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- - podjetje za distribucijo elektriine energije, d. d.- -

r. FTRMA, seoeZ rN crut onuZee

1. (prvi) tlen- -

Firma druibe je: ELEKTRO CEUE, podjetje za distribucijo elektridne energije, d.d. (v nadaljnjem
besedilu statuta: druiba.-

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

SedeZ druZbe je: v Celju.-

Sklep o doloditvi poslovnega naslova sprejme uprava druibe.-

Druiba uporablja v poslovanju Stampiljko z besedilom firme druibe ali Stampiljko z besedilom
skraj5ane firme. -

2. (drugi) Elen- -

Temeljni cilji druZbe so:- -
- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z elektridno

energijo vsem uporabnikom na obmoiju druibe na okolju prijazen in varen nadin, -
- trajnostno obratovanje, vzdrievanje in razvoj udinkovitega distribucijskega sistema elektridne

energije,-
- zagotavljati tehnoloSko napredno distribucijsko omreije in dolgorodno zmogljivost sistema za

zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji elektridne energije, -
- upo5tevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja

druibe,-
- povedevanje vrednosti druibe in izpolnjevanje pridakovanj delnidarjev in ostalih deleinikov,-
- ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni moinost razviti in uveljaviti svoje

sposobnosti.

II. DEJAVNOST DRUZBE-

3. (tretji) ilen- -

Dejavnosti druibe so:- -

25.tL} Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-
25.620 Mehanska obdelava kovin-
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo- - -
33. 140 Popravila elektridnih naprav-
35.119 Druga proizvodnja elektridne energije
35.130 Distribucija elektriine energije
35.300 Oskrba s paro in vrodo vodo
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310 Demontaia odpadnih naprav
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38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-
4L.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-
42990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.110 Ruienje objektov
43.L20 Zemeljska pripravljalna dela - -
43.2t0 Initaliranje elektridnih napeljav in naprav

43.290 Drugo initaliranje pri gradnjah-

43.390 Druga zakljudna gradbena dela- -
43.990 Druga specializirana gradbena dela- -
45.200 Vzdrievanje in popravila motornih vozil- -
46.130 PosredniStvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-

46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-

49.410 Cestni tovorni promet-
52.2t0 Spremljajoie storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-

55.201 Poditni5ki domovi in letovisia-
55.209 Druga nastanitve za kraj5i das-

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-
56.290 Druga oskrba z jedmi-
58.130 lzdajanje iasoPisov-
58.140 lzdajanje revij in druge periodike- - -
58.190 Drugo zaloiniStvo- -
61. 1OO Telekomunikacijske dejavnosti po vodih -
61.200 Breziidne telekomunikacijske dejavnosti-

61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti-

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-

62.010 RadunalniSko programiranje- - -
62.020 Svetovanje o radunalniSkih napravah in programih

62.030 Upravljanje raiunalni!kih naprav in sistemov-

62.0g0 Druge z informacijsko tehnologijo in radunalniSkimi storitvami povezane dejavnosti-

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-

63.120 Obratovanje spletnih portalov-

63.990 Drugo informiranje-
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremidninami- -
58.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin

69.L03 Druge Pravne dejavnosti

69.200 Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davdno svetovanje-

70.100 Dejavnost uprav podjetij- - -
70.220 Drugo podjetniSko in poslovno svetovanje-

7L.12 Tehnidno projektiranje in s tem povezano svetovanje-

7 t.IzL Geofizikalne meritve, kartiranje

7t.t2g Druge inZenirske dejavnosti in tehnidno svetovanje

7l.2OO Tehnidno preizkuSanje in analiziranje- - -
73.7 Oglaievanje-
73.110 Dejavnost ogla5evalskih agencij-

73.t20 Posredovanje oglaSevalskega prostora

73.2O0 Raziskovanje trga in javnega mnenja-

77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-

77.330 Dajanje pisarniske opreme in radunalniSkih naprav v najem in zakup-

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen aWorsko zaSditenih del- - - - -
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78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-
78.300 Druga oskrba s iloveikimiviri- -
82.110 Nudenje celovitih pisarniSkih storitev-
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarniSke dejavnosti-
82.200 Dejavnost klicnih centrov-
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-
82.990 Drugje nerazvridene spremljajode dejavnosti za poslovanje- - -
85.590 Drugje nerazvrideno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- - -
85.600 Pomoine dejavnostiza izobraZevanje- -

Glavna dejavnost druZbe je: 35. 130: Distribucija elektridne energije.-

Druiba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in

izvaja nje registrira ne dejavnosti.

III. OSNOVNI KAPITAL-

4. (ietrti) flen- -

Osnovni kapital druibe zna5a 150.955.089,64 EUR (sto petdeset milijonov

devetstopetinpetdesettisod devetinosemdeset eurov in Stiriinsestdeset centov) in je razdeljen na

23.L92.425 (Stiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisod Stiristo petindvajset) navadnih

imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak deleZ in pripadajodi znesek v osnovnem kapitalu.-

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
pravico do udeleibe pri upravljanju druibe;-

- pravico do dela dobiika (dividenda);-

- pravico do ustreznega dela preostalega premoienja po likvidaciji ali stedaju druZbe.-

5. (peti) ilen- -

Vse delnice so delnice enega razreda'- - -

g.l,:':')_r1"1

Za vsa sredstva, ko bodo v skladu z zadasnimi odredbami in odlodbami predmet denacionalizacije,

izda druiba delnice drZavi, ki se obvezuje, da bo potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoienja

dokonino ugotovljen,-
1. (prvid) vrnila delnice druZbe v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoienja,

druZba pa bo delnice umaknila v breme driavnega kapitala; v primeru, da bo pri5lo do stvarnega

izlodanja premoienja, kije predmet denacionalizacijskih zahtev ali- - -
2. (drugi6) prenesla delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoZenja, na

denacionalizacijske upravidence v primeru pravnomodno zakljudenega postopka v korist

denacionalizacijskih upravidencev in de bodo ti uveljavljali pravico do lastniSkega deleia v druibi. - -

7.(sedmi)Elen- - - - -

Vse delnice so v celotivpladane.- - -

8. (osmi) ilen- - - -

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisiv skladu s predpisi'- - - -
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IV. REZERVE DRUZBE-

Rezerve iz dobiEka-

9. (deveti) ilen- -

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

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

druge rezerve iz dobidka.

Rezerve za lastne deleie-

10. (deseti) Elen- -

ee druiba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati

rezerve za lastne deleZe v viSini zneskov, ki so bili pladani za pridobitev lastnih delnic.

Rezerve za lastne deleie se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu: -
- iz distega dobidka poslovnega leta, -
- iz prenesenega dobidka, - -
- iz zneska drugih rezerv iz dobiika, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo

mogode pokriti iz morebitnega distega dobidka poslovnega leta'- -

Druge rezerve iz dobiika - - -

1t: 
(:Ti'l) 

-'':T -- - -- --
DruZba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobidka, ki se lahko uporabijo za

katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. dlena Zakona o gospodarskih druZbah (v

:.!1j:": 1 i 1u_o:'l 
-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 

_ 
-_

Druge rezerve iz dobidka se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega porodila iz zneska distega dobidka

T-'l:"1 :u:':":'-" 1':' l l y-d-o:uil 9"]"-'"lt'-': 9 l"lli': i'li1'"-1 - - - 
-- 

- - - - - - -
Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobiika v deleiu do 2/3 (dveh tretjin) distega

dobiika, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. dlena zGD-t, razen de druge rezerve iz

dobidka ie dosegajo poiovico osnovnega kapitala ali de bi druge rezerve iz dobidka presegle polovico

osnovnega kapitala, de bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobidka uporabljeno. -

V. POVEEANJE IN ZMANJSNruTC OSNOVNEGA KAPITAIA-

12. (dvanajsti) ilen-

Druiba lahko poveda osnovni kapital z novo izdajo delnic. Dotedanji delnidarji imajo prednostno

pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleZi v osnovnem kapitalu druibe. Prednostna

pravica se lahko izkljudi samo na podlagi sklepa skupSdine, sprejetega s % (tridetrtinsko) vedino pri

sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-

13. (trinajsti) Elen- -

Uprava druZbe mora najkasneje v 14 (5tirinajstih) dneh od sklepa skup5dine o povedanju osnovnega

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

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

vpladilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeleibo. Dotedanji delnidarji morajo novo



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

vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugade dolodeno.-

14. (Stirinajsti) tlen-

Prednostna pravica se uresniduje s pisno izjavo, ki jo mora upraviienec poslati upravi druibe v roku,

dolodenem s sklepom o izdaji delnic.-

ee dotedanji delnidarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpi5ejo izdanih

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

15. (petnaisti) flen-

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vpladila delnic so dolodeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom

skupidine o izdaji novih delnic.

16. (Sestnajsti) Elen-

Povedanje osnovnega kapitala zadne veljati z dnem vpisa v sodni register.- - -

17. (sedemnajsti) Elen-

Skupidina lahko sklene, da se osnovni kapital druibe poveda iz drugih postavk lastnega kapitala

oziroma v skladu zZGD-7.-

Sklep o povedanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji

letni bilanci stanja.-

S povedanjem osnovnega kapitala po

delnice ali pa se izdajo nove delnice.- -
tej todki se lahko poveda nominalna vrednost posamezne

ee se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delnidarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi

1 1":' : :'1 "-":"]-ki 
tl'1 i tT 1':-

S povedanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjiati pod zakonsko dolodeno

minimalno stopnjo.-

18. (osemnajsti) ilen-

Druiba lahko zmanjia osnovni kapital, de tako zahteva zakon alide tako sklene skupidina s3/4 - - -
(tridetrtinsko) vedino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz'

namen zmanjianja ter naiin zmanjianja osnovnega kapitala'-

it: 9"::'l ls:i 
)-f 

le i - 
-- --

DruZba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani druibe. Za umik se uporabljajo dolodbe ZGD-1 o

zmanjianju osnovnega kaPitala.

VI. TASTNE DELNICE-

20. (dvajseti) Clen- -

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

pod pogoji, kijih doloda zakon.-
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O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloda uprava v skladu s sklepom skupSdine in na podlagi

kriterijev oziroma pravil, ki jih doloda nadzorni svet na predlog uprave.-

VII. UPRAVA

21. (enaindvajseti) Elen- -

Uprava vodi posle druZbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja druibo.- -

Uprava ima enega dlana, ki je predsednik uprave.-

Predsednika uprave imenuje in odpoklide nadzorni svet druibe. Mandat predsednika uprave traja 4
(Stiri) leta z moinostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet lahko odpoklide predsednika uprave:-
- de huje krii obveznosti (npr. ne izvriuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupidine, povzroda

5kodo, kr3i interne akte in predpise, ipd.),-
- de ni sposoben voditi poslov,
- de mu skupidina izrede nezaupnico, razen, de je nezaupnico izrekla iz oditno neutemeljenih

razlogov ali- - -
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnej5e spremembe v strukturi delnidarjev,

reorganizacija in podobno). - - -

22. (dvaindvajseti) tlen- -

Kandidate za upravo je moino iskati s pomodjo naslednjih pristopov:

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

notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;
- identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje

za kandidaturo, ki poteka s pomodjo zunanjih strokovnjakov; - - -
(b) javni razpis zjavno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri demer se lahko prijavijo

vsikandidati, kipo lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;-

(c) kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri 6emer hkrati potekata oba oziroma vsi

nadini iskanja in izbora.-

Pri vseh nadinih iskanja

notra njih strokovnja kov. -
kandidatov za upravo je moina pomoi zunanjih (kadrovske agencije) ali

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoitevanju

naiela konkurendnosti nadzornemu svetu omogoda, da pride do izbora najbolj5ih ustreznih

kandidatov.-

Nadzorni svet mora prideti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 (devetdeset) dni pred

potekom mandata uPrave.-

23. (triindvajseti) Elen- -

V javnem razpisu za upravo, de 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.- -
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24. (Stiriindvajseti) Elen- -

ee predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadrian,lahko nadzorni svet najved za

eno leto imenuje svojega dlana za zadasnega predsednika uprave. Ta v tem dasu ne sme delovati kot
ilan nadzornega sveta.-

25. (petindvajseti) ilen- -

Za predsednika uprave druZbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom doloienih pogojev

izpolnjuje 5e naslednje pogoje:-
1. (prvid) najmanj univerzitetna izobrazba lVll/2) oziroma magisterij po bolonjski izobrazbi s

podrodja prava, ekonomije, organizacijskih ved alitehnidne smeri,-
2. (drugid) najmanj petnajst let delovnih izkuienj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma

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

4. (detrtid) sposobnost za uspeino gospodarjenje in organizacijo;-
5. (petid) izkazuje neoporednost (nadelo fit & proper) in osebno integriteto'-

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat

predloiititudi program dela za celotno mandatno obdobje.

26. (Sestindvajseti) ilen- -

Uprava odloEa o vseh vpraianjih organizacije in vodenja druibe, zlasti pa:-

- sprejema letni nadrt poslovanja druZbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;-

izdela in posreduje nadzornemu svetu druibe v obravnavo in v potrditev letno porodilo

druibe in skupine;-

- poroda nadzornemu svetu o poslovanju druZbe in izvrievanju temeljev poslovnih politik

druibe in skupine;-
izvriuje sklepe skupidine in nadzornega sveta druibe;-
lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta;-
sprejema odloditve o poslovanju druZbe, odloia o razpolaganju s premoienjem druibe v
okviru pooblastil;-
doloda notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest druibe ter doloda naloge

delavcem in izvriuje nadzor nad izvrievanjem teh nalog;-

sprejema splo5ne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z

zakonom, statutom in drugimi sploinimi akti;- -
odloda o posamidnih pravicah in obveznostih delavcev s podrodja delovnih razmerij v skladu z

zakonom, kolektivno pogodbo in sploinimi akti druibe;-
imenuje in razreiuje vodilne delavce;-
opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem statutom'-

V razmerju do skupidine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti: - -
pripravi predlog sklepa o uporabi bilandnega dobidka ter seznani delnidarje s prejemki uprave

in nadzornega sveta,
pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupidine,
pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skup5dine, - - -
izvrSuje sklepe, kijih sprejme skupidina.
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27. (sedemindvajseti) Elen - -

Posebne naloge Uprave-

Uprava mora zagotoviti, da druiba in vse pravne osebe, v katerih ima druZba obvladujodi poloiaj
poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti doloditi natandno

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

razmejitev pristojnosti in nalog ter prepredujejo nastanek nasprotja interesov.-

Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oz.

ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter doloditi naErt ukrepov in postopkov za

upravljanje s tveganji. -

Uprava mora organizirati poslovanje druibe in tekode voditi poslovne knjige, poslovno

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

preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanja s tveganji'-

Uprava je dolina po zakljudku vsakega detrtletja, in sicer v roku 45 (petinStirideset) dni pripraviti

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

podatke, ki jih v obrazloZeni in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delnidar. Uprava posreduje

finandne podatke posameznemu delnidarju na njegovo pisno zahtevo. Uprava izpolni svojo obveznost

posredovanja finandnih podatkov tudi tako, da objavi le te in ohrani objavo vsaj 5e leto dni na spletni

strani druibe. Uprava je dolZna vsakokratnemu zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za

upravljanje kapitalskih naloib Republike Slovenije pripraviti in redno posredovatifinandne podatke v

formalni obliki, kijo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspeSnosti poslovanja druib' - - -

Uprava je dolina spo5tovati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja druib s kapitalsko naloZbo

driave (Kodeks) ter veljavna Priporodila upravljavca posrednih in neposrednih naloib Republike

Slovenije.

28. (osemindvajseti) Elen- -

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:- - - - - - -
- ustanavljanje, ukinitev ali dokapitalizacija druZb,

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

naloib nad bruto vrednostjo 50.000,00 EUR (petdeset tisoi evrov),-
- prodaja ali druga odsvojitev in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del

energetske infrastrukture,- - -
- vseh pravnih poslov (vkljudno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto

vrednost enega posla ali vei povezanih poslov skupaj presega 1 (en) % osnovnega kapitala

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

poslov povezanih z nadinom pladila ter poslov za kratkorodno nalaganje denarnih sredstev v

obliki depozitov pri poslovnih bankah,-

----1'l':j:1"I":,:":,lT':"],-'i,T:.,:'-.y:T.:kI]'1':::-:--:---:_-
ee nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prej5njega odstavka tega dlena, lahko uprava

'ilt:"_',_d::'-":lT,i:1"-''-'l'l':i1'-------------------------------
Ne glede na doloibo 4. (detrte) alineje prvega odstavka tega dlena lahko nadzorni svet za navedene

vrste poslov dolodi niije vrednosti. Nadzorni svet lahko dolodi tudi druge vrste poslov, za katere je

potrebno njegovo soglasje. - -
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Ne glede na dolodbe 2.(druge) in 4.(detrte) alineje prvega odstavka tega dlena soglasje nadzornega
sveta ni potrebno, de gre za pravne posle z nepremidninami in za najemanje kreditov in posojil, v
kolikor so ti pravni posli vkljudeni v potrjeni poslovni nadrt druibe

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravodasno predstaviti vse
okoliSdine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Nadzorni svet
mora o izdaji soglasja odloditi v roku, ki omogoda pravodasno izvedbo posla oziroma odloiitve. - - -

Uprava najmanj ietrtletno poroda nadzornemu svetu o:
- nadrtovani poslovni politikiin drugih nadelnih vpraianjih poslovanja,-
- donosnosti druZbe, Se posebej donosnosti kapitala,
- poteku poslov, 5e posebej o prometu in finandnem poslovanju druibe in skupine,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z nadrtovanim v potrjenem poslovnem nadrtu druibe in

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

Uprava mora pravoiasno, celovito in verodostojno obveidati nadzorni svet o vseh vpraianjih, ki

zadevajo poslovanje druZbe in z njo povezanih druib. Nadzorni svet lahko zahteva tudi porodila o

drugih vpra5anjih.

29. (devetindvajseti) Clen - -

Pravice in obveznosti predsednika uprave se dolodijo v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o
poslovodenju, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu druibe predsednik nadzornega sveta. -

vilt. NADZORNT SVET-

30. (trideseti) tlen-

Nadzorni svet 5teje 6 (Sest) dlanov, od katerih so 4 (Stirje) dlani predstavniki delnidarjev in 2 (dva)

dlana predstavnika delavcev. Vsi dlani nadzornega sveta druibe imajo enake pravice in dolZnosti, de ni

s tem statutom dolodeno drugade.-

31. (enaintrideseti) flen- -

elane nadzornega sveta, ki so predstavniki delnidarjev,
glasov navzodih delnidarjev. elana nadzornega sveta,

izvoli skup5dina z navadno vedino oddanih
ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet

delavcev.-

32. (dvaintrideseti) Elen- -

elani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (5tirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno

izvoljeni.-

Nadzorni svet izmed svojih dlanov, ki so predstavniki delnidarjev, izvoli predsednika in namestnika.-

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je poobla5den izjavljati voljo in objavljati

odloditve nadzornega sveta.-

Predsednik nadzornega sveta zastopa druibo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa

druZbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.

33. (triintrideseti) tlen-
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Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli dlana
nadzornega sveta ali na pobudo uprave.-

34. (Stiriintrideseti) ilen- -

Nadzorni svet odloda na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali
z uporabo podobnih tehnidnih sredstev vendar le, de nihde od njegovih dlanov temu ne nasprotuje.

35. (petintrideseti) Clen -

Nadzorni svet je sklepden, ie je pri sklepanju navzoda vsaj polovica dlanov, od tega vsaj 2 (dva) ilana
predstavnika delnidarjev. -

36. (5estintrideseti) ilen- -

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna vedina oddanih glasov, razen de zakon ne doloda

drugadne vedine.-

V primeru neodlodenega izida glasovanja je odlodilen glas predsednika nadzornega sveta.-

37. (sedemintrideseti) Clen- -

Sklep o preddasnem odpoklicu predstavnikov delnidarjev mora biti sprejet s 3/4 (tridetrtinsko) vedino

prisklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skup5dini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev

pa dolodi svet delavcev s svojim poslovnikom

38. (osemintrideseti) Clen- -

elan nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije tlana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki zadne

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

novega (nadomestnega) dlana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. elan nadzornega sveta

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

(npr. dlje dasa trajajoda bolezen ali daljSa odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v

odstopni izjavi. -

39. (devetintrideseti) Elen- -

elanom nadzornega sveta pripada za udeleibo na sejah in za opravljanje funkcije nadzornika pladilo

za opravljanje funkcije in sejnina. Pladilo za opravljanje funkcije in sejnino dolodi skupSdina ob

upoStevanju velikosti in finandnega stanja druibe. O ostalih pladilih dlanom nadzornega svet odloda

skupidina skladno z zakonom.

40. (Stirideseti) Clen-

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-
nadzoruje vodenje poslov druibe,-
daje soglasja upravi pri dolodanju organizacije sistema notranjih kontrol,-
preveri letno poroiilo, ki ga je predloiila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo

bilandnega dobidka, ki ga je predloiila uprava, in sestavi pisno porodilo za skupidino druibe,
predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skup5dine,

daje soglasje k strategiji oziroma strateskemu nadrtu druibe in nadrtu razvoja omreija,- - -
lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druibe, njeno blagajno, shranjene

vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri demer lahko za izvrievanje teh pravic

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

.)
''\,
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tudi posebnega izvedenca, pri demer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega

sveta, -
doloda celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami dlanov
uprave in finandnim stanjem druZbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi

nadelom, da politika prejemkov spodbuja dolgorodno vzdrinost druibe in zagotavlja, da so v

skladu z doseienimi rezultati in finandnim stanjem druibe, da celotne prejemke lahko

sestavljata fiksni in variabilnidel, kimora bitiodvisen od vnaprej doloienih in merljivih meril,
da se odpravnina lahko izplada le v primeru preddasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne

more biti izpladana, de je uprava odpoklicana iz razlogov, dolodenih v zakonu,-
doloda pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba sluibenih vozil, kreditnih kartic,

preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice dolotajo v pogodbah z upravo.

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

druZbe oz. celotne skupine,
daje mnenje upravi k sprejemanju odloditev na skupidinah odvisnih druZb v primeru

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

in poslovodij v odvisnih druZbah,
daje soglasje k notranji organizaciji druibe,-
daje soglasje k letnemu nairtu poslovanja druZbe in skupine,-
daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom, - -
nadzira primernost postopkov ter udinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije

imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,-
daje soglasje k okvirnemu letnemu in vedletnemu programu dela notranje revizije,-

lahko naloiisluibi notranje revizije pregled dolodenih poslov,

daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje sluibe notranje revizije,-
pregleda letno porodilo o delu notranje revizije,-
lahko kadarkoli zahteva od uprave porodilo o kateremkoli vpraianju, povezanem s

poslovanjem druibe ali skupine,-
daje soglasje upravi k podelitvi prokure,-
predlaga skupidini odpoklic ali imenovanje dlana nadzornega sveta,-
predlaga skupidini imenovanje revizorja,-
odobrava pogodbe med dlanom nadzornega sveta in druZbo,-

usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skup5iine,- -
obravnava in odloda o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih

predpisih, po pooblastilu skupSdine in tem statutu.-

41. (enainitirideseti) Elen- -

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom,- - -

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva ilana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti

predsednik revizijske komisije. Vsaj en dlan mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za

radunovodstvo ali revizijo. Ostala dlana revizijske komisije sta lahko ilana nadzornega sveta, ki sta

neodvisna od druibe. Vsi ilani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za podrodje

1'l"l1i 1T?: -- -- : - -- -- -- -
Revizijska komisija opravlja naloge, kot so dolodene z zakonom, ki ureja gospodarske druibe,

morebitne druge naloge pa se doloiijo s Poslovnikom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega

sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet. -

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

uresniiitev in opravlja strokovne naloge, pri demer ne more odloiati o vpra5anjih, ki so v pristojnosti

nadzornega sveta.-
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Sej revizijske komisije se smejo poleg dlanov komisije udeleievatitudi dlani nadzornega sveta druibe
in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih todk na sejo lahko povabljeni tudi
izvedenci poroievalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih toik dnevnega reda,
o demer odloda predsednik revizijske komisije.-

42. (dvain5tirideseti) €len- -

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

IX. SKUPSEINA- - -

43. (triinstirideseti) Elen- -

Svoje pravice v zvezi z druZbo delnidarji uresnidujejo na skup3dini.

44. (Stiriingtirideseti) Elen- -

Skup5dina se sklide, kadar je to v korist druibe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem

statutom. -

45. (petinitirideseti) Clen- -

Skupidino skliie uprava druZbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo

delnidarjev druibe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet procentov) osnovnega kapitala druibe. ee

upravidenci od uprave pisno zahtevajo sklic skup5dine, morajo zahtevi priloZiti dnevni red, predlog

sklepa za vsako predlagano toiko dnevnega reda, o kateri naj skup5dina odloda ali, de skupidina pri

posamezni todki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazloiitev toike dnevnega reda.

SkupSdino lahko sklide tudi nadzorni svet.-

46. (Sestiinitirideseti) Clen- -

Sklic skupidine se objavi v skladu z dolodili zakona, ki ureja gospodarske druibe in na spletni strani

AJPES na spletni strani druibe vsaj 30 (trideset) dni pred skupldino.-

Sklic skupidine mora vsebovati:
- firmo in sedei druibe,
- das in kraj skup5dine, -
- predlog dnevnega reda, -
- predloge sklepov,
- presedni dan, -
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeleiba na skupSdini in uresniievanje glasovalne

pravice,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delnidarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda

skupSiine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delnidarji sporodijo 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 obrazloiitev,
- navedbo, da lahko delnidar na skupidini uresniduje svojo pravico do obve5denosti v skladu z

zakonom o gospodarskih druibah.

Sklicatelj skupSdine lahko v vabilu dolodi, da je pogoj za

delnidar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec
udeleibo in glasovanje na skup5dini, da

detrtega dne pred zasedanjem skupidine
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(presedni dan) pisno napove svojo udeleZbo na skupidini, v nasprotnem primeru izgubi pravico

udeleibe na skupidini in glasovalno pravico.

Skup5dine se lahko udeleiijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delniiarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred

zasedanjem skupidine.

47. (sedemin5tirideseti) ilen- -

O sklicu skupSdine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupidino pisno

priporodeno s povratnico obvestijo tudi delnidarji, ki imajo vsa15% (pet procentov) osnovnega kapitala

druZbe.-

48. (osemin3tirideseti) tlen- -

Skupidina se praviloma opravi v kraju sedeZa druZbe.-

48.a (osemin5tirideseti a) dlen-

(L)Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta druZbe v sklicu skup5iine dolodi, da se lahko delnidarji

udeleZijo skupidine ter glasujejo na skup5dini s pomodjo elektronskih sredstev brez fizidne prisotnosti

(elektronska skupidina). elani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupSdini prek prenosa

slike in tona, de gre za elektronsko skup5dino v skladu s detrtim odstavkom 297. ilena ZGD-1 in v

drugih primerih, kijih doloda poslovnik skupidine.-

(2)pri izvedbi elektronske skup5iine je treba upoStevati naslednja pravila:

- tehniina re5itev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupitine v realnem dasu,

- druZba mora zagotoviti pogoje in nadin za ugotavljanje identitete delnidarjev ali njihovih

poobla5eencev na nadin, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupSdine, ki je delnidarjem

olajiati izvrSevanje glasovalne pravice na varen naein, -
- tehniina re5itev mora biti takina, da omogoda delnidarjem glasovanje o skupidinskih

predlogih, vlagati nasprotne predloge (vkljudno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi

izpodbijanja sklepov v realnem dasu, -
- tehnidna reSitev mora delnidarjem omogotati postavljanje vpra5anj ter sodelovanje v

razpravi v realnem dasu. Uprava druZbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega

dlena statuta pogojuje uresnidevanje pravic iz te alineje s tem, da delnidar oziroma

pooblaidenec vsaj en dan pred zasedanjem skupSdine druZbi najavi uresnidevanje teh

pravic,

---:"!.]1i':5P::':i'9"-ry|,jl"j]:tki"j.:9!"]:1.jil.---------
(3)Upravo druZbe se pooblaida, da dolodi podrobnej5a pravila postopka za udeleibo in glasovanje na

elektronski skupidini ter druge vidike izvedbe elektronske skup5dine ter jih objavi na spletni strani

druibe in/ali objavi v sklicu skupidine'-

49. (devetinStirideseti) flen- -

Skupiiina veljavno odloia ne glede na Stevilo prisotnih glasov delnidarjev.-
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50. (petdeseti) ilen-

Skupidina odloda z vedino oddanih glasov, ie zakon ali ta statut ne dolodata drugade.-

S 3/4 (tridetrtinsko)vedino zastopanega kapitala na skup5diniodloda skupSdina predvsem o naslednjih
zadeva h: -

sprejema spremembe in dopolnitve statuta,-
o spremembah osnovnega kapitala,-
o prenehanju druibe in statusnih spremembah,
o preddasnem odpoklicu dlanov nadzornega sveta, -
o drugih primerih, ie tako doloda zakon ali ta statut.-

Z navadno vedino oddanih glasov skupidina odloda o:- - -
imenovanju dlanov nadzornega sveta, -
uporabi bilandnega dobiika,
podelitvi razre5nice upravi in nadzornemu svetu,-

- imenovanjurevizorja,
- 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- -

Delnidarji lahko pravice iz delnic uresnidujejo neposredno ali preko pooblaSdencev na skupSdini.- - -

X. LETNO POROEILO IN UPORABA BILANENEGA DOBIEKA

52. (dvainpetdeseti) Elen- -

Poslovno leto je koledarsko leto.-

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poroiila.-

Druiba za sestavo letnega porotila uporablja slovenske radunovodske standarde ali mednarodne

standarde raiunovodskega porodanja, za sestavo konsolidiranega letnega porodila pa mednarodne

standarde radunovodskega porodanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druibe in

predpisi s podrodja energetike.

Letno porodilo z letnimi radunovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 -
(treh)mesecev po koncu poslovnega leta.- -

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

koncu poslovnega leta.-

Revizijo letnega poroiila in revizijo konsolidiranega letnega poroiila je potrebno sestaviti za vsako

poslovno leto v roku 6 (Sestih) mesecev po koncu poslovnega leta,- -

Revidirano letno porodilo mora uprava predloiiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema

revizijskega porodila.-

53. (triinpetdeseti) ilen-

Letno porodilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predloiiti pooblaideni organizaciji za

obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.- -
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54. (Stiriinpetdeseti) tlen- -

Skupaj z letnim porodilom mora uprava skupiiini posredovati tudi predlog uporabe bilandnega
dobidka.-

Bilanini dobidek je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobidka
in za razdelitev med delnidarje tudi za druge namene, in sicer za izpladila delavcem skladno z

Zakonom o udeleZbi delavcev pri dobidku, dlanom uprave in za humanitarne, kulturne, vzgojno-
izobraZevalne, Sportne ipd. namene

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

dividende.

XI. OBVESEANJE DELNIEARJEV- -

55. (petinpetdeseti) Elen- -

Druiba objavlja podatke in svoja sporodila na spletni strani AJPES in na spletni strani druibe, lahko pa

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

Delnidarje, katerih delei v celotnem osnovnem kapitalu druibe znaia najmanj 5% (pet procentov),
mora druiba obveidatitudi pisno (priporodeno s povratnico).- - -

XIt. TRAIANJE IN PRENEHANJE DRUZBE- - -

56. (Sestinpetdeseti) ilen- -

Druiba je ustanovljena za nedoloden das.-

57. (sedeminpetdeseti) ilen- -

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

XIII. VEUAVNOST STATUTA

58. (oseminpetdeseti) €len- -

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

59. (devetinpetdeseti) Elen- - - -

Za uskladitev sploinih aktov s statutom je zadoliena uprava. Spremembe

aktov sprejema uprava, razen de zakon ali drug predpis ne doloiata drugade.-
in dopolnitve sploinih

60. (Sestdeseti) ilen- - - -

Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha vefjati statut, ki je bil sprejet dne 24'06'2020

(Stiriindvajsetega junija dva tisod dvajset)'-

V Sempetru v Savinjski dolini, 30'06'2021 (tridesetega junija dva tisod enaindvajset)' - - -
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Notarka Katja Fink
Stanetova ulica 16,3000 Celje

sv 485/2021

NOTARJEVO POTRDILO PO ET. SSZTT ZGD-I

Notarka Katja Fink sem dne 02.07.2021 (drugega julija dvatisodenaindvajset) preudila
predisdeno besedilo Statuta delniske druZbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo
elektridne energije, d.d., s spremembami, ki jih je sprejela skupSdina druZbe ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo elektridne energije, d.d. dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisodena-
indvajset) pod 5. todko dnevnega reda, kot izhaja iz Zapisnika skupSdine SV 48412021
(Stiristo5tiriinosemdeset skozi dvatisodenaindvajset) z dne 30.06.2021 (tridesetega junija
dvatisodenaindvajset), ter ugotovila, da so v predi5denem besedilu statuta zajeti sklepi o
spremembi statuta druZbe, sprejeti po skup5dini druZbe ELEKTRO CELJE, podjetje za
distribucijo elektridne energije, d.d. dne 30.06.2021(tridesetega junija dvatisodenaindvajsei) pod
5. todko dnevnega reda, zato potrjujem, da se spremenjene dolodbe statuta druZbe ujemajo s
sprejetimi sklepi Skup5dine druZbe o spremembi statuta druZbe z dne 30.06.2021 (trideseiega
j unij a dvatisodenaindvaj set)

V Celju, dne 02.07 .2021 (drugega julija dvatisodenaindvajset)
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