
 

 

 

 

 

OBJAVA NA SPLETNI STRANI DRUŽBE ELEKTRO CELJE, D.D. ‐ www.elektro‐celje.si 

skladno s 64. členom Zakona o slovenskem državnem holdingu 

in skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o informacijah javnega značaja objavlja 

Prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornih svetov in njihovih komisij) za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podatki o skupinah oseb 

 

 

Prejemki ugodnosti in povračil potnih stroškov predsednika uprave izhajajo in se obračunavajo skladno s pogodbo o 

zaposlitvi oziroma podjetniško kolektivno pogodbo. Vključujejo dnevnice in povračila za prehrano ter stroške na 

službenih potovanjih. Stroški zavarovalnih premij in uporabe službenega vozila predstavljajo boniteto uprave. Predsednik 



uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 1. maja 2016, je bil 17. decembra 2018 imenovan za člana nadzornega sveta 

družbe STELKOM – telekomunikacije in storitve d. o. o. Od 1. maja 2016 opravlja tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji 

(glavna dejavnost po SKD 85.590 – D. n. izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje), v mandatnem obdobju 2018–

2022 pa tudi funkcijo podžupana občine Prebold. 

 

PREJEMKI NADZORNEGA SVETA IN REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE 

 

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2020 deset sej. Sestavlja ga šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki kapitala, 

dva pa predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, imenuje pa jih 

skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet 

delavcev. O spremembah in dopolnitvah statuta odloča skupščina s tričetrtinsko večino zastopanega kapitala na 

skupščini. Osnovno letno plačilo, ki ga skladno s sklepom 21. skupščine z dne 1. septembra 2016 prejme predsednica 

nadzornega sveta za opravljanje funkcije, znaša 19.500 EUR, njen namestnik pa prejme 14.300 EUR. Člani nadzornega 

sveta prejmejo po 13.000 EUR, člani in članice komisij pa po 3.250 EUR. Predsednik in predsednica komisij nadzornega 

sveta prejmeta osnovno letno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.875 EUR. 



 



Prejemki drugih ugodnosti članic in članov nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta v letu 2020 so zavarovanja 

odškodninske odgovornosti in povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so prikazani v višini bonitete 

članov in članic nadzornega sveta. Za slednje velja, da so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora in s 

poslovanjem družbe in njihova skupna višina ne presega 10.000 EUR v posameznem poslovnem letu. 

 

 

 

Uprava in nadzorni svet nista prejela nobenih prejemkov v zvezi z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Družba Elektro 

Celje tudi ni odobrila predujmov, posojil ali poroštev članom/članicam nadzornega sveta, revizijske komisije NS ali upravi 

in do njih na dan 31. decembra 2020 ne izkazuje nobenih terjatev iz teh naslovov. 



 

 

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2020 znašali 504.948 

EUR bruto oziroma 270.169 EUR neto. 

 

 

 

 

 


