
 

 
 

  
Elektro Celje,  

   
podjetje za distribucijo  

   
električne energije, d.d. 

   
Vrunčeva 2a, 3000 Celje  

     OBJAVA NA SPLETNI STRANI DRUŽBE ELEKTRO CELJE, D.D.  -  www.elektro-celje.si 
 skladno s 64. členom Zakona o slovenskem državnem holdingu  
  

 

 

 

 

Uprava družbe 

ZAP. 
ŠT. 

Osebno ime Funkcija 
Dogovorjena višina mesečnega prejemka 

(bruto) 
Dogovorjene bonitete 

IZJAVA           
(skladno s 64. 

členom Zakona o 
SDH) 

1.  Mag. Boris Kupec 
Predsednik uprave,  
od 1. 5. 2016 

8.229,04 € 
Najem avtomobila,  

Zavarovanje odgovornosti 

 

IZJAVA 

 

  

file:///C:/Users/ec1298/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1GNBM306/www.elektro-celje.si
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Boris_Kupec.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/Kupec-izjava.pdf


Nadzorni svet družbe in Revizijska komisija nadzornega sveta - pogodbeno dogovorjeni prejemki 

ZAP. 
ŠT. 

Osebno ime Funkcija 

Vrsta prejemka  
IZJAVE            

(skladno s 64. 
členom Zakona 

o SDH) 

Sejnine bruto (prejemki za leto 
2017 po sklepu skupščine) 

Nadomestila za delo v NS 
(prejemki za leto 2017 po 

sklepu skupščine) 

Nadomestila (prejemki 
za leto 2017 po sklepu 

skupščine) 

1. 
mag. Rosana Dražnik 
(od 27. 8. 2017) 

Predsednica nadzornega 
sveta 

275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 
Doplačilo za opravljanje 
funkcije v višini 50 % 
osnovnega plačila 
6.500 € 

 

IZJAVA 

2. 
dmag. Mirjan Trampuž  
(od 27. 8. 2017) 

Namestnik predsednice 
nadzornega sveta  

275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 
Doplačilo za opravljanje 
funkcije v višini 10 % 
osnovnega plačila 
1.300 € 

 

 
 

IZJAVA 

  3. 
mag. Miha Kerin 
(od 1. 9. 2016) 

Član nadzornega sveta in 
Predsednik Revizijske 
komisije nadzornega sveta 
(od 3.10.2017) 

275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 
220 € za sejo RK NS in  80% 
višine sejnine za 
korespondenčno sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 

Doplačilo za 
opravljanje funkcije v 
višini 37,5 % 
osnovnega plačila 
4.875€ 

 
IZJAVA 

4. 
mag. Drago Štefe 
(od 30. 8. 2017) 

Član nadzornega sveta 
275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 

 
IZJAVA 

5. Tomislav Pajić 
Član nadzornega sveta 
(predstavnik delavcev) 

275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 

 

 
IZJAVA 

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Rosana_Draznik.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/mag_Draznik-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Mirjan_Trampuz.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/dmag_Trampuz-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Kerin_Miha.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/mag_Kerin-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Drago_Stefe.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/mag_Stefe-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Tomislav_Pajic.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/g_Pajic-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf


6.  Boris Počivavšek 
Član nadzornega sveta 
(predstavnik delavcev) 

275 € za sejo in  80% višine 
sejnine za korespondenčno 
sejo 

Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije 
letno 13.000 € 

 

 
IZJAVA 

7. Darinka Virant 
Zunanja članica Revizijske 
komisije nadzornega sveta 

220 € za sejo RK NS in  80% 
višine sejnine za 
korespondenčno sejo 

 

Plačilo za opravljanje 
funkcije članice 
revizijske komisije 
letno 3.250 € 

 
IZJAVA 

 
Sejnine so letno omejene na višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije, za člane nadzornega sveta, ki so tudi člani komisij nadzornega sveta je 
omejitev 75%. 
 

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, 
do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 
 
Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z 
njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo. 
 
Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana 
nadzornega sveta, o čimer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezana z 
opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe, v skupni višini do 10.000 EUR v posameznem poslovnem letu. 
 

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/CV_Boris_Pocivavsek.pdf
https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2017-10-9/g_Pocivavsek-izjava_o_neodvisnosti_clana_ns.pdf

