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Koper - V Luki Koper so se že začeli
postopki za zamenjavo nadzornikov in
uprave, ki bi bila bolj po okusu sedanje
vlade. Mestna občina Koper, društvo
Mali delničarji Slovenije in KD Skladi, ki
imajo vLukiKoperskupaj sedem odstot-
kov lastništva, so za prihajajočo skupšči-
no predlagali razširitev dnevnega reda in
odpoklic sedanjih članov nadzornega
sveta Na isti skupščini bodo glasovali
tudi o spremembi statuta, ki bi ponovno
vpeljal enočlansko upravo, nadzorni-
kom pa naložili, da najkasneje do sep-
tembrapoiščejo ustreznegakandidata. V
zadnjih dneh se kot morebiten kandidat
omenja Arne Mislej.

»Naš namen ni, da se menja uprava,
saj menimo, da so glede na rezultate
naredili korak v pravo smer. Tudi župan
Popovič tej upravi pogojno zaupa, saj
dopušča možnost, da ta uprava še ni

pokazala vsega, kar zna. Ugotovili smo
le, da se sedanji nadzorniki ukvarjajo
sami s sabo in ne z razvojnimi izzivi

Luke Koper. Zato menimo, da bi v na-
dzorni svet morali priti strokovnjaki, ki
se bodo z razvojnimi izzivi znali ustrez-
no spopasti, sicer nas bosta prehitela
Hrvaška in vsa druga konkurenca in
bomo imelivLukiKoperkvečjemukak-
šno jadrnico,« pravi Rajko Stankovič,
predsednik društva Mali delničarji Slo-
venije.

Namesto janeža Požarja, Marka Si-
monetija, Bojana Branka in Jordana
Kocjančiča predlagajo Matijo Blažiča,
Darka Šifrerja, Sonjo Poljšak in Zdravka
Hočevarja. Zadnja dva sta kandidata
Mestne občine Koper, Šifrer je kandidat
malih delničarjev, Blažič pa od skladov.
»Za komentar je še zlati čas,« nam je
sporočil Boris Popovič, ko smo ga pov-
prašali, zakaj predlagajo zamenjavo na-
dzornikov. Ob tem velja spomniti, da se
je Hočevarja, kije direktor Rižanskega
vodovoda, pred državnozborskimi vo-
litvami omenjalo kot morebitnega no-
vega predsednika uprave Luke Koper.
Sedanji predsednik nadzornega sveta
lanez Požar pa je nameravano za-
menjavo pospremil z besedami: »Začu-
dilo bi me, če bi bilo drugače.«

Za zamenjavo nadzornikovjepotreb-
nih 75 odstotkov na skupščiniprisotne-
ga kapitala, kar pomeni, da brez države,
Kada in Soda menjava ni mogoča. Pri-
čakovati je torej, da bodo država, Kad in
Sod do skupščine 9. julija predlagali
tudi svoje kandidate za nadzornike.
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