
Luka Koper, d.d. - Prejemki za leto 2016 (plače članov poslovodstva po IJZ)

Luka Koper, d. d. Ime in priimek 

dog. višina 

mesečnih 

prejemkov bruto dogovorjena odpravnina

datum 

pogodbe

vsi prejemki 

neto

Predsednik uprave Dragomir Matić 14.492,50

odpravnina v višini 

šestkratnega 

povprečnega mesečnega 

plačila

10.06.2014 92.223,11

Član uprave Andraž Novak 13.043,25

odpravnina v višini 

šestkratnika 

povprečnega mesečnega 

plačila

2.09.2015 85.121,86

Članica uprave Irena Vincek 13.043,25

odpravnina v višini 

šestkratnega 

povprečnega mesečnega 

plačila

2.09.2015 79.379,55

Član uprave  - delavski direktor Matjaž Stare -

odpravnina v višini šest 

mesečne povprečne 

plače

18.10.2010 - 

17.10.2015
13.837,07

Član uprave  - delavski direktor Stojan Čepar 13.043,25

odpravnina v višini 

šestkratnega 

povprečnega mesečnega 

plačila

4.12.2015 77.970,35

Luka Koper, d.d. - Prejemki za leto 2016 (plače članov nadzornega organa po IJZ)

Luka Koper, d. d. Ime in priimek 

dog. višina 

mesečnih 

prejemkov bruto dogovorjena odpravnina

začetek 

mandata

vsi prejemki 

neto

Predsednica nadzornega sveta, 

članica 1 komisije NS
Alenka Žnidaršič Kranjc  / 7.10.2013 18.548,45

Namestnica predsednice 

nadzornega sveta, predsednica 1 

komisije NS

Elen Twrdy  / 7.10.2013 17.536,31

Član nadzornega sveta, predsednik 1 

komisije NS in član 1 komisije NS
Rado Antolovič  / 7.10.2013 48.181,16

Član nadzornega sveta, predsednik 1 

komisije NS
Žiga Škerjanec  / 7.10.2013 17.605,51

Član nadzornega sveta, član 2 

komisij NS
Andrej Šercer  / 7.10.2013 19.443,74

Članica nadzornega sveta, članica 1 

komisije NS
Sabina Možetič  / 21.08.2015 15.069,02

Član nadzornega sveta, član 1 

komisije NS
Mladen Jovičič  / 18.03.2013 15.437,88

Član nadzornega sveta, član 1 

komisije NS
Marko Grabljevec  / 18.01.2016 12.218,80

Član nadzornega sveta, član 1 

komisije NS
Rok Parovel  / 12.09.2016 2.352,85

Član nadzornega sveta Stojan Čepar  /
18.3.2013 - 

30.11.2015
160,01

Član nadzornega sveta, član 1 

komisije NS
Nebojša Topič  /

29.7.2012 - 

28.7.2016
10.538,18

zunanja članica revizijske komisije 

nadzornega sveta 
Barbara Nose  /

22.8.2014 - 

7.7.2016
2.370,77

zunanja članica revizijske komisije 

nadzornega sveta 
Polona Pergar Guzaj  / 7.07.2016 1.235,53

skladno s sklepom 

skupščine (glej 

pojasnilo spodaj)

skladno s sklepom 

skupščine (glej 

pojasnilo spodaj) in 

sklepom 

nadzornega sveta

Pojasnilo: prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela, določeni so v pogodbah o zaposlitvi za določen čas za 

poslovodenje družbe za člana uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Kot dogovorjena višina mesečnih 

bruto prejemkov je prikazan fiksni del prejemkov. 

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine 

članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.

Pojasnilo: Prejemki članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta so urejeni skladno s sklepom 26. seje skupščine delničarjev družbe 

Luka Koper, d.d., z dne 21.8.2015, ki glasi:



6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega 

plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana komisije 

nadzornega sveta.

2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine 

za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem 

letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana 

nadzornega sveta na letni ravni.

4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na 

število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek 

sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 

nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25%.

5. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega 

člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 

sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 

sveta.

Skladno s statutom Luke Koper, d.d. so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih 

stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Omenjena povračila so vključena v prikazan znesek neto prejemkov.

12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep skupščine z dne 8.7.2014

8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim 

predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% 

osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši 

od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih 

član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže 

vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor 

je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih 

mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih 

zneskov.

10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne 

udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

11. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in 

udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v 

davčno osnovo.


