
 

 
 
Zadeva: Odgovor na zahtevo za informacije  
 
Spoštovani, 
 
Navezujemo se na dne 11.04.2022 prejeti dopis družbenika GEN energija d.o.o. »Zahteva za informacije« in dne 
12.04.2022 podan odziv družbe GEN-I, d.o.o. glede zahtevanega termina vpogleda v dokumentacijo družbe. V 
posredovani Zahtevi za informacije ste ob sklicevanju na objavo na spletnem mediju Siol.net navedli, da ste: »bili 
obveščeni, da naj bi GEN-I z družbo KCA d.o.o. (prej s firmo SEE M. & C poslovno svetovanje d.o.o.),…, sklenil eno 
oziroma več svetovalnih pogodb, na podlagi katerih naj bi KCA za GEN-I proti plačilu opravljal določene svetovalne 
storitve. Iz poročanja medijev nadalje izhaja, da KCA za GEN-I v resnici storitev ni izvedel oz. da naj bi šlo pri tem 
v resnici za prikrito financiranje medija necenzurirano.si.«. Ob sklicevanju na določilo 512. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) glede pravice družbenika do informacij in vpogleda ter v zvezi z določilom 19. člena 
družbene pogodbe GEN-I, družbo pozivate, da vam omogoči vpogled v dokumentacijo, kot jo navajate v zahtevi, 
vezano na domnevno sodelovanje z izpostavljeno družbo. Zahtevo za informacije utemeljujete z namenom 
preveritve potencialnega (odškodninskega) zahtevka do poslovodstva GEN-I.  
 
Obveščamo vas, da glede na prejeto Zahtevo za informacije družba GEN-I, d.o.o. soglaša z upravičenjem 
družbenika GEN energija d.o.o. za dostop do informacij družbe na podlagi določila 512. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), skladno in v okviru pogojev, kot jih določata zakon in Družbena pogodba GEN-I, 
d.o.o. 
 
V tej zvezi vas želimo prav tako seznaniti, da so v skladu z načelom vestnega in zanesljivega poročanja, ki veže 
poslovodstvo pri odzivu na prejeto informacijsko zahtevo, da zagotovi družbeniku ustrezno celovito informacijo, 
strokovne službe družbe že pristopile k zbiranju vseh relevantnih podatkov glede poslovnih sodelovanj družbe 
GEN-I, d.o.o. z vsemi zunanjimi izvajalci storitev družbe predvsem na področju marketinga in odnosov z javnostmi, 
na kar naj bi se domnevno nanašalo tudi morebitno sodelovanje z izpostavljeno družbo v prejeti zahtevi. Istočasno 
vas obveščamo, da je zaradi trenutnega bolniškega staleža vodje službe za marketing in odnose z javnostmi, ki je 
v družbi nosilec ter skrbnik vseh poslovnih odnosov z zunanjimi izvajalci družbe na zadevnem področju, 
vzporedno zbiranje in analiza zbranih podatkov časovno zahtevna, na sam proces zbiranja podatkov pa bi pri tem 
lahko v prihodnjih dneh nehote še dodatno vplivali prihajajoči prazniki ter kolektivni dopust družbe dne 
28.04.2022 in 29.04.2022, ter s tem omejena dosegljivost zaposlenih v navedenem času. 
 
Glede na obseg in zahtevnost informacij, ki se nanašajo na daljše časovno obdobje v preteklosti, vam ob 
navedenem sporočamo, da bomo na podlagi tako zbranih podatkov, vašo zahtevo za informacije izpolnili v pisni 
obliki, s posredovanjem vseh relevantnih informacij ter pojasnil na naslov družbenika v najkrajšem možnem 
času ter brez odlašanja, in sicer ne kasneje kot v roku 8 delovnih dni od posredovanja tega dopisa.  
 
Upoštevaje namen, ki ga izpostavljate kot razlog vaše zahteve t.j. preveritve potencialnega zahtevka do 
poslovodstva GEN-I iz naslova eventualne odškodninske odgovornosti, vas želimo hkrati že tem mestu seznaniti, 
da iz pregleda prometa plačil družbe GEN-I, d.o.o. za obdobje najmanj zadnjih treh mesecev od tega dopisa ne 
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izhaja, da bi bodisi družba GEN-I, d.o.o. ali pa katera od njenih hčerinskih družb, v tem času kakorkoli poslovno 
sodelovala z uvodoma navedeno družbo KCA. Ob izpostavljenem glede na vašo zahtevo tako istočasno menimo, 
da ne obstaja morebitno tveganje nastanka kakršnekoli eventualne škode za družbo (oz. posredno za njene 
družbenike), ki bi lahko opravičevala še dodatno nujnost same zahteve. 
 
     
 
 
S spoštovanjem, 
 
dr. Igor Koprivnikar       mag. Andrej Šajn 
Predsednik uprave           Član uprave   
 
 
 


