
Prejemki za leto 2019 (plače članov poslovodstva po IJZ)

Luka Koper, d. d. Ime in priimek 

dog. višina mesečnih 

prejemkov bruto dogovorjena odpravnina datum pogodbe

vsi prejemki 

bruto 

vsi prejemki 

neto

Predsednik uprave Dimitrij Zadel 16.381,80

v tistih primerih, ki jih zakon 

dopušča, odpravnina v višini 

šestkratnega povprečnega 

osnovnega mesečnega plačila, ki 

ga je prejemal v zadnjih treh 

mesecih 

29.12.2017 231.418,34 106.847,48

Član uprave Metod Podkrižnik 14.743,62

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

29.12.2017 216.004,23 92.460,88

Članica uprave Irma Gubanec 14.743,62

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

29.12.2017 210.856,02 101.090,90

Član uprave  - delavski direktor Vojko Rotar 13.105,44

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

01.03.2018 186.601,88 82.815,14

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. 



Prejemki za leto 2019 (plače članov nadzornega organa po IJZ)

Luka Koper, d. d. Ime in priimek 

dog. višina mesečnih 

prejemkov bruto dogovorjena odpravnina datum mandata

vsi prejemki 

bruto 

vsi prejemki 

neto

Član nadzornega sveta Rado Antolovič  / 01.07.2017 65.129,11 47.307,03

Članica nadzornega sveta Sabina Možetič  / 21.08.2015 do 21.08.2019 15.551,58 11.266,33

Članica nadzornega sveta Sabina Možetič 22.08.2019 8.622,89 6.254,44

Član nadzornega sveta Mladen Jovičič  / 08.04.2017 22.490,00 16.295,63

Član nadzornega sveta Marko Grabljevec  / 18.01.2016 23.502,00 17.031,67

Član nadzornega sveta Rok Parovel  / 12.09.2016 28.739,96 20.841,24

Predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić  / 01.07.2017 32.999,97 23.939,52

Član nadzornega sveta Andraž Lipolt  / 01.07.2017 25.915,70 18.787,12

Članica nadzornega sveta Barbara Nose  / 01.07.2017 31.095,34 22.554,32

Član nadzornega sveta Milan Jelenc  / 01.07.2017 32.390,83 23.496,51

zunanja članica revizijske komisije 

nadzornega sveta Mateja Kupšek
 / 31.08.2017 do 22.02.2019

1.585,54 1.153,15

zunanja članica revizijske komisije 

nadzornega sveta Mateja Treven
 / 23.02.2019

6.413,92 4.664,82

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.

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 
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.

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.

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 

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, 

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 

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

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.

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:

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.


