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PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
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 20. 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 izvolita 
kot preštevalca  g. Matjaž Ujčič  in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružič.  

 
 

 
INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK UPRAVE  

Ernest Gortan 
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PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
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 2008 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 2008, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila 
za leto 2008 in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 ter načinu in obsegu 
preveritve vodenja družbe v letu 2008, 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 2008.  
 
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 
BRUNO KORELIČ                                                                           Ernest Gortan 
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PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
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, seznanitvi s prejemki članov nadzornega sveta in uprave  
ter 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 naslednje sklepe: 

 
3.1. sklep 
Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. leta 2008  v višini 57.990 tisoč EUR ostane v celoti 
nerazporejen. 
 
3.2. sklep 
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem  letu  in so navedeni na str. 160 letnega poročila 
koncerna Intereuropa za leto 2008. 
 
3.3. sklep 
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2008 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.  
 

3.4. sklep 
Skupščina ne  potrjuje in ne odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2008 ter ji ne podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.  
 

 
Utemeljitev sklepov: 
3.1. sklep 
Uprava in nadzorni svet sta s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika pretehtala okoliščine  v 
katerih je družba poslovala v letu 2008 in posluje v letu 2009, v letu recesije in padca naročil 
za več kot 20% in sklenila predlagati skupščini družbe, da bilančni dobiček družbe ostane v 
celoti nerazporejen. Ta predlog temelji na določilu 7. odstavka 230. člena in 1. odstavka 399. 
člena ZGD-1 in na presoji zlasti denarnih tokov v letu 2008 in  2009, ki so v veliki meri vezani 
na financiranje velikega obsega investicij koncerna v logistično infrastrukturo, dolgoročno 
kreditiranje le teh ter na planirane transakcije financiranja in poslovanja koncernskih družb v 
pogojih svetovne recesije.  
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3.2. sklep 
V skladu  z določbami 5. odstavka 294. člena ZGD-1c (Ur.l. št. 42/09) uprava Intereuropa 
d.d. seznanja delničarje na skupščini s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih 
za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008 in so razkriti tudi na 160 strani 
letnega poročila, s čimer je predlagani sklep utemeljen.   
 
3.3 sklep 
Na straneh 25 do 27 letnega poročila je predstavljeno delo in ocena delovanja članov 
nadzornega sveta v poslovnem letu 2008. Na 11 rednih in 3 korespondenčnih sejah je 
nadzorni svet spremljal poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za 
uresničevanje zastavljenih planov in strategije družbe ter bil kritičen do prekoračitev 
pooblastil uprave pri ruski investiciji, ki jo je po obravnavah na številčnih sejah naknadno 
odobril, zaradi preprečitve škode družbi ter upravo posebej opozoril , da  naknadno soglasje 
k tej večkratni prekoračitvi investicijskega zneska, uprave ne razrešuje odgovornosti zaradi 
prekoračitev odobrenega zneska, nespoštovanja sklepov nadzornega sveta in prekoračitve 
pooblastil.  Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta , s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljuje predlagan sklep. 
 
3.4. sklep 
Iz letnega poročila zlasti iz ocene delovanja članov nadzornega sveta in uprave na 26.  strani 
izhaja, da uprava, kljub smernicam, priporočilom in predpisanim predhodnim soglasjem s 
strani nadzornega sveta za posamezne vrste poslov, ni spoštovala odločitev nadzornega sveta, 
da je prekoračila svoja pooblastila pri ruski investiciji in s tem kršila svoje obveznosti in, da 
ni vodila teh poslov v dobro družbe z dolžno skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika,  kar vse utemeljuje predlagani sklep. 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BRUNO KORELIČ                                                                    Ernest Gortan  
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PREDLOGI  SKLEPOV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
Na podlagi 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.2. točke 
Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, je  nadzorni svet, 
na svoji seji sprejel 

 
predlog sklepa 

o spremembi in dopolnitvi Statuta družbe Intereuropa d.d. 
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba se predlaga, da na 
podlagi 293. in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točke 6.37 Statuta 
družbe sprejme naslednje sklepe: 
 
4.1. sklep 
Spremeni  se točka 6.5. statuta tako, da se glasi: 
6.5. (šest.pet)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. 
 
4.2. sklep 
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 10.4.2009 (desetega aprila dvatisočdevet), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega 
statuta.   
 
 
Utemeljitev sklepov: 
Nadzorni svet podpira predlog sveta delavcev kot predlagatelja delavskega direktorja v 
upravo družbe. Svet delavcev želi in utemeljuje potrebo po zastopniku interesov dela, ki v 
upravi pri sprejemanju kolektivnih poslovodskih odločitev, izključno zastopa le interese 
delavcev in ni obremenjen s poslovodenjem temeljnih poslovnih področij družbe. 
  
 
INTEREUROPA d.d.                                                                   

  
PREDSEDNIK                                                                         
NADZORNEGA SVETA 
BRUNO KORELIČ                                                                   
 
 
 



 7

 

                                
 
PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
Na podlagi 6.18. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška 
družba in 274. člena ter 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), je  nadzorni 
svet, na svoji seji sprejel 
 
 

 
predlog sklepa 

o seznanitvi z odstopom iz članstva v nadzornem svetu in izvolitvi  novih članov 
nadzornega sveta 

 
Skupščini družbe INTEREUROPA d.d., Globalni logistični servis, delniška družba nadzorni 
svet  predlaga, da na podlagi 6.18. točke statuta in 274. in 298./3  člena ZGD-1 sprejme 
naslednje sklepe: 
 
 
5.1. Sklep 
Skupščino delničarjev se seznani,  da je  dne 9.6.2009 ga. Manja Skernišak, članica 
nadzornega sveta-predstavnica kapitala, podala izstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu 
družbe Intereuropa d.d.  
 
5.2. sklep 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve izvoli :   

- Vinko Može 
 
VINKO MOŽE; po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,  je zaposlen kot 
strokovni sodelavec za ekonomiko poslovanja v kabinetu uprave družbe Aerodrom d.d. 
Ljubljana. Pred tem opravljal funkcijo predsednika uprave Aerodroma Ljubljana d.d. Je 
imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.  
 
5.3. sklep 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem 16.11.2009  izvoli :   

- mag. Tadej Tufek 
 
Mag. TADEJ TUFEK ; magister znanosti s področja ekonomije in poslovne vede, opravlja 
funkcijo predsednika uprave v družbi Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana. Predhodno 
je bil kot član uprave v isti družbe odgovoren za finance. Opravljal je tudi funkcijo 
namestnika direktorja Slovensko odškodninske družbe iz Ljubljane. Je imetnik potrdila o 
usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.  Je namestnik 
predsednika Nadzornega sveta v Banki Celje d.d.  
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5.4. sklep 
Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem 16.11.2009,  izvoli :   

- mag. Mašo Čertalič 
 
Mag. MAŠA ČERTALIČ; je magistra znanosti logistično transportnega managementa, 
opravlja funkcijo vodje službe za raziskave in razvoj v Luki Koper, kjer je tudi zadolžena za 
sodelovanje z EU in projekti črpanja nepovratnih sredstev. Bila je tudi aktivna članica 
razvojnih iniciativ transportno-logistične dejavnosti na nacionalnem nivoju kot so: 
Transportno-logistični grozd, Slovenska pomorska tehnološka platforma in Svet vlade za RS 
za konkurenčnost za skupino »Vozila, transport in logistika«.  
 
 
 
Utemeljitev: 
Ker gre za volilne predloge sklepov, jih v skladu z določili ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.  
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                   

  
PREDSEDNIK                                                                         
NADZORNEGA SVETA 
BRUNO KORELIČ 
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PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
Na podlagi 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je  nadzorni svet 
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, na svoji seji sprejel 

 
predlog sklepa  

o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2009 
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, nadzorni svet 
predlaga, da na podlagi 293. člena ZGD -1 sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2009 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, 
podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.  
 
 
Utemeljitev: 
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana ima v 
referenčnem naboru družb, ki jih revidira najuglednejše družbe in skupine povezanih družb iz 
borzne kotacije, razpolaga z visoko, kvalifikacijsko primerno, strukturo revizijske ekipe in 
zagotavlja hitro odzivnost, prisotnost revizorjev čez celo poslovno leto, kar znižuje tveganja 
težav pri končni reviziji ter pospešuje in zagotavlja planirane postopke notranjega in 
zunanjega poročanja naše skupine. Ponujena cena je konkurenčna.   
 
 
 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                   

  
PREDSEDNIK                                                                         
NADZORNEGA SVETA 
BRUNO KORELIČ 
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PREDLOG SKLEPA K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 24.6.2009 
 
Na podlagi 3. točke 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sta  uprava  in 
nadzorni svet družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba , na svoji 
seji sprejela 

 
predlog sklepa 

o seznanitvi s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic 
 
Skupščini družbe INTEREUROPA d.d., Globalni logistični servis, delniška družba, se 
predlaga, da na podlagi 3. točke 247. člena ZGD-1 sprejme  naslednji  sklep: 

 
Skupščina se seznani, da je uprava, v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravi za 
pridobivanje lastnih delnic in izključitvi prednostne pravice pri pridobivanju lastnih delnic, 
ki je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 6.7.2007, za namene iz navedenega sklepa, 
pridobila 18.135 lastnih delnic družbe, kar predstavlja 0,2295 % vseh delnic družbe v 
vrednosti 180.393,81 EUR-a. 

 
Utemeljitev sklepa: 
Uprava je v skladu s sklepom 17. skupščine družbe pridobila lastne delnice z namenom 
izplačila nagrad in udeležbe na dobičku družbe, članom uprave in nadzornega sveta, 
izplačilom nagrad vodilnim delavcem družbe in z njimi povezanih družba ali za umik delnic. 
Uprava je delnice kupovala preko pooblaščene borznoposredniške hiše na Ljubljanski borzi, 
kjer kotirajo delnice družbe in o vseh nakupih, ki so bili v obdobju od 24.11.2008 do 
12.12.2008, poročala na Seo-netu v skladu s pravili Ljubljanskee borze. Uprava pridobljenih 
lastnih delnic še ni odtujila. Navedeno poročilo je utemeljena obveza uprave po 3. točki 247. 
člena ZGD-1.   
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BRUNO KORELIČ                                                                    ERNEST GORTAN  
 
 
 
 
 
 
 


