
 

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 

27. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 1.7.2016. 
 

 

Sprejeti sklepi skupščine 
 

 
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 

 

Predlog sklepa: 
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 

 
Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 11.178.390 navadnih kosovnih 

delnic, kar predstavlja 79,85%  delnic z glasovalno pravico. Po ponovnem izpisu prisotnosti se je 

število zastopanih navadnih kosovnih delnic spremenilo na 11.176.280, kar predstavlja 79,83% delnic 
z glasovalno pravico. Vsaka kosovna delnica predstavlja en glas. Ugotovljeno je bilo, da je skupščina 

sklepčna na podlagi 3. ods. 11. člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča. 
 

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev: 73,38 %. 

  Št. glasov Odstotek 

Republika Slovenija 7.140.000 51,00 % 

SDH, d.d. 1.557.875 11,13 % 

Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 % 

Mestna občina Koper 466.942 3,34 % 

SOP Ljubljana 412.248 2,94 % 

Skupaj 10.273.626 73,38 % 

 
 

 

2. Izvolitev delovnih teles skupščine 
 

Predlog sklepa: 
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN 

Forum, d.o.o.,  Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružić. 

 
 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.178.390 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11.158.060 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 14.964 

VZDRŽANIH 5.366 

Za predlagani sklep je glasovalo 11.158.060 delnic, oziroma 99,866% oddanih glasov. Sklep je bil 

sprejet v predlagani obliki. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za 

leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega 

poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015  
 

 
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za 

leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe 

Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015. 
 

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni 
na straneh od 192 do 194 letnega poročila. 

 
 

 

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2015 

 
 

Nasprotni predlog k sklepu 4.1., predlagatelj SDH d.d.: 

 
 

4.1  
Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.  

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček za leto 2015, ki je 31.12.2015 znašal 15.880.814,24 evrov, 
uporabi na naslednji način:  

• del bilančnega dobička v znesku 15.820.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto 

vrednosti 1,13 evra na navadno delnico, 
• preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 evrov ostane nerazporejen. 

 
Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna 

dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem 

izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine. 
 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10.469.112 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 362.013 

VZDRŽANIH 345.155 

Za predlagani sklep je glasovalo 10.469.112 delnic, oziroma 96,658%% oddanih glasov.  

 
 

4.2 Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015: 
 Dragomirju Matiću, predsedniku uprave, 

 Andražu Novaku, članu uprave, 

 Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 

2.1.2015,  

 Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 

1.2.2015 do 30.6.2015, 
 Ireni Vincek, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 

21.8.2015, 

 Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,  

 Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11.149.390 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 26.890 

VZDRŽANIH 0 

Za predlagani sklep je glasovalo 11.149.390 delnic, oziroma 99,759% oddanih glasov. Predlagani 
sklep je bil veljavno sprejet. 

 
 

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015: 

 dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju 

Šercerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču, 
 Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015, Stojanu Čeparju od 

1.1.2015 do 30.11.2015. 

 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11.047.628 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 127.970 

VZDRŽANIH 682 

Za predlagani sklep je glasovalo 11.047.628 delnic, oziroma 98,855% oddanih glasov. Predlagani 

sklep je bil veljavno sprejet. 

 
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016 

 
Predlog sklepa: 

Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za 

revidiranje, d.o.o. 
 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11.156.609 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 14.082 

VZDRŽANIH 5.589 

Za predlagani sklep je glasovalo 11.156.609 delnic, oziroma 99,874% oddanih glasov. Predlagani 
sklep je bil veljavno sprejet. 

 

 
 

6. Sprememba Statuta družbe – nasprotni predlog k sklepu št.  6, predlagatelj SDH 
d.d. 

Besedilo nasprotnega predloga je dostopno v prilogi tega dokumenta. 

 
 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10.314.043 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 679.330 

VZDRŽANIH 182.907 

Za predlagani sklep je glasovalo 10.314.043 delnic, oziroma 93,821% oddanih glasov. Predlagani 

sklep je bil veljavno sprejet. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

7. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v 

nadzorni svet 

 
Predlog sklepa: 

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega 
izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 

18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.  

 
 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 11.176.280 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11.122.435 

PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 11.779 

VZDRŽANIH 42.066 

Za predlagani sklep je glasovalo 11.122.435 delnic, oziroma 99,894% oddanih glasov. Predlagani 
sklep je bil veljavno sprejet. 

 

 
 

8. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe 
9. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe  

 

Delničar SDH d.d. je v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenija na sami skupščini podal 
pisni umik predloga za razširitev dnevnega reda s točkama 8 in 9, ki se nanašata na odpoklic in 

imenovanje treh članov nadzornega sveta, tako da sta se navedeni točki umaknili iz dnevnega reda in 
so o njih ni odločalo. 

 
 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. 

 
Koper, 1.7.2016 
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