
Nastanek Gen-I 

Leto 2002 

Kmalu po odhodu Bavčarja iz politike leta 2002 (bil je podpredsednik LDS, 1997 je postal 

minister za evropske zadeve) je iz politike odšel tudi Golob (državni sekretar za energetiko je 

bil v sporu z ministrom J. Kopačem). Golob je postal zasebnik in ustanovil družbo Strela-G, 

ki se je ukvarjala predvsem z obnovljivimi viri energije in naložbami vanje. A večjih poslov 

ni imel.  

Bavčar je vedel, da se s 1. januarjem 2003 odpre trg z elektriko, ki je bil dotlej rezerviran za 

državne družbe. Istrabenz je zato sklenil partnerstvo z večinsko državnim elektro-

distributerjem Elektrom Ljubljana.  

Konec leta 2002 pa je Istrabenz odkupil in dokapitaliziral družbo Strela-G, vanjo vložil 

slab milijon evrov – družbe se preimenuje v Istrabenz energetski sistemi. Nova družba pod 

okriljem Istrabenza naj bi, tako Bavčar, »zadovoljevala potrebe kupcev po gretju, hlajenju, 

osvetlitvi in pogonski energiji«. A politične podpore Bavčarju in Golobu ni bilo, propadel je 

tudi njun poskus odkupa hrvaške polovice nuklearke.  

Leto 2004 

Istrabenz je posel z elektriko dobil zaradi Gorenja, ki ga je politika z novo energetsko 

dejavnostjo poskušala finančno okrepiti. 

V začetku leta 2004 je Bavčar pri energetiki našel še enega partnerja, velenjskega proizvajalca 

bele tehnike Gorenje, katerega vodenje je tričetrt leta prej iz rok »old boysa« Jožeta 

Staniča prevzel ambiciozni in diplomatski, trženjsko podkovani Franjo Bobinac. 

Istrabenz in Gorenje sta ustanovila skupno podjetje Istrabenz-Gorenje. Glavni cilj projekta 

je bilo trgovanje z električno energijo. Elektriko bi prodajali na zahodne trge, predvsem v 

Italijo, nabavljali pa bi jo v cenejši Rusiji. Nato je LDS padel. 

Leto 2006 

Oktobra leta 2006 (vlada JJ) je državna Gen energija, lastnica slovenske polovice krške 

nuklearke, kupila polovico družbe Istrabenz-Gorenje (v lasti Istrabenz-Gorenje energetski 

sistemi - IGES). Z novo družbeno pogodbo so to podjetje preimenovali v podjetje GEN-I, s 

sedežem v Krškem 

Država je s tem Istrabenzu tlakovala pot do poceni jedrske elektrike, v zameno pa naj bi 

Istrabenz v partnerstvo prispeval, kot je pojasnil direktor GEN energije Martin Novšak, 

razvito trženjsko funkcijo. 

Istrabenz je posel z elektriko dobil prav zaradi Gorenja (socialna bomba - druga Mura) ki ga 

je politika z novo energetsko dejavnostjo poskušala finančno okrepiti. Nekaj mesecev prej je 

bil razveljavljen dotlej ekskluziven dostop HSE do krške elektrike.  

Leta 2008 je GEN-I po prihodkih od prodaje prehitel največjega državnega 

elektrodistributerja Elektro Ljubljana (nesojenega Istrabenzovega partnerja iz leta 2002)  za 



skoraj 60 milijonov evrov, prodal je skoraj polovico vse elektrike, ki se je prodala v 

Sloveniji. Dobro pa je šlo tudi Golobu, prvemu menedžerju GEN-I:  

v svoji pogodbi o zaposlitvi naj bi namreč imel klavzulo, po kateri mu pripada deset 

odstotkov dobička. Tega, da naj bi leta 2007 dobil 800 tisoč, leta 2008 pa kar dva milijona 

evrov nagrade, ni nikoli zanikal. 

Leto 2011 

Istrabenz se je nato začel potapljati, leta 2011, pod Pahorjevo vlado, je 

družbo IGES kupil Petrol, tudi povsem pod politično komando, in tako postal polovični 

lastnik družbe GEN-I, s katero sta bila sicer tekmeca pri prodaji elektrike. To je tudi začetek 

današnjih Golobovih težav pri upravljanju GEN-I. 

Leta 2015 se je Petrol (neuradno zato, ker na GEN-I nikoli ni imel vpliva) umaknil iz 

lastništva GEN-I.  

Vzporedno je potekalo združevanje GEN-I in Elektro energije (prodaja elektrike in drugih 

energentov, svetovanje), ki je bila v lasti Elektra Ljubljane, ki jo je do pred nedavnim 

vodil Andrej Ribič. Interesentov za Elektro energijo je bilo več, med njimi tudi RWE, a se 

Ribič in Elektro Ljubljana s preostalimi nista želela pogovarjati, čeprav bi menda lahko 

iztržila višjo ceno. 

Leto 2016  

Vzporedno sta tekla dva postopka, Petrol je prodajal 50 odstotkov v GEN-I, GEN-I pa je 

kupoval Elektro energijo, hčerinsko družbo Elektra Ljubljana.  

Leta 2016 se je začelo nakazovati, da bi bila posla lahko povezana: potem ko naj bi Elektro 

Ljubljana družbi GEN-I prodal delež v Elektru energiji, naj bi Elektro Ljubljana – s 

konzorcijem domačih podjetij – od Petrola kupil drugo polovico GEN-I.  

Petrolov delež je kupila danes nekoliko bolj znana družba GEN EL Petdesetodstotni delež je 

imela GEN energija, 25-odstotnega Elektro Ljubljana, 25 odstotkov pa je prek družbe IGES 

začasno ohranil Petrol (ki je delež v GEN-I prodajal).  

Leta 2018 sta v zgodbo vstopila Gorenjska banka in Sklad obrtnikov in 

podjetnikov (SOP) ter (začasno) odkupila četrtinski delež v GEN EL. Gorenjska banka in 

SOP sta, po domače, postala parkirišče za omenjeni delež.  

Golob je takrat vse skupaj pojasnil takole: »Družba GEN-EL je že bila poskus terena za 

razpršeno lastništvo GEN-I, tega želimo, ker smo že tako veliki. Zdaj preizkušamo slovenski 

kapitalski trg, slovenske investitorje, ali je dovolj interesa za take zgodbe«.  

In zakaj le za dve leti? »Zato, ker ima tudi Elektro Ljubljana v družbeniški pogodbi v GEN-

EL na zahtevo SDH možnost, da izstopi iz družbe do junija 2020. Po poteku tega obdobja 

razmišljamo o uvrstitvi delnic GEN-I na borzo,« je razložil Golob. 

Delež v GEN EL sta Gorenjska banka in SOP 2020 prodala nazaj družbi GEN-I. Po zadnjih 

podatkih naj bi delež – spet začasno – zdaj kupil KD Group. Soglasje za to mora sicer dati še 

uprava SDH). 

https://oe.finance.si/8933969/Razkrivamo-v-Golobov-GEN-I-zacasno-vstopata-SOP-in-Gorenjska-banka


GEN energija je imela do konca  junija 2021 pravico, da odkupi delež Elektra Ljubljana 

v GEN-EL. GEN energija je to možnost izkoristila in Ljubljani nakazala tudi kupnino. A se je 

spet zapletlo: Elektru Ljubljana to ni bilo pogodu, vse skupaj je zdaj na sodišču. 

Na vprašanje »Ali ni nekoliko nenavadno, da delež v GEN-EL prestavljajo iz družbe na 

družbo?«,  

je Golob odgovoril: »Smo drugačno podjetje. Želimo podjetniško svobodo. Za ohranjanje 

javno-zasebnega partnerstva je pomembno, da imamo tudi zasebne lastnike. Mi ta postopek 

iskanja začasnih lastnikov izvajamo vsako leto.« Končni cilj je bil, je še dodal, da bi 50 

odstotkov GEN-I uvrstili na borzo. 

vir: Finance-nov. 2021 (Jurij Šimac) 

https://www.finance.si/8982165/Kratka-zgodovina-boja-za-GEN-I-Od-LDS-Bavcarja-in-

poslov-z-Ribicem-do-parkirisc-in-politicnih-menjav 
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