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DR. ROBERT GOLOB

Robert Golob je za marsikoga prvo ime slovenske energetike, predseduje 
namreč upravi podjetja GEN-I. Tokrat pa je v pogovoru za Obraze odprl 

drugačna življenjska poglavja, ki zadevajo nas vse. Razkril je svoja najbolj 
aktualna razmišljanja o izzivih prihodnosti ter o okolju in naravi pretečih 
nevarnostih, ki se kopičijo pred nami. Veliko se govori o trajnosti, o zeleni 

transformaciji, tokat pa smo spregovorili predvsem o tem, kako bi lahko vplivali 
na zavedanje posameznika in družbe o potrebah in nujnih spremembah, ki nas 

lahko rešijo pred pretečimi nevarnostmi.

ČAS JE ZA KOLEKTIVNE 
SPREMEMBE

 Dr. Golob, to, o čemer govoriva, je 
del vas, ki javnosti ni tako poznan, saj ste 
ne nazadnje znani kot predsednik uprave 
velike mednarodne skupine, doktor ele-
ktrotehnike, izredni profesor, nekdanji 
politik ...
Morda res, a ljudje smo kompleksna bitja 
in naše potrebe pa tudi poslanstva se z leti 
spreminjajo. Marsikdo rad živi v ustaljenih 
vzorcih, sam pa raje uživam v tem, da vzor-
ce in navade ves čas preizkušam in spremi-
njam. Zadnje leto še intenzivneje opazujem 
kontekste družbe, gospodarstva in okoljevar-
stva in sem, milo rečeno, vse bolj zaskrbljen. 
Gre za dva temeljna odnosa: po eni strani do 
narave in okolja, na drugi strani pa do solju-

di in naše odgovornosti do družbe, v kateri 
živimo. Pandemija je pokazala, kako nepri-
pravljeni in neenoviti smo pri iskanju rešitev 
za preteče nevarnosti. Koronska lekcija, kot 
kaže, še ni zaključena. Solidarnost in spošto-
vanje drugih sta na resni preizkušnji. Na še 
hujši preizkušnji pa je naš odnos do podneb-
ne prihodnosti. Sprašujem se, ali smo res že 
prestopili točko in dozoreli v zavedanju, da 
časa nimamo več na voljo. Ali nam je pan-
demija pomagala pri prečiščenju in odločitvi, 
da moramo kreniti z vso silo v pravo smer?

 Pravo smer v smislu varovanja našega 
okolja?
Vprašajmo se, ali smo široke množice res že 
prepričali, da se zbudijo in zakorakajo v pra-
vo smer? Jaz pravim, da še nismo tam. Kaj-
ti ustvarjanje kritične mase ali kolektivnega 
duha je dolgotrajen, subtilen in zelo občutljiv 
proces, ki se lahko hitro zruši. A le moč ko-
lektivne akcije bo pripeljala do želenih rezul-
tatov. Ta moč bo izjemna in enovitost, ki je 
nujna pri prebojni sili takšnega agensa, je v 
nastajanju.

 Govoriva o smislu, ki ga posameznik 
lahko najde v kolektiviteti? Da se osmisli 
na nekih novih ravneh zavedanja?
Zagotovo vsak posameznik v takšnem kon-
struktivno postavljenem duhu pridobi mo-
žnost, da se osmisli drugače. In ko se po-
sameznik stopi z množico, se ustvari neka 
svojska zavest ali sui generis. In če se kot 
človeštvo želimo spopasti s podnebno in dru-
gimi krizami, ki bodo še sledile, moramo do-
seči isti cilj, in to je pozitivna in solidarna ko-
lektivna zavest. In to prostovoljno. A korona 
je pokazala, da nismo dosegli te ravni kolek-
tivne zavesti in konsenza; preveč je bilo lju-
di, ki dobesedno niso želeli sodelovati, ni se 
razvil ta kolektivni duh, ki bi nas povezal in 
podprl. Resda se je po prvem valu lani poleti 
govorilo o solidarnosti in skupnosti, a danes 
tega sentimenta ni več zaznati v takem ob-
segu. Nimamo tako veliko pozitivnih sporo-
čil. In moramo razumeti, da bi se v principu 
ta kolektivni duh moral krepiti, a smo se kot 
družba razbili na prafaktorje.

 Kje je torej rešitev za nastalo klimo, 
pogubno za družbo?
Vsi smo pametni, kaj bi morali narediti, kar 
je na deklarativni ravni na videz v redu. A v 
resnici nismo naredili še prav nič. Mogoče je 
videti, da smo usklajeni na ravni dojemanja 
problema, kar je nekaj. A prav tu obstaja re-
sna nevarnost, da bodo ti nežni in mladi po-
ganjki kolektivnega duha zavedanja izzvene-
li, da jih bo utopila prva jutranja kaplja rose, 
ko nas bo ta rosa zazebla v podplate. Ta na 

novo prebujena zavest zavedanja o resnosti 
podnebne krize je šele v povojih. Bojim se, 
da se bo razbila na prvi čeri, ko jo bomo za-
čeli udejanjati.

 Res je, da se slabo množi, dobrega 
pa se redko kdo naleze. Kako vi opa-
zujete to igro nasprotij med življenjem 
in propadanjem, med negativnim in 
pozitivnim?
Lekcija iz pandemije je pokazala, kako zlah-
ka se ta spontano pridobljeni kolektivni po-
zitivni duh razblini in, hkrati, kako težko ga 
je na novo priklicati in znova zgraditi. Isto-
časno pa se vidi, kako težko je preseči nega-
tivni kolektivni duh in njegove zametke ter 
locirati vse seve in jih zazdraviti. Negativni 
duh se kar sam od sebe napaja od »nekje«. 
Pri pozitivnem pa so nianse prehajanj iz ene-
ga v drugo stanje veliko bolj občutljive in na 
številnih preizkušnjah.

Koronska lekcija, 
kot kaže, še 

ni zaključena. 
Solidarnost in 
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Iluzija tega, da
nismo odgovorni, nikjer 
več ne pije vode. Vsi 
želimo zdrav planet in 
otroke, ki bodo uživali 
darove narave. In to je 
ta nezavedna gonilna 
sila, ki bo stare centre 
moči transformirala. In 
ta kolektivna zavzetost je 
edini način, da pot usode 
obrnemo v pravo smer.

 Kako torej zgraditi kolektivno zavest?
Tako, da dojamemo, da mora biti takšna za-
vest tako močna, da nas vse prevzame. Tu ni 
prostora za osebne interese, še manj za prido-
bivanje položajev ali moči v družbi. Vsak si 
mora pri sebi razčistiti, tudi jaz sam, da ni po-
trebe, da bi se čez to poslanstvo osebno pro-
moviral. Čutim pa dolžnost, da promoviram 
skupne cilje in temeljne človeške vrednote, 
ki podpirajo te cilje. Vsi si želimo svobode, 
zdravega okolja in novih priložnosti. In tu je 
sinergija naših vrednot, neodvisno od naših, 
včasih golo človeških potreb in individualnih 
interesov. In le z gradnjo takšne močne pozi-
tivne zavesti, ki bo temeljila na pozitivnem 
duhu, lahko izmaknemo te negativne lovke 
ljudi, ki želijo zaradi lastnih interesov razvoj 
ustaviti.



POGOVOR

50 51

 Posameznik potem ni dovolj?
Seveda je za krepitev kolektivnega duha en 
posameznik veliko premalo, skorajda ničen. 
Sam ne verjamem v mesijanstvo, saj smo lo-
čeni in vsak zase v celoti nemočni. Če bi po-
sameznik lahko spremenil svet, bi številnim 
to že uspelo. Le poglejte primer Grete Thun-
berg. Koliko pokroviteljstva in tihega prezira 
od svetovnih voditeljev in njenih nasprotni-
kov je bila deležna. Kljub temu ji je uspelo 
narediti velik preboj pri mlajših generacijah, 
žal pa še vedno ne dovolj za resnični rez v 
kolektivno zavest, ki bi odprla nova vrata v 
svet skupnosti, kjer se z roko v roki borimo 
za boljši svet. Za tako velik cilj, kot sta kre-
pitev in gradnja pozitivnega kolektivnega 
duha, potrebujemo mobilizacijo vseh resur-
sov, ki smo jih kot človeštvo do danes zbrali 
in razvili. Od socialnih inovacij do empatije 
kot strateške prednosti liderjev prihodnosti.

Negativni duh se kar sam od sebe 
napaja od »nekje«. Pri pozitivnem 
pa so nianse prehajanj iz enega v 
drugo stanje veliko bolj občutljive in 
na številnih preizkušnjah.

 Mislite, da se bomo angažirali (zgolj) 
zaradi gole sebičnosti in lastnih strahov?
Zagotovo smo vsi človeško občutljivi na is-
tih točkah. In ker smo na koncu vsi ljudje s 
podobnimi stremljenji, ker imajo tako poli-
tiki, industrialci, menedžerji, odločevalci in 
vsi, ki usmerjajo pogoje naše prihodnosti 
otroke, žene, ljubezni, potrebe in želje, nihče 
ne želi, da uničimo naravne habitate in eko-
sisteme, ki nas ohranjajo žive. Veje, na kate-
ri sedimo, pri zdravi pameti ne bomo reza-
li. In ko se kolektivni duh poenotenega cilja 
prebudi, se angažira slehernik; če govorimo 
o podjetju, podporno osebje, delavci v pro-
izvodnji, informatiki, ki na koncu prepriča-
jo tudi vodstvo in predsednike uprav. Torej 
gre moč vpliva v sodobnih časih v vse smeri, 
nihče ni vsemogočen, kar sicer tudi nikoli ni 
bil. A iluzija tega, da nismo odgovorni, nikjer 
več ne pije vode. Vsi želimo zdrav planet in 

otroke, ki bodo uživali darove narave. In to je 
ta nezavedna gonilna sila, ki bo stare centre 
moči transformirala. In ta kolektivna zavze-
tost je edini način, da pot usode obrnemo v 
pravo smer.

 Torej je težava v starih elitah, ki ohra-
njajo ozkogledno mišljenje, ki podpira le 
tisto, kar služi trenutnemu interesu?
Tisti, ki je trenutno na vrhu, na vrhu uživa v 
vseh prednostih in koristih statusu quo. Zakaj 
bi bil naklonjen spremembam? Da bi tvegal 
lastno udobje in varnost, v tem ni nobene lo-
gike. Zato se bodo morale menjati generacije 
in ljudje. Nekdo bo moral šele priti na vrh z 
misijo »Spremembe«. Šele s tem bo pridobil 
moč in dolžnost, da jih bo dejansko izpeljal. 
In kjer je nekdo že danes na poziciji moči, 
sprememb seveda ne bo izpeljal, saj ima vsa-
ka pozicija svojo zgodovino in magnetizem, 
ki kot nihalo zavira sveže, čiste in jasne vno-
se. Trenutno lahko opazujemo prav takšen fe-
nomen v Nemčiji, med konservativno stran-
ko in zelenimi; tudi konservativna stran sicer 

sprejema govor, da so spremembe pomemb-
ne, in jih delno tudi udejanja. A prepočasi, 
ker so interne linije prepočasne zaradi razme-
rij moči, ker je stranka gospodarsko močna in 
kot taka eden od uveljavljenih centrov moči, 
ki nima konceptualnega in vrednotnega pro-
stora za radikalne poteze. In ja, stari centri 
moči lahko veliko izgubijo.

 Torej je izvor resničnega preskoka v 
pozitivno razmišljanje v novem simbolu? 
V nečem, kar nas poveže?
Res je. In s tem ne vplivaš neposredno na pred-
sednika uprave, pač pa na njegove ljudi, od pr-
vega do zadnjega: kadrovnike, tajnice, inže-
nirje, analitike, prodajnike… itd… In ko bo ta 
masa »običajnih« ljudi dovolj velika, se bodo 
tudi oni ozavedli in spremenila se bo kultura 
in s tem celo podjetje. A nezavedno ni dosto-
pno preko racia, ampak preko simbolov in ču-
tenja. Čutenja, ki nas povezuje. Sam pravim, da 
imamo dva zares močna simbola za socialna in 
družbena gibanja. Eden je svoboda, drugi pa je 
bistveno starejši simbol, ki je sonce. Sonce je 
simbol življenja. Sonce je nedogmatično, več-
no, vsaj v domeni življenja enega človeka. Je 
simbol življenja, začetka in neskončnosti.


