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PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 19.5.2008 
 
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 18. 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  

mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 19.5.2008 
 
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 2007z 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 2007, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za 
leto 2007 in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2007 ter načinu in obsegu 
preveritve vodenja družbe v letu 2007, 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 2007.  
 
 
 
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, 19.5.2008 
 
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 naslednje sklepe: 

 
 Sklep št. 1 

 
1.) Bilančni dobiček v višini 59.645 tisoč  EUR,  se uporabi tako:  
 

- da se za izplačilo dividend delničarjem nameni 4.583 tisoč EUR, kar pomeni 0,58 
EUR po delnici,  

- da se za udeležbo uprave in nadzornega sveta pri dobičku družbe nameni 157 tisoč 

EUR,  

- da preostali del bilančnega dobička v višini 54.905 tisoč EUR  ostane nerazporejen. 

2.) Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 8.7.2008  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. 2008. 
 
 

Sklep št. 2 
 

Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2007 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.  
 

Sklep št. 3 
 

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2007 ter ji 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.  

 
 
Utemeljitev: 
Predlagana uporaba bilančnega dobička sledi dolgoročni dividendni politiki iz razvojnega 
načrta družbe in je skladna z načrtovanim razvojem in finančnim zmožnostim družbe in 
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koncerna. Sprejeto revidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 pa utemeljuje podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.  
 

 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                              mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 19.5.2008 
 
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, sta  uprava  in nadzorni 
svet, na svoji seji 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 udeleženi pri dobičku 
družbe za leto 2007 kot je navedeno: 

- Člani uprave so udeležena pri dobičku družbe v višini 10% svoje letne plače 
prejete v letu 2007  

- Člani nadzornega sveta so udeleženi pri dobičku družbe v višini, ki ne sme 
presegati  3 (treh) odstotkov višine dobička, ki bo izplačan delničarjem, zmanjšan 
za skupen znesek letnih sejnin v preteklem letu. Na osnovi predloga izplačila 
dividende 0,58 EUR bruto za delnico znaša udeležba predsednika in članov 
nadzornega pri dobičku družbe 104.945 EUR  bruto oz. 14.992 EUR  bruto po 
članu.  

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, 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 2007, 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, 19.5.2008 
 
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 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 7.9. statuta  tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
 
Del dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.  
 
  
Sklep št. 2 
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 
6.7.2007 (šestega julija dvatisočsedem), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.    
 
 
UTEMELJITEV SKLEPOV 
 
1.) Utemeljitev sklepa št. 1: 
Svet delavcev in Sindikat podjetja Intereurope ŠAK-KS90 sta na upravo družbe dne 7.4.2008 
naslovila pobudo za takojšen začetek aktivnosti za ureditev udeležbe delavcev pri dobičku v 
skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku. Uprava ocenjuje, da je pobuda za 
udeležbo delavcev pri dobičku primerna saj bo okrepila in stimulirala pripadnost in zavzetost 
delavcev. V skladu z 9. členom Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku mora statut družbe 
določiti, da se dobiček družbe lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.   
 
INTEREUROPA d.d.                                                                  INTEREUROPA d.d. 

  
PREDSEDNIK                                                                        PREDSEDNIK UPRAVE  
NADZORNEGA SVETA 
BOŠTJAN RIGLER                                                              mag. ANDREJ LOVŠIN 
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PREDLOGI  SKLEPOV K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA! 
 
Koper, 19.5.2008 
 
Na podlagi Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku družbe in  Statuta družbe 
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sta  uprava  in nadzorni svet, na 
svoji seji dne sprejela 

 
predlog sklepa 

o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku  
 
 
 
Skupščini družbe INTEREUROPA d.d., Globalni logistični servis, delniška družba se 
predlaga, da na podlagi 293. člena ZGD-1 ter Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku družbe 
sprejme naslednji sklep: 
 

1. 
 
Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku družbe Intereuropa d.d. in pogodbe o 
udeležbi delavcev pri dobičku njenih odvisnih družb v Sloveniji. 
 

2. 
 

Pooblašča se upravo družbe Intereuropa d.d. in poslovodstva njenih odvisnih družb v 
Sloveniji, da v svoji družbi sklenejo pogodbo o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe v 
skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.   
 
Utemeljitev: 
V skladu z 2. odstavkom 9. člena Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, skupščina odloči o 
sklenitvi Pogodbe o dobičku ter obenem pooblasti upravo za sklenitev pogodbe. Uprava je 
pripravila izhodišča za sklenitev pogodbe.  

 
 
 
 
 

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, 19.5.2008 
 
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 19. maja 2008, 
sprejel 

 
predlog sklepa  

o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2008  
 

Skupščini družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, nadzorni svet 
predlaga, da na podlagi 293. člena ZGD -1 sprejme naslednji sklep: 
 
Za poslovno leto 2008 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 
BOŠTJAN RIGLER                                                               
 
 
 


