
                                          
 

  
UPRAVA DRUŽBE                                                                             
V Kopru,  10.4.2009                        
 

 
Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07) ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil 
borze objavlja 
 

sklepe 19. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 10.4.2009 
 

Na skupščini je bilo zastopanih 4.576.624 št. delnic, kar predstavlja 58,05 % delnic z 
glasovalno pravico.  
 
Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 

1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali 
24,87% glasovalnih pravic 

2. Kapitalska družba d.d., Ljubljana: s 719.797 številom delnic in glasovalnih pravic 
družbe ali 9,13% glasovalnih pravic 

3. Slovenska  odškodninska družba, d.d., Ljubljana: s 474.926 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 6,02% glasovalnih pravic 

4. NFD 1 Delniški investicijski sklad, Ljubljana: s 399.166 številom delnic in 
glasovalnih pravic družbe ali 5,06 % glasovalnih pravic 

5. Zavarovalnica Triglav,d.d., Ljubljana: s 213.640 številom delnic in glasovalnih 
pravic družbe ali 2,71 % glasovalnih pravic 

 
Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi: 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 

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

se za preštevalca izvolita g. Matjaž Ujčič in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružić.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.576.624 delnic, kar pomeni 100% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 58,05 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
 
 
 



2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov 
družbe 
 
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov 
družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v 
obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi 
vodenja poslov v zvezi z:  

- izgradnjo logističnega centra v Moskvi,  
- nakupom podjetja Zetatrans,  
- najemom prostorov na Kosovem in načinom plačila najemnine, 
- investicijami v osnovna sredstva (nakup tovornjakov v Turčiji, nakup nepremičnin 

ipd.),  
- investicijo v informacijsko tehnologijo za podporo storitvam,  
- odprodajami nepremičnin.  

 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.572.959 delnic, kar pomeni 99,9% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 57,99 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 99,887%, proti pa 0,113% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe 
 
Sklep številka 1 točke 3: 
 
Spremeni se točka 6.4. statuta tako, da se glasi: 
Uprava ima največ 4 (štiri) člane. 
Sestavo – predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi 
nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. 
Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01), ki v okviru splošnih pravic in 
obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in 
socialnih vprašanj. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.463.959 delnic, kar pomeni 97,5% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 99,994%, proti pa 0,006% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
Sklep številka 2 točke 3: 
 
Dopolni se točka 6.5. statuta tako, da se glasi: 
Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se uredi s 
poslovnikom o delu uprave. Delavski direktor ne sme biti zadolžen za vodenje temeljnih 
poslovnih področij družbe. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.463.958 delnic, kar pomeni 97,5% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 19,265%, proti pa 80,735% oddanih glasov.  
Sklep NI bil sprejet.    



 
Sklep številka 3 točke 3: 
 
Spremeni se točka 6.12. statuta tako, da se glasi: 
Predsednik in vsak član uprave, mora izpolnjevati poleg zakonskih, še naslednje pogoje: 
- imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 (pet) let uspešnega delu na vodilnih delovnih 

mestih, 
- imeti potrebne vodstvene in organizacijske sposobnosti, 
- obvladati vsaj en tuj jezik (angleški, nemški, italijanski ali francoski jezik). 
Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja, kateri pa mora imeti 
najmanj visokošolsko izobrazbo. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.463.959 delnic, kar pomeni 97,5% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 99,931%, proti pa 0,069% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
Sklep številka 4 točke 3: 
 
Spremeni se točka 2.1. statuta, tako, da se glasi: 
Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem 
maksimirati vrednost družbe. 
 
Dejavnosti družbe so: 
49.410 Cestni tovorni promet 
52.100 Skladiščenje 
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
52.240 Pretovarjanje 
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 
64.200 Dejavnost holdingov 
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in 
dejavnosti pokojninskih skladov 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
 
Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za 
njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za 
opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po 
zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.463.959 delnic, kar pomeni 97,5% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
 



Sklep številka 6 točke 3: 
 
Črta se besedilo drugega odstavka točke 6.26 statuta. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.572.959 delnic, kar pomeni 99,91% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 57,99 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 99,825%, proti pa 0,175% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
Sklep številka 5 točke 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 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 4.7.2008 (četrtega julija dvatisočosem), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega 
statuta. 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.568.059 delnic, kar pomeni 99,81% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 57,93 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta: 
 
Sklep št. 1 točke 4: 
»Odpokliče se člana nadzornega sveta Ervina Bužana.« 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.446.033 delnic, kar pomeni 97,14% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,38 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 97,993%, proti pa 2,007% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
Sklep št. 2 točke 4: 
Izglasovan na  skupščini dan nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d., Dunajska 119 
Ljubljana in Slovenske odškodninske družbe d.d., mala ulica 5, Ljubljana  
 
»Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11.4.2009, izvoli Bruno Korelič.  
 
Bruno Korelič je univerzitetni diplomirani ekonomist, upokojenec, kot dolgoletni direktor in 
predsednik uprave Luke Koper, d.d., direktor predstavništva Gospodarske zbornice 
Jugoslavije v Trstu z bogatimi izkušnjami s področja logistike, naftne industrije, farmacije, 
avtomobilske industrije, živilske industrije, bančništva, zavarovalništva.  
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.445.972 delnic, kar pomeni 97,14% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 56,38 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 55,741%, proti pa 44,259% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 



 
5. Določitev bruto višine sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in 
članom njegovih komisij 
1.) 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 330,00 EUR bruto na sejo, 
b.) predsedniku nadzornega sveta 429,00 EUR bruto na sejo, 
c.) članom komisije nadzornega sveta 231,00 EUR bruto na sejo, 
d.) predsedniku komisije nadzornega sveta 300,30 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, kakor bi jo za vodenje seje prejel 
predsednik.  
Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma 
predsedniku 80 (osemdeset) odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji. 
 
2.) 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 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, 
ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali 
zaradi drugih objektivnih razlogov. 

 
3.) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa 
preneha veljati sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 17. seji, dne 6.  7. 2007. 
 
O predlaganem sklepu je glasovalo 4.559.932 delnic, kar pomeni 99,63% na skupščini 
zastopanega kapitala oz. 57,83 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem 
sklepa je glasovalo 99,825%, proti pa 0,175% oddanih glasov.  
Sklep je bil sprejet.    
 
 

 
INTEREUROPA d.d 

predsednik uprave 
 

ZVEZDAN MARKEŽIČ 
 

 
 


