
Notarka Katja Fink
Stanetova ulica 16,3000 Celje

sY 396t2020

NOTARJEVO POTRDILO PO EN SSZTI ZGD.I

Notarka Katja Fink sem dne 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija dvatisoddvajset) preudila
predi5deno besedilo Statuta delni5ke druZbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo
elektridne energije, d.d., s spremembami, ki jih je sprejela skup5dina druZbe ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo elektridne energije, d.d. dne 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija dvatisod-
dvajset) pod 4. in 5. todko dnevnega reda, kot iztraja iz Zapisnika skup5dine SV 39512020
(tristopetindevetdeset skozi dvatisoddvajset) z dne 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija dvatisod-
dvajset), ter ugotovila, da sta v predi5denem besedilu statuta zajeta sklepa o povedanju osnovnega
kapitala druZbe iz sredstev druZbe in o spremembi statuta druZbe sprejeta po skup5dini druZbe
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo elektridne energije, d.d. dne 24.06.2020
(Stiriindvajsetega junija dvatisoddvajset), zato potrjujem, da se spremenjene dolodbe statuta
druZbe ujemajo s sprejetima sklepoma Skup5dine druZbe o povedanju osnovnega kapitala druZbe
iz sredstev druZbe in o spremembi statuta druZbe z dne 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija
dvatisoddvajset).-

V Celju, dne 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija dvatisoddvajset) .-

Notarka Katja Fink



- - - STATUT- - *
DEINBKE DRUZBE ETEKTRO CEUE-

- - podietie za distribuciio elekriEne energiie, d' d'- -

I. FIRMA, SEDEZ IN CIUI DRUZBE

1. (prvi) Clen- -

Firma druibe je: ELEKTRO CEUE,

besedilu statuta: druiba. -
podjetje za distribucijo elektridne energije, d'd' (v nadaljnjem

Skrajiana firma druibe je: ELEKTRO CEUE, d.d.- -

Sedei druibe je: v Celju.-

SklepodoloEiwiposlovneganaslovasOreln-re-fla:t-Ot-"10:: - - - - - - - - - - - - -

;;;; "r*,i, " 
posrovaniu Stampljko z besedlom firme druibe ali Stampiljko z

2. (drueil Clen- -

sposobnosti.

besedilom

"T""J'"::';$T:i,ffi ;;';;;."r;;Fi;dg";:x*::?:1y:.:'S::'":y'1"
:#1"T:ffi ffi";k#;;;;*i'o"i5l,:,:l:l:-:'i?::illJ:[:$l;

- trajnostno obratovanje, vzdrlevanje in razvoj uiinkovitega distribucijskega sistema elektriEne

energije,-
- zagotavljati tehnoloSko napredno distribucijsko omrelje in dolgoro€no zmogljivost sistema za

zadovorjitev razumnih potreb gospodarswa in prebivarstva po distribuciji erektri.ne energije, -

- upo5tevati sociatne in okotjske vidike poslovanja z namenom zagotavljania trainostnega razvoja

drulbe,-
- poveEevanje vrednosti drulbe in izpolnjevanje pridakovanj delniiarjev in ostalih deleinikov'-

-ustvarjatide|ovnooko|je,Vkateremimaiozapos|enimoinostrazvitiinuve|javitisvoje

II. DEJAVNOST DRUZBE

3. (tretii) Elen-

Dejavnosti druZbe so:- - -.-.--.-_--.-

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-

zs.ilzoMehanskaobdelavakovin-.- -.. . I -,,,-:^-; r.^;^- - - - -: - : - - - - -
;1.\;'ffi1ffi;;;;";distribucijoinkrmiljenjeelektrike-
27.4ooProizvodnjanapraVinopremezarazsvet|javo--.
ig.foo Popravila elektriEnih naprav-

35.119 Druga proizvodnja elektridne energije

ii. rgo Disiribucija elektriine energiie

35.300 Oskrba s Paro in vrodo vodo -
lt.ito Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

eie.Ero Demontaia odPadnih naprav



43.290 Drugo in5taliranje pri gradnjah

43.390 Druga zakljuEna gradbena dela- -
43.990 Druga specializirana gradbena dela- -
45.200 Vzdrievanje in popravila motornih vozil-

46.130 PosredniStvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-

46.7iloTrgovina na debe|o z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-

49.410 Cestni tovorni Promet-
52.210 Spremljajode storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-

4Z.ZZO Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-

42,gg} Gradnja drugih objektov nizke gradnje- - -
43.110 RuSenje objektov
4g.LzO Zemeljska pripravljalna dela -
4g.2LO Instaliranje elektriEnih napeljav in naprav

J3.-Lv ePrerrrurJ--- ---

55.201 PoiitniSkidomovi in letovisEa- - - -

55.209 Druga nastaniWe za krajii Eas- -
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov- - - -
55.290 Druga oskrba z jedmi- - -
58.130 lzdajanje iasoPisov-

58.140 lzdajanje revij in druge periodike-

si.igo oruio ialoiniStvo-
-t: L

if.roO Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-

oi.iooBreziiinetelekomunikacijskedejavnosti-
ei.ioo satelitske telekomunikacijske dejavnosti-

Si.gOO Druge telekomunikacijske dejavnosti-

oi.oro Raiunalni5ko programiranje- - -
62.o2oSvetovanjeoiadunalni5kihnapravahinprogramih---
62.030 Upravljanje radunalniSkih naprav in sistemov- - - - - -

62.090 Druge z informaciisko tehnoiogijo in ratunalniSkimi storitvamip:":t:itjlavnosti-

;;.il oJi"r.", podatkov in s tem povezane dejavnosti-

63.120 Obratovanje spletnih portalov- - -
ii.ggo Drugo informiranjeb5.YYU uIuEu llllvr rrrrrsruv

oi.ioo trgovanje z lastnimi nepremidninami- -

68.200 Oddajanje in oi"tou'nje lastnih ali najetih nepremidnin

69.103 Druge pravne dejavnosti- . - - -
69'20oRaiunovodske,knjigovodskeinrevizijskedejavnosti;davEnosvetovanje-
70.100 Dejavnost uprav podjetij- - -
7 OJ2zlDrugo podietniSko i n poslovno svetova nje-

7L.Lz Tehnitno projektiranje in s tem povezano svetovanje-

7 t.L2L Geofizikalne meritve' kartiranje

7 t.lzg Druge i nZ"ni'sf" i"jtuno'ti i n tehniEno svetova nje -

7L.2ooTehniEnop,"iit.uianj.inanaliziranje---
73.t OglaSevanje - .- - - :.- - - - -
73.110 Oejavnost oglaSevalskih agencij-

7 3.lzlPosredova nje oJa5eva tskega prost:tt - -
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnen1a-

77.g20 Dajanje graOoenil'r strojev in opreme Y:?i"t lTll.T::
77.33oDajanjepisarn.Gt<eopre|neinraduna|ni5kihnapravvnajeminzakup-
TT.4ooDajanjepravicuporabeintelektualnelastninevzakup,razenavtorskozaSiitenihde|-

.)..\a



78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-

78.300 Druga oskrba s dloveikimiviri- -
82.110 Nudenje celovitih pisarniSkih storitev-
g2.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarni5ke dejavnosti-

82.2W Dejavnost klicnih centrov-
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti- - - -
82.990 Drugje nerazvrSEene spremljajoie dejavnostiza poslovanie- -
85.590 Drugje nerazvrS€eno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- -
85.600 Pomoine dejavnosti za izobraievanje- -

Glavna dejavnost druibe je: 35. 130: Distribucija elektriEne energije'-

ffi; il; ;*- r"girtrir.nu dejavnosti opravrja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in

izvajanjeregistriranedejavnosti''---::::-::::::-:::::-

III. OSNOVNI KAPITAL_

4. (Eetrti) Elen- -

osnovni kapitar druzbe znasa -150.e55-08s.64..8-u1 !:1""^P::o::"";igi"H ffii":lr"i'::iHlfiff:$'T,:Osnovni kapital druZbe znasa lcu'Yco'uov'e'i Ev'\ \-'" "-'--; Zq.'.;2.+ZS (Stiriindvajset milijonov sto

*nf"n:ngitiig.nt},;1lliX.ji::iitrli".li ;l3;,[ffi""f*,ffiA;;-u;*;o"rnio i'ni" en"i, derez in

pripadaiodi znesek u otnoun"* kapitalu'- -

Navadne delnice so delnice, kidajejo njihovim imetnikom:

pravico do udeleibe pri upravljanju drulbe;-

pravicoaoaeradobiika(dividenda);-_--_--=_*^^_,,,'u^';.;;;;;;:--
_ il::ff ;: ;ff";ffiil;;;;".1!r, premorenja po rikvidaciji a' ste.aju druibe'-

5. tpeti) Elen- -

Vse delnice so delnice enega razreda'-

:::il:Hffi::ii:ffi #ffi;;; in ee looo ti uverjavrjari pravico do rastniskega dereza v druz'r' - -

7. (sedmi) tlen- -

Vse delnice so v celotivPlaiane'-

Delnice so izdane v nemateria|izirani ob|iki in se vodijo v skladu 
'l:"1p]''_u-'1'j:'-oj"opisi.- 

_ - -

;, ;;r*., n" uoao u skradu z za€asnimi odredbami in odrodbami predmet denacionalizacije'

izda druiba delnice driavi, ki se obvezui., it fo pot"*' ko bo obseg denacionaliziranega premoienja

dokondno ugotovljen,-
1.(prvii)vrniladelnicedruzbevvrednosti,kiboenakavrednostidenacionaliziranegapremoienja'
druiba pa bo delnice umaknila v breme i'ituntgt kapitala; v primeru' da bo priSlo do stvarnega

iz|oianjapremoZenja,t.ii"p,"a'etdenaciona|izacijskihzahtevali--_
2. (drugi6) prenesla delnice v vrednosti, tiOo "ntit 

vrednosti denacionaliziranega premoienja' na

denacionalizacijske upravidence u p'it"t pravnomoin".^1*','*:?.i11. ::lt;ilirr"ro,lltl

e



IV. REZERVE DRUZBE_

Rezerue iz dobifka- - - -

9. (deveti) tlen- -

Rezerve iz dobidka se lahko oblikujejo samo iz zneskov Eistega dobiEka poslovnega leta in distega

dobidka preteklih let. Rezerve iz dobidka se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in

druge rezerve iz dobiika.-

Rezerve za lastne delele-

10. (deseti) Elen* -av. let.stl, Yrr'r

ee druiba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci,stanj? T:.tT!1no 
tetol!"1i"1''

;;;: L!,J.*:e v viiini zneskov, ki so biti pladani za pridobitev lastnih delnic'

Rezervezalastnede|eieseoblikujejoponaslednjemvrstnemredu:_
- iz iistega dobiEka poslovnega leta' -
- iz Prenesenega dobiika,
.izzneskadrugihrezervizdobidka,kipreseg-amorebitniT::|prenesene-i'j:o-",-*.]:]:.'"

mogoiepokritiizmorebitnegadistegadobidkaposlovnegaleta.------_

Druge rezen e iz dobiEka -

V. POVECANJE IN ZMAMSNNIE OSNOVNEGA KAPITALA

12. (dvanaistil Elen-

;;;; il;;Lg zatconstih rezerv tudi druge rezerve iz dobiEka, ki se lahko uporabiio za

katerekori namene, razen v primeru i, p"t"g. odstlavka 64. drena Zakona o gospodarskih druibah (v

i'91j:": 1 i 10-o-l l 
-- --

Druge rezerve iz dobidka se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poroEila iz zneska iistega dobiEka

l":f-# ;" ""'ll lE;l':f 11T"l1i':Yi"ll1':T'li1'"-1 - - - - -' - - -' -

uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz o9!1if v deleiu do2l3 (dveh tretiin) Eistega

dobidka, ki ostane po uporabi za namene. i'-t' od"tuka 230' clena ZGD-I' razen de druge rezerve iz

dobidka ie dosegajo porovico osnovnega tapitata ari de bi druge rezerve iz dobidka presegle polovico

:,l"liTi9i.:'1:.-olY':'j'i1'11"J;itil'i" 
za "b'fJ:1'-':':1'-''-d:1'I1T:':oli"r": --

ifLptniu zastopanega osnovnega kapitala'-

l':Y"ili":'--:- -
Drurba rahko poveia osnovni kapitar z novo izdajo dernic. Dotedanji delniEarji imajo prednostno

pravico do vpisa novih dernic v sorazmerju i niit ouiri derezi v osnovnem kapitaru druibe' prednostna

pravica se lahko izkljuci samo na P"d!:qi;;il;;;*t5''i': 
tjl"'-"T:'-'-n:(T"ji':t:"]:t:':o-o''

a



13. (trinaisti) Elen-

Uprava druibe mora najkasneje v 14 (itirinajstih) dneh od sklepa skup5dine o povedanju osnovnega

kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne

evidence in storiWe (v nadaljevanju: spletna stran AJPES) povabiti dotedanje delnidarje k vpisu in

vpla6ilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeleibo. Dotedanji delniEarji morajo novo

izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave na spletni strani AJPES, Ee z

vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugade dolodeno'-

14. (Stirinaisti) tlen-

prednostna pravica se uresniiuje s pisno izjavo, ki jo mora upravitenec poslati upravi drulbe v roku'

fl"-eT:i'-'!90:T : :f i1'!i- - - - -: -- -- : -- -- : -- : - - - - -: - - - -: - - - - -: -
ee dotedanji delnidarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpiSejo izdanih

delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vpladilu delnic.-

15. (petnaisti) 6len--'. lF-----r---, - -

postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplatila delnic so dolodeni z zakonom oz' vsakokratnim sklepom

skupSdineoizdajinovihdelnic ---,- 
---:

15. (Sestnaisti| Ilen-

povedanje osnovnega kapitala zatne veljati z dnem vpisa v sodni register'-

17. (sedemnaisti) flen-

SkupSdina lahko sklene, da se osnovni kapital druibe poveia iz drugih postavk lastnega kapitala

oziroma v skladu zZGD-L.-

;;;; il;*, *il;i*-.i", orusih postavk rastnega kapitara temerji na revidirani zadnji

letni bilanci stanja.-

S povedanjem osnovnega kapitala po tej toCki se lahko Poveda nominalna vrednost Posamezne

delnice ali pa se izdajo nove delnice'-

ee se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delniEarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi
vv sY !---J - - -

deleli v osnovnem kapitalu druibe'-

s poveEanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjSati pod zakonsko doloEeno
r, lrvYvvsr lJ

minimalno stoPnjo.-

ffi; il;;.F. ornouni kapital, de tako zahteva zakon ati6e tako sktene skupSEina s3l4 - - -

(tridetrtinsko) veCino pri sklepanju "*op'i"st 
ot:oy::ga kapitala y:i"1 t-"-":"-"1"-'it:: :t'lll lwelr trrr-r\v, 

- l___tr_]^

namen zmanj5anja ter nadin zmanjSanja osnovnega kapitala'-

,,,i0. il; u',*n" 0",n,." s pridobi*ijo s strani druibe. Za umik se uporabrjajo doro.be ZGD-1o

zmanjianju osnovnega kaPitala'

a-\
'\^



VI.IASTNE DEINICE. - -

20. (dvaiseti) Elen-

Druiba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomodjo tretje osebe razen v primerih in

pod pogoji, kijih doloEa zakon.-

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloEa uprava v skladu s sklepom skupSEine in na podlagi

kriterijev oziroma pravil, kijih doloia nadzorni wet na predlog uprave.-

VII. UPRAVA

21. (enaindvajseti) Elen- - -
-t- - --t

uprava vodi posle druibe samostojno in na lastno odgovornost t:'_tTt:ltlioj"jtitllja druibo'- -

Uprava ima enega Elana, kije predsednik uprave'-

predsednika uprave imenuje in odpokriie nadzorni svet druibe. Mandat predsednika uprave traja 4

(5tiri) leta z moinostjo ponovnega imenovanja

Nadzorni svet lahko odpokliEe predsednika uprave:-

- de huje krSi obveznosti (npr. ne izvriule sklepov nadzornega sveta in/ali skupSiine' povzroda

5kodo, krSi interne akte in predpise' ipd')'-

- Ee ni sPosoben voditi Poslov' - - -
- €e mu skupScina izreie nezaupnico, razen, ce je nezaupnico izrekla iz oEitno neuteme|jenih

razlogov ali- - -
-izdrugihekonomskoposlovnihraz|ogov(pomembnej5espremembevstrukturidelniEarjev,

reorganizacija in Podobno)'- -

22. (dvaindvaiseti) 6len- -

Kandidateza upravo jemoinoiskatispomocjonaslednjih pristopov:- _:: _ _ _ _

(a) Direktno iskanje:-
- osebna povabila h kandidaturi na predlog ilanov nadzornega sveta ali kadrovske komisije

notranjim kandidatom (nasledstvo)in zunanjim kandidatom]- - -

-identifikacijaustreznihkandidatount"gudela'informiranjeoprostemmestuinmotiviranje
za kandidaturo, ftipot"ka s pomotjo zunanjih strokovnjakov; - -

(b) javni razpis z javno objavo prostega t;;;;"e v ustreznih medijih' pri Eemer se lahko prijavijo

vsikandidati, kipo lastnem mnenju ustrezajo *iff:T o:.q"i:::,;;;;;;;. 
"0. "or"r. 

*,
iij l*H::d:i:J:::;'';:l;i::'il;;'"r.*;;;ir.ir','p,I i"'.' hkrati potekata oba oziroma

nadini iskanja in izbora'-

Pri vseh naiinih iskanja kandidatov za upravo Je moina pomoi zunanjih (kadrovske agencije) ali



1t:t':"-o:"1':'11":-:: - : --: -:::::: -: - - -: -: - - - -: - - - - - -:: -:: -
V javnem razpisu za upravo, ie nadzorni svet izbere ta pristop, mora biti poleg pogojev in zahtevanih

dokazil, doloden tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti kraj5i od 8 (osem) dni'- -

24. (Stiriindvaiseti) Elen- -

ee predsednik uprave ni imenovan alije iz kateregakoli razloga zadrian,lahko nadzorni svet najveE za

eno leto imenuje svojega dlana za zacasnega predsednika uprave. Ta v tem dasu ne sme delovati kot

dlan nadzornega sveta.-

25. (petindvajseti) Elen- - - -

Za predsednika uPrave drulbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom dolodenih pogojev

izpolnjuje 5e naslednje Pogoje:-
1.(prviE)najmanjuniverzitetnaizobrazba(Vl1/2)oziromamagisterijpobo|onjskiizobrazbis

podrodjapr.u.,ekonomije,organizacijskihvedalitehniinesmeri'-
2,(drugid)najmanjpetnajstletde|ovnihizkuSenj,odtegavsajpet|etnavodilnihoziromals, !0._, , __r,

vodstvenih delovnih mestih, -
3. (tretjit) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika,-

4. (eetrtiE) sposobnost za uspe5no gospodarjenje in organizacijo;-

5. (petid) irt.ruje i"oporednost (na.eio fit & proper) in osebno integriteto'-

skupaj s prijavo za mesto predsednika up'.l: '1.1"f.:" "-'ry:i:":1i1":"ltl 
mora kandidat

Jt\|rrPqJ J yr Us'Y r- r^L:-

preotozititudiprogramdelazace|otnomandatno:o9"-ol":-.

26. (Sestindvaiseti) Clen- -

UpravaodloEaovsehvpraianjihorganizacijeinvodenjadruibe'zlastipa:-
sprejema letni nacrt ptstovanja oruiue ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;-

izdela in posreduje nadzornemu svetu diuibe v obravnivo in v potrditev letno porodilo

druibe in skuPine;-
porodanadzornemusvetuoposlovanjudruibeinizvrSevanjuteme|jevposlovnihpolitik
druibe in skuPine;-

izvrSuje snepi skup5dine in nadzornega sveta druibe;-

lahko podeli pt"k'i" po predhodnem soglasju nadzornega sveta;-

sprejema odiodiwe o poslovanju drulbe, odloda o raiolaganju s premoienjem druibe v

okviru Pooblastil;-
doloEa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest druibe ter doloEa naloge

delavcem ,niiuiEult-nadzor nad izvrSevanjem teh nalog;-

sprejemasploSneakteinorganizacijskepredpiseteroprav|jadrugenalogevsk]aduz
zakonom, *'iu'ot in drugimisploSnimiakti;- -
od|odaoposamidnihpravicahinobveznostihdelavcevspodroijadelovnihrazmerijvsk|aduz
zakonom, kolektivno pogodbo in splo3nimi akti druibe;

imenuje in ot'"!'i" uoiil"t delavce;-

_ _: _ "rl. j,-"11"-t::'I':y: TT':'lrr-t:i'j':TT
VrazmerjudoskupSEineimaupravanaslednjepristojnostiinodgovornosti:-

pripravi predlog sklepa o ,porrUiUitaninega-dobi.ka tei seznani delniiarje s prejemki uprave

in nadzornega sveta,

pripravlja fi;;;l;;tistojnosti skupS€ine'

pripravlja pogodbe in druge .tt",-.i uetjavnost katerih je potrebno soglasje skupSEine' - - -

izvriuje sf.fe-ie, fijih sprejme skupSdina' .--'/)(
' !r'



27. {sedemindvajsetl) 6len -

Posebne naloge UPrave- - -

Uprava mora zagotoviti, da druiba in vse pravne osebe, v katerih ima druiba obvladujodi poloiaj

poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti doloiiti natanEno

opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno

'_.11.i.:'-':,'j"]T:.']iTt:1.:'j:"l':Y-"j::.:':1"!T'-o:"!1.1.:'l'l":-_--
uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oz'

ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje Weganj, ter doloEiti naCrt ukrepov in postopkov za

upravljanje s weganji.-

er-e-- !'-----

Slovenije.

28. {osemindvaiseti) tlen- -

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje.nt*otltg: sveta za naslednje 
Tl:t-":'"-".- -- -- -- -- -- --

Uprava mora organizirati poslovanje druibe in tekoEe voditi poslovne knjige' poslovno

dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je mogoEe kadar koli

r:"-"'],!1,r':,:.:']':1"_'|'::,'-,|':"J1n.,-._'_*-.gjlj:--------------_-_-
uprava je dolina po zakljucku vsakega Eetrtletja, in sicer v roku 45 (petinstirideset) dni pripraviti

financne podatke o poslovanju druibe, in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge financne

podatke, ki jih v obrazloieni in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delnidar' uprava posreduje

finandne podatke posameznemu delniiarju na njegovo pisno zahtevo' Uprava izpolni svojo obveznost

posredovanja finanCnih podatkov tudi tako, Oa oUiavi le te in ohrani objavo vsaj 5e leto dni na spletni

stranidrulbe.UpravajedoltnavsakokratnemuzakonitemuzastopnikuRepub|ikeS|ovenijeza
upravljanje kapitalskih n.tozu Republike slovenije pripraviti in redno posredovati finandne podatke v

l"'.*lf;lilil,::::if :{:ii 1'-':r"-T: T:T!T'::'lti":'io-"1i"i'jj'-'1: -------
uprava je dolina spoStovati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja druib s kapitalsko nalolbo

driave (Kodeks) ter veljavna PriporoEila uprrutltuta posrednih in neposrednih naloib Republike

- ustanavljanje, ukinitev ali dokapitalizacija druib'

- nakup, prodaja ali druga odsvojitev, menjava ali obremenitev nepremitnin in kapitalskih

naloib nad bruto vrednJstjo 5O.O0O,0o EUR (petdeset tisoi evrov),-

- prodaja ali druga odsvojitev in obremenitev infrasgukturnih objektov' ki so sestavni del

"n"rg"trk. 
infrastruktur€,- -

-vsehpravnihposlov(vkljuEnozinvesticijami,kreditnimipos|iinpodobno),katerihbruto
vrednost enega posla ali ve6 povezanih poslov skupaj presega 1 (en) /o osnovne$a kapitala

druibe, razen poslov povezanih s kratkorodnim upravljanjem denarnih sredstev' pravnih

poslov povezanih z nadinom pla6ila tei poslov za kratkorodno nalaganje denarnih sredstev v

obliki depozitov pri poslovnih bankah'-

- dajanje poro5tev, jamstev, garancij' patronatskih izjav'-

ee nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejSnjega odstavka tega flena, lahko uprava

zahteva, da o soglasju odloEi skup56ina'

Ne glede na dolodbo 4. (Cetrte) alineje prvega odstavka tega d.lena lahko nadzorni svet za navedene

vrste posrov doroci nizje vrednosti. Nadzo# svet rahko aouei tudi druge vrste poslov, za katere je

f
potrebno njegovo soglasje'



Ne glede na dolo|be 2.(druge) in 4.(ietrte) alineje prvega odstavka tega 6lena soglasje nadzornega

sveta ni potrebno, Ce gre za pravne posle z nepremidninami in za najemanje kreditov in posojil, v

!"1'y::ll':"j'J:'i:n!{T:"-':'i:"1'-"1"11'lT:!:1":--:--::--:-::--:-::::
Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravoEasno predstaviti vse

okoliitine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Nadzorni svet

mora o izdajisoglasja odloditiv roku, klomogota pravodasno izvedbo posla ozlroma odloditve' - - -

Uprava najmanj Cetrtletno poro6a nadzornemu svetu o:

- nadrtovani poslovni politiki in drugih nacelnih vpraSanjih poslovanja,-

- donosnosti druibe, Se posebej donosnosti kapitala,

- poteku poslov, 5e posebej o prometu in finandnem poslovanju druibe in skupine,

- realizaciji poslovanja v primerjavi z nacrtovanim v potrjenem poslovnem nacrtu druibe in

skupine,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in pladilno sposobnost druibe in skupine,-

- obvladovanju tveganj. - -

Uprava mora pravocasno, celovito in verodostojno obveSdati nadzorni svet o vseh vpraSanjih' ki

zadevajo posrovanje drulbe in z njo povezanih Jruib. Nadzorni svet rahko zahteva tudi porocila o

drugih vprasanjih.

29. (devetindvaisetl) tlen - -

pravice in obveznosti predsednika uprave se doloCijo v pogodbi o zaposliwi ali v pogodbi o

poslovodenju, kijo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu druibe predsednik nadzornega sveta' -

Nadzorni svet steje 6 (5est) danov, od katerih so 4 (Stirie) dani predstavniki derniiarjev in 2 (dva)

dlana predstavnika delavcev. Vsi Elani nadzornega sveta drulbe imajo enake pravice in dolinosti' Ee ni

vilr. NADZORNI SVgr-

s tem statutom dolodeno drugate'-

31. (enaintrideseti) tlen- -

elane nadzornega sveta, ki so predstavniki delnidarjev, izvoli skupsdina z navadno veiino oddanih

glasov navzotih O.f"ie.ri.u.-ei.n. nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev' izvoli svet

delavcev.-

32. (dvaintridesetl) flen- - - -l4r fllvolrrrr rus'ui't -rri I

elani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (Stirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno

izvoljeni.-

Nadzorni svet izmed svojih dlanov, ki so predstavniki delniEarjev, izvoli predsednika in namestnika'-

predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblasden iziavliati voljo in obiavljati

odloiitve nadzornega sveta'-

predsednik nadzornega sveta zastopa drurbo proti upravi. predsednik nadzornega sveta zastopa

druibotudipriskleniwipogodbezrevizorjem - 
- - --- - - -:::::::::::

C



1t:tltT'lo_.'_etjt_o':T:_-_--_-_-:_-_-__-_-_-:_-:_-_---:_-:_-_-_
Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli Clana

nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

34. (Stirlintridesetl) Elen- - - -

Nadzorni svet odloia na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali

z uporabo podobnih tehnitnih sredstev vendar le, te nihEe od njegovih Elanov temu ne nasprotuje'

35.(petintridesetilllen- - - - -

Nadzorni svet je sklepten, de je pri sklepanju navzoca vsaj polovica Elanov, od tega vsaj 2 (dva) Elana

predstavnika delnidarjev.- - -

35. (Sestintrideseti| tlen- -

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna veEina oddanih glasov, razen Ee zakon ne doloca

drugaCne veiine.-

V primeru neodloEenega izida glasovanja je odlocilen glas predsednika nadzornega sveta'-

:'::-::'-'--- - -
sklep o predcasnem odpoklicu predstavnikov delniiarjev mora biti sprejet s 3/4 (tritetrtinsko) vecino

pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupSEini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev

37. (sedemintridesetil Elen-

pa doloEi svet delavcev s svojim poslovnikom

38. (osemintrideseti) Elen- -

odstopni izjavi.-

39. (devetintrideseti) Elen- -

elanom nadzornega sveta pripada za udelelbo na sejah in za opravljatj" I:,11t"-,irit:J:':3.9:tj:
::T;JfiT,:"ffi.,i" in sejnina. praciro ,, oprriirnje funkcije in sejnino dolodi skupsdina ob

upoStevanju velikosti in finaninega stania druibe. o ostalih plaiilih Elanom nadzornega svet odloda

skupSdina skladno z zakonorn'

40. (Stiridesetl) tlen-

;;;";';;;;;,;;,;;";; ;;il; ;;;';;^;;;;'; ;;;*' roko m' ki zai n e

tedi z dnem, ko uprava druibe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja

novega (nadomestnega) Elana nadzornega-sveta, vendir najdlje tri mesece' elan nadzornega sveta

lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov

(npr. drje iasa trajaloia borezen a[ darjsa odsotnost, potenciarni konflikt interesov), ki jih navede v

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

nadzoruje vodenje Poslov druibe'-
dale soiaslr rpoui pri doloianju organizacije sistema notranjih kontrol,-

preveri|etnoporoii|o,kigajepred|oii|aupravaingapotrditerpreveripred|ogzauporabo
bilaninega dobiika, ki ga je predlolila uprava, in sestavi pisno porolilo za skupsCino druibe'

predlaga=akte,katerihsprejemjevpristojnostiskupidine,-_-
daje soglasje k strategijioziroma stiateSkemu nairtu drulbe in nairtu razvoja omreija'- - - 

,^,
(r
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lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druibe, njeno blagajno, shranjene

vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri 6emer lahko za izvrSevanje teh pravic

pooblasti posameznega dlana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za dolodene naloge

tudi posebnega izvedenca, pri Eemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega

sveta,
doloia celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami ilanov

uprave in finandnim stanjem druibe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi

naielom, da politika prejemkov spodbuja dolgoroCno vzdrlnost druibe in zagotavlja, da so v

skladu z doseienimi rezultati in finaninim stanjem drulbe, da celotne prejemke lahko

sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej dolodenih in merljivih meril,

da se odpravnina lahko izpla[a le v primeru predEasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne

more biti izpladana, Ce je uprava odpoklicana iz razlogov, dolo[enih v zakonu,-

doloda pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba sluibenih vozil, kreditnih kartic,

preventivni zdravsWenipregledi ipd.), po katerih se te pravice doloiajo v pogodbah z upravo'

Pravila morajo upoitevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoienjski poloiaj

druibe oz. celotne skuPine,

daje mnenje upravi k sprejemanju odloditev na skupidinah odvisnih druib v primeru

statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odlocitev o imenovanju nadzornih svetov

in poslovodij v odvisnih druibah,

daje soglasje k notranji organizaciji drulbe,-

daje soglasje k letnemu nairtu poslovanja druibe in skupine'-

daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutolrl' - -
nadzira primernost postopkov ter udinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije

imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,-

daje soglasje k okvirnemu l.tn"t, in vedletnemu programu dela notranje revizije'-

lahko naloii slulbi notranje revizije pregled dolodenih poslov'

daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje sluibe notranje revizije'-

pregleda letno poroEilo o delu notranje revizije'-

lahko kadarkoli zahteva od uprave poroiilo o kateremkoli vpraSanju' povezanem s

poslovanjem druibe ali skupine,-

daje soglasje upravi k podelitvi prokure,-

p'"ot.e'skupSEiniodpoklica|iimenovanjeE|ananadzornegasveta,-
predlaia skupSdini imenovanje revizorja,-

odobrava pogodbe med Elanom nadzornega sveta in druibo'-

usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupSdine'- - - - - :,:^,----^ 
--^;:.- :;;

liffiff" "o,"er 
o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu' drugih

predpisih, po pooblastilu skupldine in tem statutu'-

41. (enain3tirideseti) flen- - - - -

AHffiHdil;. Vsi Etani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za podrodje

delovanja drulbe.

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so doloCene z zakonom'-,fi,l,:i:,,t-?:f:ltilr,Tlti;";
#:|",ftil;;rd;;;r.l"ile'i" r posrovnikom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega

sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet' -

I"-di":"]1ia'i'l" j'l:"iY j"-1i"-'-'!'1::':T:'1':'lT':-
Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva ilana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti

predsednik revizijske tomiiie. Vsaj en Clan mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za

raiunovodstvo ali revizijo. ostala tlana revizijske komisije sta lahko €lana nadzornega sveta' ki sta
rai ra nnr{rnFia

'X
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V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo

uresniiitev in opravlja strokovne naloge, pri iemer ne more odlotati o vpraianjih, ki so v pristojnosti

nadzornega sveta.-
Sej revizijske komisije se smejo poleg ilanov komisije udeleievatitudi dlani nadzornega sveta druibe

in uprava. poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih toEk na sejo lahko povabljeni tudi

izvedenci porodevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih toEk dnevnega reda,

o demer odlo€a predsednik revizijske komisije.-

42. (dvainitirldesetil tlen- -

Nadzorni svet podrobneje uredi nadin in pogoje za svoje delo s poslovnikom nadzornega sveta' - - -

tx. SKUPSdNA- -

43. {triin3tirideseti} Clen- -

svoje pravice v zvezi z druibo delniEarji uresnicujejo na skupSiini.- - -

44. {$tiriingtiridesetil tlen- -

SkupStina se sklide, kadar je to v korist drulbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem

statutom.-

;;;;;-ri,i" "or*, 
o..rro" *-'"*" o"o"o" ;;;";;;;";;;*"' '" na zahtevo

delniEarjev drulbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet procentov) osnovnega kapitala drulbe' ee

upraviienci od uprave pisno zatrteuajo skiic skupiEine, morajo zahtevi priloliti dnevni red, predlog

skrepa za vsako predragano todko dnevnega reda, o kateri naj skup$Eina odroEa all, ie skupgdina pri

45. (petinStirideseti) flen- -

;;;;ilriir,*n"g. reda ne sprejema sktepa, obrazlotitevtoike dnevnega reda.

SkupiEino lahko skliie tudi nadzorni svet'-

46. {sestiin5tirideseti) 6len- -

iru. 
""0r,;;;;."i 

v skladu z doloiiti zakona, ki ureja gospodarske druibe in na spletni strani

AJPES na spletni strani drulbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupSiino.-

Sklic skup3Eine mora vsebovati:

- firmo in sedeZ druibe,
- das in kraj skuPSdine,

- predlog dnevnega reda, -
- predloge sklePov,

in uresnitevanje glasovalne

pravlce,

;:;il; roka ati dneva, do katerega lahko delniEarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda

skupidine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delnidarji sporocijo druibi predloge sklepov in

volilne predloge, ki naj se objavijo,

- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter

njihovih obrazloiitevt - - -
- navedbo, da lahko delniiar na skups[ini uresniduje svojo pravico do obvesEenosti v

o gospodarskih druibah

presedni dan, -
navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeleiba na skup5Eini

skladu za\V
12



Sklicatelj skupiiine lahko v vabilu doloii, da je pogoj za udelelbo in glasovanje na skupSEini, da

delnidar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec cetrtega dne pred zasedanjem skupSdine

(preseCni dan) pisno napove svojo udeleibo na skupiiini, v nasprotnem primeru izgubi pravico

:d-'':'?:1'jyf1l i-tr:'::!:T1":"- -- - - - : -- : : : -- - - - : - - - - - : : -- : : : : : :
Skupldine se lahko udeleiijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji, ki so kot

imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec ietrtega dne pred

zasedanjem skuPiiine.

47.{sedeminltirideseti}Elen- - - - -

o sklicu skupsdine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupSdino pisno

priporodeno s povratnico obvestijo tudi delnidarji, ki imajo vsaj 5% (pet procentov) osnovnega kapitala

druibe.-

48. (osemin3tirideseti) Elen- -

Skupidina se praviloma opravi v kraju sedeia druibe'- -

48.a (oseminStirideseti a) dlen-

(L) uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta drulbe v sklicu skupgEine dolodi, da se lahko delnidarji

udelezijo skupidine tJr giasujejo na skupidini s pomodjo elektronskih sredstev brez fiziine prisotnosti

(elektronska sku PSiina).

iZ) pri izvedbi elektronske skupSdine je treba upoitevati naslednja pravila:-

- tehniEna reiitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupidine v realnem

easu,-
- druiba mora zagotoviti pogoje in nadin za ugotavljanje identitete delnirarjev ali

njihovihpoob|aSiencevnanadin,kijesorazmerensciljemelektronskeskupSiine,kije

!t].::n:::rij'jl':"15:":1"_ul':":']': l':":: :'-"1':'-T'l': - --------------:----- --

- tehnicna resitev mora biti takSna, da omogoEa delnidarjem glasovanje o skupitinskih

pred|ogih, postavljanje vprasanj, razpravo, podati nasprotni pred|og ter podati izjavo o

irlaol :':ibiT',: :1't":'-Y:'Ti :':':-------
tehniEna reSitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje'

A; ;r;; r;; ; *"0,.,.a, o; ;"*' ;;;;*,t; o'**'""*; ; Y; 
;;"; il;; ;1

erektronski skupsdini ter druge vidike izvedbe erektronske skupSdine ter jih objavi na spletni strani

drulbe in/ali objaviv sklicu skup5dine'- - - - l---------l-----l-l--

49. (devetinStiridesetl) Elen- -

skupSEina veljavno odloda ne glede na Stevilo prisotnih glasov delniiarjev'-

50. (petdeseti) dlen-

SkupiEina odloEa z veCino oddanih glasov, de zakon ali ta statut ne doloiata drugade'-

s 3/4 (triEetrtinsko) vecino zastopanega kapitala na skup5cini odloda skupSdina predvsem o naslednjih

zadevah:-
sprejema spremembe in dopolniWe statuta'-

o sPiemembah osnovnega kaPitala,-

o prenehanju drulbe in statusnih spremembah'- - -

C,t 13



o predCasnem odpoklicu ilanov nadzornega sveta,
o drugih primerih, te tako dolo€a zakon ali ta statut.

Z navadno vedino oddanih glasov skupSdina odloEa o:- - -
imenovanju Elanov nadzornega sveta,
uporabi bilandnega dobiika,
podelitvi razreinice upravi in nadzornemu svetu,-
imenovanju revizorja,-
obravnava porodila nadzornega sveta,-
drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odlodanje uprave ali nadzornega
sveta in o zadevah, za katere tako doloda zakon, drug predpis in ta statut.-

51. (enainpetdeseti) tlen- -

Delnitarji lahko pravice iz delnic uresniiujejo neposredno ali preko pooblaS€encev na skupStini.- - -

X. TETNO POROdIO IN UPORABA BITANCNECA DOBICKA

52. {dvainpetdeseti} Elen- -

Poslovno leto je koledarsko leto.- -

Uprava je odgovorna za sestavo letnega porodila.-

Druiba za sestavo letnega poro€ila uporablja slovenske radunovodske standarde ali mednarodne
standarde raCunovodskega poroCanja, za sestavo konsolidiranega letnega porolila pa mednarodne
standarde raiunovodskega poro€anja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druibe in
predpisi s podroCja energetike.

Letno poroCilo z letnimi ralunovodskimi izkazije potrebno sestavitl za vsako poslovno leto v roku 3 -
(treh) mesecev po koncu poslovnega leta.- -

Konsolidirano letno poroEilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (Stirih) mesecev po

koncu poslovnega leta.- -

Revizijo letnega porofila in revizijo konsolidiranega letnega poroiila je potrebno sestaviti za vsako
poslovno leto v roku 6 (Sestih) mesecev po koncu poslovnega leta.- -

Revidirano letno porotilo mora uprava predloiiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema
revizijskega porotila.-

53. (triinpetdeseti| flen- -

Letno poroCilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predloliti pooblaSdeni organizaciji za

obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.- -
54. (Stirilnpetdeseti! Clen- -

Skupaj z letnim poroiilom mora uprava skupSdini posredovati tudi predlog uporabe bilandnega
dobiEka.-

Bilane ni dobiiek je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobitka
in za razdelitev med delnidarje tudi za druge namene, in sicer za izpla€ila delavcem skladno z
Zakonom o udelelbi delavcev pri dobidku, Elanom uprave in za humanitarne, kulturne, vzgojno-
izobraievalne, Sportne ipd. namene q14



ee se predlaga uporaba bilandnega dobiEka za druge namene, je to molno upoitevaje, da je
doseiena 6 (5est) % donosnost kapitala in le v viSini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za

dividende.

XI. OBVESCANJE DETNICAR'EV-

55. {petinpetdeseti) Ilen- -

Druiba objavUa podatke in svoja sporoiila na spletni strani A,PES in na spletni strani druibe, lahko pa

tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem obmoCju Republike Slovenije.

Delniiarje, katerih delei v celotnem osnovnem kapitalu druibe znaia najmanj 5% (pet procentov),
mora druiba obveSdatitudipisno (priporoieno s povratnico).- -

XII. TRAIANJE IN PRENEHANJE DRUZBE-

56. (5estinpetdeseti) Elen- -

Drulba je ustanovljena za nedoloden das.- -

57. (sedemlnpetdeseti) Elen- -

Druiba preneha iz razlogov in po postopku, dolodenim z zakonom.- - -

XIII. VEUAVNOST STATUTA- -

58. (oseminpetdesetl) ilen- -

Ta statut priCne veljati z dnem vpisa v sodni register.- -

59. (devetinpetdeseti) ilen- -

Za uskladitev splo5nih aktov s statutom je zadoliena uprava. Spremembe in dopolniwe sploSnih
aktov sprejema uprava, razen de zakon ali drug predpis ne dolodata drugaie.-

60. {Sestdeseti} tlen-

Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha
(enaintridesetega avgusta dvatisoiSestnajst).-

veljati statut, ki je bil sprejet dne 31.08.2016

V Celju, 24.06.2020 (Stiriindvajsetega junija dvatisoidvajset) . -

Predsednica skupBEiryl
Branka Neffaqfrpl. univ. prav.
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