejo, 
c.) članom komisije nadzornega sveta 495,00 EUR bruto na sejo, 
d.) predsedniku komisije nadzornega sveta 643,00 EUR bruto na sejo 
 

 
Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali 
drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.  
Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma 
predsedniku 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji. 
 

II. 
Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in 
prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi 
Intereuropa d.d. 
Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega 
prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah 
nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po 
voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več ali zaradi 
drugih objektivnih razlogov. 

 
III. 

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha 
veljati sklep, ki ga je sprejela skupščina dne 17.7.1998.  
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Utemeljitev: 
Slovenska odškodninska družba d.d., imetnik 374.926 delnic družbe Intereuropa d.d., ki 
predstavljajo 6.01 % osnovnega kapitala družbe in Kapitalska družba d.d., imetnik 719.797 
delnic družbe Intereuropa d.d., ki predstavljajo 9,1% osnovnega kapitala družbe, sta pismeno 
pozvali upravo in nadzorni svet družbe, da na dnevni red prve naslednje skupščine družbe 
uvrstita točko, ki se bo nanašala na nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe, pri čemer 
naj pri oblikovanju sklepa pod navedeno točko dnevnega reda dosledno upoštevata določbo 
sklepa Vlade Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in 
upravnih odborov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike 
Slovenije št. 00712-35/2005/24 z dne 15.2.2007. 
Glede na to, da dosedanja točka 6.26. statuta družbe in skupščinski sklep z dne 17.7.1998 
drugače urejata plačilo sejnine članom nadzornega sveta in njegovih komisij za njihovo 
udeležbo na sejah in pripravo nanje, je predlagani sklep realizacija navedenega poziva 
Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe d.d. in uskladitve z navedenim 
sklepom Vlade Republike Slovenije.  
 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                           INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                              PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                         mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG  SKLEPA K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 4.0.  Statuta družbe 
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sta  uprava  in nadzorni svet, na 
svoji seji dne 23. maja 2007, sprejela 
 

predlog sklepa   
o izdaji pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice 

pri pridobivanju lastnih delnic 
 

I. 
 

Skupščina družbe na podlagi 247. člena ZGD-1 in točke 4.0 statuta družbe daje upravi družbe 
pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala 
družbe. 
Družba pridobi lastne delnice tako, da oblikuje rezerve za lastne delnice v skladu z zakonom. 
Uprava družbe lahko pridobi delnice družbe po ceni, ki ni nižja od 80%  zadnje revidirane 
knjigovodske vrednosti delnice družbe in ne več kot 25% višja od ponderirane povprečne 
tržne cene v zadnjih 30  dneh pred sklenitvijo pogodbe o nakupu delnic družbe. 
Uprava lahko pridobiva lastne delnice družbe z namenom izplačila nagrad in udeležbe na 
dobičku družbe članom uprave in nadzornega sveta, izplačila nagrad vodilnim delavcem 
družbe in z njo povezane družbe, ponudbe v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe 
ali za umik delnic. 
Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. 
Uprava družbe odsvoji za prej navedene namene pridobljene delnice družbe po ceni, ki ne 
sme biti  nižja od 15% ponderirane  povprečne tržne cene delnice družbe v zadnjih 30 dneh 
pred dnevom odsvojitve.  
Če uprava družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic družbe 
ne rabi več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom. 
 

II. 
 

Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic družbe velja 18 mesecev od sprejema 
tega sklepa na skupščini družbe. 
Uprava družbe lahko pri odsvojitvi lastnih delnic družbe delno ali popolno izključi 
prednostno pravico delničarjev do odsvojitve oziroma pridobitve lastnih delnic družbe, če se 
delnice uporabijo z namenom izplačila nagrad, udeležbe na dobičku družbe ali če se ponudijo 
v odkup delavcem družbe oziroma z njo povezane družbe. 
 



 11

III. 
 

Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo, da pridobljene lastne delnice umakne brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. V primeru umika lastnih 
delnic družbe je nadzorni svet družbe pooblaščen, da zaradi umika lastnih delnic ustrezno 
spremeni statut družbe. 
 
 
 
Utemeljitev: 
Udeležba članov uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe je lahko tudi v obliki 
zagotovitve delnic družbe ali nakupnih opcij, prav tako tudi izplačilo nagrade za uspešnost 
(variabilni del plače) članom uprave in vodilnim delavcem družbe in z njo povezanih družb, 
kar vse je mogoče izvesti iz sklada lastnih delnic družbe. S takim načinom nagrajevanja in s 
ponudbo lastnih delnic v odkup delavcem družbe in z njo povezanih družb želita uprava in 
nadzorni svet povečati in utrditi pripadnost delavcev koncerna Intereuropa in povečati 
lojalnost in motiviranost organov vodenja družbe in z njo povezanih družb ter vseh vodilnih in 
tudi drugih delavcev v družbah koncerna Intereuropa, za zasledovanje cilja maksimiziranja 
vrednosti koncerna Intereuropa za delničarje. 
Lastne delnice lahko uprava družbe pridobiva tudi z namenom umika lastnih delnic, kar ima 
za posledico nominalno (in ne realno) zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.  
Prednostno pravico delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic je potrebno izključiti, zaradi 
uresničitve namena pridobivanja, saj sicer ne bi bilo mogoče zagotoviti lastnih delnic družbe 
vnaprej določenim osebam. 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                          INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                            PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                      mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
 
Koper, 23.5.2007 
 
 
Na podlagi 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je  nadzorni svet 
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, na svoji seji dne 23. maja 2007, 
sprejel 

 
predlog sklepa  

o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2007  
 

 
Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, nadzorni svet 
predlaga, da na podlagi 293. člena ZGD -1 sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2007 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., 
Dunajska 9, 1000 Ljubljana. 
 
Utemeljitev: 
Družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana je bila prvič imenovana za opravljanje revizijskih 
poslov na skupščini družbe v letu 2005. Ocenjuje se, da imenovanje navedene revizijske 
družbe v celoti ustreza določilu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki priporoča, da 
se sprememba pri imenovanju revizijske družbe opravi po petih letih izvajanja storitev 
revidiranja. Nenehne spremembe pri imenovanju revizijske družbe predstavljajo izrazito 
povečanje obremenitve strokovnih služb pri izvajanju revidiranj računovodskih izkazov, saj je 
potrebno osebju, ki se prvič seznanja z Intereuropinim sistemom, posredovati neposredno več 
pojasnil, podatkov in informacij.  
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                   

  
PREDSEDNIK                                                                         
NADZORNEGA SVETA 
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