
                                          
 
 
PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 15. 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. Aleš Štravs  in  ga. Milena Kalc. 
 
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nevenka Kovačič.  

 
 

 
INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK UPRAVE  

mag. ANDREJ LOVŠIN 
 
 
 
 
 



                                          
 
 
PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 predložitvi letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in     
pisnega  poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu 

 
 

Skupščini družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, se predlaga, 
da na podlagi 293. člena ZGD-1 sprejme naslednji sklep: 
 
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.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 
 
PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 dne 22. maja 2006, 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  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. 
 
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 2005 pa utemeljuje podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                    mag. ANDREJ LOVŠIN 



                            
 
 
PREDLOGI  SKLEPOV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 22. maja 2006, 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 183.,293. in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točke 6.37 
Statuta družbe sprejme naslednje sklepe: 
 

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.   

 
 

 
UTEMELJITEV SKLEPOV 
 
1.) Utemeljitev sklepa št. 1: 
 
S spremembo Statuta sledimo zahtevi iz določila 1.1.1. veljavnega Kodeksa upravljanja javnih 
delniških družb.  
 
2.) Utemeljitev sklepa št. 2: 
 
Veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) narekuje in omogoča spremembo Statuta v 
171., 172., 693. in 694. členu zaradi predvidenega prevzema evra z dnem 01.01.2007. Uvedbi 
evra bodo morale slediti tudi delniške družbe z ustrezno prilagoditvijo nominalnih zneskov 
delnic in zneska osnovnega kapitala.  
 
ZGD-1 omogoča dva načina opredelitve osnovnega kapitala delniških družb in sicer: 
1. S preračunom nominalnega zneska delnic in zneska osnovnega kapitala iz SIT v EUR ob 

upoštevanju pravil EU in nacionalnih pravic oziroma 
2. Z vpeljavo delnic brez nominalnega zneska (kosovne delnice). 

 
V prvem primeru bi bilo potrebno po določitvi tečaja zamenjave SIT/EUR sklicati novo 
skupščino delničarjev in določiti osnovni kapital v EUR. V tem primeru bi bil seštevek 
posamezne nominalne vrednosti delnice, ki ne sme biti manj kot 1 EUR, enak znesku, ki bi se 
zaradi učinka zaokroževanja razlikoval od zneska, določenega ob prehodu na evro. 
 
V drugem primeru (4. odstavek 694. člena ZGD-1) pa je omogočeno, da skupščina delniške 
družbe, ki uvaja kosovne delnice, pred uvedbo evra ali pred določitvijo tečaja zamenjave 
SIT/EUR pooblasti nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala družbe v 
tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v EUR po tečaju zamenjave.  



3.) Utemeljitev sklepa št. 3: 
 
Do sedaj so člani nadzornega sveta upravičeni do sejnin in udeležbe na dobičku, v znesku do 
višine povprečne mesečne bruto plače člana uprave.  
 
Združenje članov nadzornih svetov priporoča plačilo za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta, ki naj prevzame vlogo, ki so jo doslej imele sejnine, predvsem pa udeležba 
na dobičku in sicer v višini zneska do 11.000,00 EUR letno za velike družbe, za predsednika 
nadzornega sveta pa 50% več. 
 
ZGD-1, ki je stopil v veljavo, pa v svojem 284. členu določa: »Članom nadzornega sveta se 
lahko za njihovo delo zagotovi plačilo ali udeležba pri dobičku, kar določi Statut ali 
skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in 
finančnim položajem družbe«. 
Drugih povračil oz. nadomestil stroškov ZGD-1 ne pozna.  
 
Glede na izraženo stališče nadzornega sveta, da želi kot možno alternativo iz. 284. člena 
ZGD-1 plačilo namesto udeležbe v dobičku kot do sedaj, je predlagan sklep št. 3 realizacija te 
želje in možna uskladitev s priporočili združenja članov nadzornih svetov in 284. členom 
ZGD-1. 
 
4.) Utemeljitev sklepa št. 4: 
 
S spremembo točke 9.1. Statuta družbe sledimo zahtevi iz določil 1.3.5. Kodeksa o upravljanju 
javnih delniških družb. 
 
 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                    mag. ANDREJ LOVŠIN 
 



                             
 
 
PREDLOG  SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 22. maja 2006, sprejela 

 
predlog sklepa  

o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega 
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave    

 
 

 
Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba se predlaga, da na 
podlagi 694. člena ZGD-1  sprejme naslednji sklep: 
 
Skupščina družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, pooblašča 
nadzorni svet družbe, da v Statutu družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z 
dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e, po tečaju zamenjave, ter uskladi besedilo Statuta 
družbe v točki 3.1. – znesek osnovnega kapitala v EUR. 
 
Utemeljitev: 
Zaradi poenostavitve uskladitve zneska osnovnega kapitala v SIT, s predvidenim prevzemom 
evra, je skupščina družbe uvedla kosovne delnice pred dnem uvedbe evra in pred določitvijo 
tečaja zamenjave. Vsled navedenega in v skladu z  določilom 4. odstavka 694. člena ZGD-1 se 
predlaga pooblastilo nadzornemu svetu, kot je navedeno v predlaganem sklepu. 
 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                  mag. ANDREJ LOVŠIN 
 
 
 



                              
 
 
PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 22. maja 2006, sprejela 

 
predlog sklepa  

o sprejemu sprememb Poslovnika o delu skupščine   
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba se predlaga, da na 
podlagi 6.41. Statuta družbe sprejme naslednji sklep: 
 
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. 
 
Utemeljitev: 
S spremembo 7. člena Poslovnika o delu skupščine sledimo zahtevi iz določil 1.3.5. Kodeksa 
upravljanja javnih delniških družb in spoštovanju pravil enakomernega obveščanja. 
 
 
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                                   mag. ANDREJ LOVŠIN 
 



                              
 
 
PREDLOG SKLEPA K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 22.5.2006 
 
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 dne 22. maja 2006, sprejel 

 
predlog sklepa  

o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2006   
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, nadzorni svet 
predlaga, da na podlagi 293. člena ZGD -1 sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2006 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Deloitte&Touche revizija 
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana. 
 
Utemeljitev: 
 
Družba Deloitte&Touche 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 
BOŠTJAN RIGLER                                                               
 
 


