
 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. 
 
 
Član 
poslovodstva 

Osebno ime  Mandat Dogovorjena 
višina 
mesečnih 
prejemkov 

Dogovorjena višina 
odpravnine 

**Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov za dela, 
opravljena v letu 
2015 

*Generalni 
direktor  

Martin Novšak  07.07.2015 - 
07.07.2020  

~2,8134-
kratnik 
povprečne 
bruto plače v 
skupini GEN, 
izplačane v 
preteklem letu. 

Če ostane zaposlen v družbi, do 
odpravnine ni upravičen. V 
primeru predčasnega odpoklica 
brez krivdnih razlogov, pa mu 
pripada odpravnina v višini 6-
kratnika povprečne mesečne 
osnovne bruto plače v zadnjih 
šestih mesecih. 

58.385,85 eur 

 
*od 1.10.2015 dalje 
~ od 1.9.2015 dalje 
** vključene so bonitete, brez povračil stroškov v zvezi z delom. 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.  
 
 

Član 
nadzornega 
sveta  

Osebno ime   Mandat  Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto)  

Dogovorjena 
višina 
odpravnine  

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015  

Sejnina (bruto)  

Član nadzornega 
sveta   

Roman Dobnikar   20.8.2013 - 20.8.2017   684,88 EUR   /   10.304,65 EUR  275,00 € redna seja   
220,00 €  
korespondenčna seja  

 
Član revizijske 
komisije  

Osebno ime   Mandat  Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto)  

Dogovorjena 
višina 
odpravnine  

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015  

Sejnina (bruto)  

Namestnik 
predsednika  

Roman Dobnikar   22.8.2013 - 20.8.2017 
ali odpoklic  

188,34 EUR   /   3.393,85 EUR  220,00 € redna seja   
176,00 € 
korespondenčna  
seja  

 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.  
 
 

 
Član  Osebno ime   Mandat  Dogovorjeni  Dogovorjena  Skupna višina  Sejnina (bruto)  
nadzornega  mesečni  višina  (neto) izplačanih  
sveta  prejemki    odpravnine  prejemkov v letu  
     2015  

Član nadzornega 
sveta   

Saša Ivan Geržina   20.8.2013 - 20.8.2017   684,88 EUR   /   10.372,52 EUR  275,00 € redna seja   
220,00 € 
korespondenčna  
seja  

 

Član kadrovske 
komisije  

Osebno ime   Mandat  Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto)  

Dogovorjena 
višina 
odpravnine  

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015  

Sejnina (bruto)  

Predsednik  Saša Ivan Geržina    12.11.2015 - 20.8.2017 
ali odpoklic  

256,83 EUR   /   583,94 EUR  220,00 € redna seja   
176,00 € 
korespondenčna  
seja  

 
 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. 
 
 
Član 
nadzornega 
sveta 

Osebno ime  Mandat Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto) 

Dogovorjena 
višina 
odpravnine 

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015 

Sejnina (bruto) 

Član nadzornega 
sveta  

Dr. Robert 
Bergant  

1.10.2015 - 1.10.2019  685,88 EUR  /  2.654,65 EUR 275,00 € redna seja  
220,00 € 
korespondenčna 
seja 

 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o.  

 

 

Član 
nadzornega 
sveta 

Osebno ime  Mandat Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto) 

Dogovorjena 
višina 
odpravnine 

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015 

Sejnina (bruto) 

Član nadzornega 
sveta  

Samo Fürst   1.10.2015 - 1.10.2019   684,88 EUR   /   2.654,65 EUR  275,00 € redna seja   
220,00 € 
korespondenčna  
seja  

 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani revizijske komisije družbe GEN energija d.o.o. 
 
 
Član 
revizijske 
komisije 

Osebno ime  Mandat Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto) 

Dogovorjena 
višina 
odpravnine 

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015 

Sejnina (bruto) 

Član revizijske 
komisije 

Alojz Dimič   23.4.2015 - 22.8.2017 
ali odpoklic 

256,83 EUR  /  3.348,08 EUR 220,00 € redna seja  
176,00 € 
korespondenčna 
seja 

 
 



 

 
 
 
Informacije javnega značaja v zvezi s člani kadrovske komisije družbe GEN energija d.o.o. 
 
 
Član 
kadrovske 
komisije 

Osebno ime  Mandat Dogovorjeni 
mesečni 
prejemki* 
(neto) 

Dogovorjena 
višina 
odpravnine 

Skupna višina 
(neto) izplačanih 
prejemkov v letu 
2015 

Sejnina (bruto) 

Članica 
kadrovske 
komisije 

Katja 
Simončič   

20.11.2015 – 
20.11.2019 ali odpoklic 

171,22 EUR  /  394,01 EUR 220,00 € redna seja  
176,00 € 
korespondenčna 
seja 

 
 


