
Prejemki za leto 2020 v EUR (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 14.320,80

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 190.185,54 97.942,53

Član uprave Metod Podkrižnik 12.888,72

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

29.12.2017 178.275,81 80.612,36

Članica uprave Irma Gubanec 12.888,72

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

29.12.2017 173.467,91 86.584,18

Član uprave  - delavski direktor Vojko Rotar 11.456,64

odpravnina v višini šestkratnega 

povprečnega osnovnega 

mesečnega plačila, ki ga je 

prejemal v zadnjih treh mesecih 

01.03.2018 157.033,41 76.399,53

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 2020 (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 21.758,33 15.599,92

Član nadzornega sveta Mladen Jovičič  / 08.04.2017 22.339,13 16.022,34

Član nadzornega sveta Marko Grabljevec  / do 18.01.2020 3.214,38 2.308,18

Član nadzornega sveta Rok Parovel  / 13.09.2020 23.046,86 16.537,06

Predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić  / 01.07.2017 29.117,27 20.952,10

Član nadzornega sveta Andraž Lipolt  / 01.07.2017 24.161,31 17.347,64

Članica nadzornega sveta Barbara Nose  / 01.07.2017 27.722,96 19.938,01

Član nadzornega sveta Milan Jelenc  / 01.07.2017 28.715,75 20.660,06

Članica nadzornega sveta Tamara Kozlovič 22.08.2019 27.653,77 19.887,70

Član nadzornega sveta Mehrudin Vuković  / 19.01.2020 18.416,75 13.199,21

zunanja članica revizijske komisije 

nadzornega sveta Mateja Treven
 /

23.02.2019 8.411,36 6.117,55

Pojasnilo: Prejemki članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta so urejeni skladno s sklepom 29. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., z dne 28.12.2017, 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.

11. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja ter drugih administrativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v vlogi opravljanja funkcije v 

nadzornem svetu ali v zvezi z drugim strokovnim ali službenim dogodkom za družbo (kot npr. udeležba na skupščini, poslovnemu dogodku, ki ga družba organizira za poslovne partnerje, srečanju s 

pomembnimi deležniki družbe, udeležbami na izobraževanjih, članarine združenjem), ki se ga v funkciji opravljanja nalog za družbo udeležijo, in sicer na način ter do višine, določene v notranjih aktih 

družbe in v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na 

službenem potovanju). Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela 

organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep 26. skupščine z dne 21.08.2015

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 75% osnovnega plačila za 

opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

5. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 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 37,5% osnovnega 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, katerih 




