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Poziv k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.  
 

Skladno s statutom družbe Luka Koper, d.d., nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih je šest 

predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Dne 01. 07. 2021 petim članom nadzornega 
sveta Luke Koper, d. d. (v nadaljevanju: nadzorni svet) – predstavnikom kapitala, poteče štiriletni 

mandat. Na podlagi Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni 
svet imenoval nominacijsko komisijo, ki je zadolžena za izvedbo izbirnega postopka kandidatov, na 

osnovi katerega bo pripravila predlog kandidatov za imenovanje novih članov nadzornega sveta za 

mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata dne 02.07.2021. Nadzorni svet bo predlog za 
imenovanje kandidatov predložil skupščini delničarjev v odločanje.  

 
Nadzorni svet zato vabi vse zainteresirane kandidate, da svoje kandidature z zahtevanimi dokazili 

pošljejo najkasneje do vključno 16.04.2021 na elektronski naslov prijaveNS.LKP@luka-kp.si ali 
priporočeno po pošti na naslov: Luka Koper, d. d., Sekretar nadzornega sveta, Vojkovo nabrežje 38, 

6000 Koper, s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta - NE ODPIRAJ« (na ovojnici mora 

biti razviden datum pošiljanja). Prijave kandidatov in priložene izjave morajo biti lastnoročno 
podpisane oz. podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter pravočasno oddane. Kandidature, 

oddane po elektronski pošti, morajo biti oddane v pdf obliki iz katere je viden lastnoročni podpis 
kandidata oz. podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

 

Kandidati za člane nadzornega sveta morajo izpolnjevati vse pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah 
ter ostale veljane zakonodaje. Nominacijska komisija bo pri izdelavi ožjega izbora kandidatov 

upoštevala Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta Luke Koper, d. d., kompetenčni profil 
članov nadzornega sveta Luke Koper, d. d., kriterije iz Slovenskega kodeksa upravljanja javnih 

delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Pravilnika o 

pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih 
kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države.  

 
Prijava kandidata (kandidatura) mora vključevati: 

- predstavitveno pismo, v katerem kandidat na kratko predstavi svoje kompetence in utemelji 
primernost za sodelovanje v nadzornem svetu Luke Koper, d. d. (do največ dve A4 strani); 

- življenjepis po Europass predlogi,  

- izpolnjeno in podpisano izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta,  
- izpolnjeno in podpisano izjavo po ZGD-1,  

- izpolnjeno in podpisano izjavo o privolitvi za obdelavo in uporabo osebnih podatkov,  
- izpolnjeno in podpisano izjavo o opravljanju drugih funkcij kandidata,  

- izpolnjeno in podpisano izjavo o nekaznovanju ter  

- izpolnjeno in podpisano izjavo po 59. členu ZSDH-1 o razkrivanju in izogibanju nasprotja 
interesov.  

Izjave (obrazci) so v prilogi tega poziva.  
 

Nominacijska komisija bo vse pravočasno oddane kandidature pregledala v skladu s tem pozivom in 
na podlagi oddane dokumentacije opravila ožji izbor kandidatov in oblikovala predlog za imenovanje 

kandidatov, ki ga bo posredovala nadzornemu svetu Luke Koper, d. d. v potrditev. Po potrebi bo 

nominacijska komisija z izbranimi kandidati v ožjem izboru opravila tudi razgovore. Nominacijska 
komisija si pridržuje pravico, da v ožji izbor ne uvrsti nobenega izmed kandidatov, ki so oddali 

kandidature.  
 

V besedilu poziva in njenih prilogah uporabljeni izrazi član, kandidat in drugi izrazi, zapisani v moški 

spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  
 

Nominacijska komisija bo pregledala le popolne in pravočasne prijave, ki bodo vsebovale vse 
zahtevane priloge v skladu s tem pozivom.  

 

Koper, 09.04.2021          
        Luka Koper, d. d. 

        Nominacijska komisija 
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Priloge:  

o Izjava o neodvisnosti, 

o Izjava po ZGD-1, 
o Izjava o privolitvi za obdelavo in uporabo osebnih podatkov,  

o Izjava o opravljanju drugih funkcij kandidata,  
o Izjava o nekaznovanju,  

o Izjava po 59. členu ZSDH-1 o razkrivanju in izogibanju nasprotja interesov,  

o Kompetenčni profil člana nadzornega sveta.  
 

 


