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Dr. Robert Golob je leta 2006 prevzel vodenje družbe in Skupine GEN-I in jo v desetih letih popeljal iz 
lokalnega v globalnega trgovca z električno energijo. Prihodki Skupine so v tem obdobju narasli iz 100 mio 
Eur na visokih 1,6 milijard Eur v 2016. Na slovenskem trgu so nastopili kot prvi neodvisni ponudnik električne 
energije in zemeljskega plina, danes dosegajo vodilni delež gospodinjskih odjemalcev za električno 
energijo. Skupina, ki ima 17 hčerinskih družb, posluje v 22 državah, kjer ustvarijo 78 odstotkov prihodkov. Z 
ustanavljanjem lastnih podjetij v tujini, fleksibilnostjo in odzivnostjo dosegajo visoko konkurenčno prednost 
na tujih trgih. Glavni prodajni trgi so Nemčija, Madžarska, Slovenija in Italija. Razvojna strategija zagotavlja 
dolgoročno ekspanzijo in razvoj družbe v smeri njene vizije, ko naj bi do leta 2020 postali najprodornejši in 
najbolj zanesljivi akter na energetskem trgu JV Evrope. Usmeritev potrjuje tudi nov poslovni model, s katerim 
so se iz trgovskega podjetja preusmerili v podjetje za prodajo energentov. V letu 2017 so kot prva nejavna 
družba v Sloveniji izdali t. i. zeleno obveznico, namenjeno projektom obnovljivih virov energije. Pridobili so 
tudi projekt »Aktivni odjemalec«, ki je usmerjen v razvoj in demonstracijo tehnologij odjema in proizvodnje 
pri malih odjemalcih. Z vključevanjem v inovativne skupine in povezovanjem s strateškimi partnerji, 
univerzami in domačo ter tujo raziskovalno sfero, družba razvija nove proizvode oz. storitve. Registrirali so 38 
blagovnih znamk, med najbolj znanimi domačimi so Poceni elektrika, Poceni plin in GEN-I Sonce.

Inovativne rešitve in stalno investiranje v večanje učinkovitosti vseh poslovnih procesov so doprinesli k 
rasti dodane vrednosti na zaposlenega, ki je v 2016 znašala kar 90.000 Eur. Povprečna bruto mesečna 
plača zaposlenih je nad 3.000 EUR. Skupina pospešeno zaposluje in je imela v letu 2017 312 zaposlenih, 41 
odstotkov več kot v 2014. So pretežno mlad kolektiv, saj je dve tretjini zaposlenih starih do 35 let in kar 83 
odstotkov ima vsaj višjo izobrazbo.

Dr. Robert Golob je eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji. Tako je med ostalim tudi 
vodil pogajalsko skupino za EU za področje energetike in bil državni sekretar za energetiko. Dr. Golob je poleg 
vodenja Skupine in več družb v Skupini, tudi izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 
Tako dr. Golob kot družba Gen-I so prejemniki številnih tujih in domačih nagrad in priznanj kot na primer 
nominacija za European Business Award 2016, Reader’s Digest Trusted Brands 2014, 2015, 2016 in 2017.

Sveži podatki za 2017
(nerevidirani podatki za GEN-I skupino)

Čisti prihodki: 2.370.030.000 €
Čisti dobiček: 13.463.000 €
Povprečno število zaposlenih:  312
Dodana vrednost/zaposlenega:  127.814 €


