
VZMD vztraja pri zahtevah 

SDH skrbno skriva drago študijo madžarskega McKinseya, s katero je utemeljeval sporna 

ravnanja in kadrovski cunami na zadnji skupščini Luke Koper. 

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je Upravo Luke Koper, d.d., pozval k opredelitvi 

do navedb Predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), Lidije 

Glavina, s katerimi je utemeljevala ravnanja, sporne predloge in glasovanja na 28. 

skupščini Luke Koper, 30. 6. 2017. VZMD je namreč  10. 7. 2017 na Okrajno sodišče v 

Kopru vložil Predlog za izdajo začasne odredbe, se 24. 7. 2017 pritožil zoper sklep o zavrnitvi 

ter 3. 8. 2017 vložil še tožbo za izpodbijanje in ničnost sklepov imenovanja treh novih 

nadzornikov Luke Koper.  

Dne 9. 8. 2017 je VZMD na SDH in Luko Koper naslovil tudi Prošnjo za posredovanje 

študije o poslovanju družbe, ki jo je SDH naročil pri madžarski svetovalni hiši McKinsey 

& Company ter zanjo odštel kar 91.500,00 €. Študija naj bi bila tudi temelj za sporne 

predloge in glasovanje SDH na skupščini, a je hkrati delničarjem, strokovni javnosti in 

državljanom nedostopna! 

Kot je v Prošnji za posredovanje zapisal Predsednik, so »vsi delničarji upravičeni do vpogleda 

v študijo, ki razkriva aktualno stanje družbe in je tako ključna za odločitev delničarjev o 

njihovem bodočemu ravnanju z delnicami Luke Koper. Nenazadnje je tudi Predsednik 

Nazornega sveta družbe, gospod Rado Antolovič, v svojem komuniciranju z javnostjo, ocenil, 

da bi morala biti študija dostopna vsem delničarjem, v kolikor bi jo želeli obravnavati na seji 

Nadzornega sveta.« 

Tako Luka Koper, kot SDH prošnjo VZMD zavrnila. Iz Luke Koper so sporočili, da je SDH 

ob posredovanju dokumenta zaprosil, da se le ta obravnava kot zaupen in se ga ne posreduje 

tretjim osebam, zato so predlagali, da se VZMD s svojo prošnjo obrne direktno na naročnika 

študije, torej SDH. Slednji pa je v svoji zavrnitvi zapisal, da študije, skladno s sklenjeno 

pogodbo z izvajalcem, ne more posredovati tretjim osebam, prav tako pa je vsebina študije 

namenjena za naročnikovo notranjo uporabo.  

Tako zdaj VZMD poziva Upravo Luke Koper, da se opredeli vsaj do vprašanja, ali so trditve 

gospe Glavina skladne z opravljeno študijo, pri čemer posebej izpostavljajo njene izjave 

na skupščini: 

»Ugotovljeno je, da ima Luka Koper najnižje cene storitev v regiji.« 

»Operativni kazalci kažejo na preveliko količino opreme ali njihovo premajhno izkoriščenost.« 

»Vprašljiva sposobnost realizacije tovrstnih investicij, saj Luka Koper tudi v bližnji preteklosti 

ni bila sposobna izvesti vseh načrtovanih investicij oziroma so bile izvedene z zamudo.« 

»SDH bo na 28.redni skupščini Luke Koper uresničevala glasovalne pravice po posameznih 

točkah dnevnega reda, upoštevaje vse navedeno.« 
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