
                                          
 
 

 
Uprava družbe Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper (družba) v zvezi z  

 
21. skupščino družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba,  

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, 
 

ki bo v  četrtek, 10. septembra 2009, ob 13. uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe 
INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,  

na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
 

O B J A V L J A, 
 
da je dne 14.08.2009 prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda delničarjev Slovenska 
odškodninska družba d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 in  Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki sta skupaj imetnici deležev v 
višini 15,12 odstotka osnovnega kapitala družbe, tako da se doda točka 3. in točka  4., ki 
glasita: 
 
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa, d.d. 
 
Predlog sklepa: 
 
Spremeni se točka 6.17. Statuta, tako, da se glasi: 
 
6.17. (šest.sedemnajst) Nadzorni svet sestavlja 6 (šest) članov, od tega 2 (dva) člana izvoli kot 
predstavnike delavcev družbe svet delavcev. 
 
Obrazložitev: 
 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/1993 in drugi) v prvem 
odstavku 79. člena določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s 
statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh 
članov nadzornega sveta družbe. Predlagana sprememba je v skladu s cit. Določbo zakona. 
 
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta 
 
Predlog sklepa: 
 
4.1. Odpokliče se člana nadzornega sveta Boštjana Riglerja in Emerika Eržena. 
 
4.2. Sklep št. 5.3., sprejet na 20. skupščini delničarjev z dne 30.7.2009, se spremeni tako, da 
se glasi: 
 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa, d.d., se za 
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 10.9.2009, izvoli mag. Tadej Tufek. 
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4.3. Sklep št. 5.4., sprejet na 20. skupščini delničarjev z dne 30.7.2009, se spremeni tako, da 
se glasi: 
 
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev družbe Intereuropa d.d., se za 
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 10.9.2009, izvoli mag. Maša Čertalič. 
 
Obrazložitev: 
 
Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na 
skupščini odpokličejo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno 
predlagatelja predlagata razširitev dnevnega reda, da bodo delničarji v skladu z določbo 
prvega odstavka 275. člena ZGD-1 na skupščini odločali o odpoklicu članov nadzornega 
sveta. 
 
Predlagatelja predlagata, da zaradi odpoklica članov nadzornega sveta Boštjana Riglerja in 
Emerika Eržena mandat članov nadzornega sveta, mag. Tadeju Tufku in mag. Maši Čertalič, 
ki sta bila izvoljena na 20. skupščini dne 30.7.2009, začne teči že z dnem 10.9.2009 in ne šele 
16.11.2009. 
 
 

INTEREUROPA d.d. 
Predsednik uprave 
Ernest Gortan 

 
 
 
 

 
 
 


