ZANESLJIVI ENERGETSKI
PRIHRANKI

SKUPINA INTERENERGO
Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljub
ljani. Od leta 2009 smo del avstrijske skupine Kelag, ki se uvršča med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov
energije v srednji Evropi. Naše temeljne dejavnosti so trgovanje z
električno energijo, izgradnja in upravljanje energetskih objektov
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter zagotav
ljanje tehnične nadgradnje stavb ali industrijskih objektov.

38

zaposlenih

Na mednarodnih energetskih trgih delujemo od leta 2007. Odlikujejo nas
premišljen razvoj mreže hčerinskih družb z licencami za trgovanje na veleprodajnih trgih ter uspešen razvoj in izvedba projektov rabe obnovljivih
virov energije. V zadnjih letih trgovanja na mednarodnih energetskih borzah smo naše prihodke povečali za 5,6-krat. Družbe v skupini načrtujejo,
gradijo in upravljajo energetske objekte ter sledijo zahtevam po zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje in spodbujanju lokalnega razvoja.
Naši visokokvalificirani sodelavci, ki jih odlikujejo znanje, visoka
poslovna kultura in prilagodljivost lokalnim poslovnim razmeram, so ključni dejavnik poslovnega uspeha naše družbe, saj le
38 zaposlenih ustvari približno 370 milijonov prihodkov na letni
ravni. Ves čas skrbimo za strokovno usposabljanje zaposlenih, ki
je prilagojeno potrebam v lokalnih okoljih, kjer poslujeta družba in skupina. S strokovnim znanjem in izkušnjami zmoremo izvajati tudi najzahtevnejše projekte.

370

milijonov
prihodkov

Za uspeh Interenerga je odločilno predvsem obvladovanje investicij tako
v tehničnem kot v poslovnem pogledu. Vsi naši energetski projekti so
bili zgrajeni v roku, z najmanjšimi možnimi sredstvi, vedno v sozvočju z
okoljem in navsezadnje tako, da so poslovno učinkoviti.
In zakaj ne bi nekaj, kar dobro počnemo zase, ponudili tudi drugim uporabnikom? Kako?
Z energetskim pogodbeništvom.

5,6 x

povečali
prihodke

Lastniku
objekta
v prenovo ni
potrebno vložiti
lastnih sredstev.

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Interenergo
je izjemno
učinkovit v
prepoznavanju
priložnosti,
načrtovanju
posodobitev,
izvedbi ter
upravljanju, tako
da učinki pocenitev
čim hitreje
presežejo stroške
investicije.

Energetsko pogodbeništvo je partnerstvo med lastnikom objekta in ponudnikom energetskih storitev, družbo Interenergo, d. o. o. Izhodišče
pogodbeništva je želja lastnika objekta, da bi nadgradil, posodobil, renoviral ali kakorkoli drugače zagotovil, da bi bil njegov energetski sistem
učinkovitejši, da bi torej proizvajal več energije za nižje stroške.
Interenergo je izjemno učinkovit v prepoznavanju priložnosti, načrtovanju
posodobitev, izvedbi ter upravljanju, tako da učinki pocenitev čim hitreje presežejo stroške investicije. Ker je Interenergo tudi kapitalsko močna
družba, zmore prevzeti finančno breme in tveganja, povezana z investicijo, tako da lastnik objekta ne čuti investicije na svojem denarnem toku.
Interenergo torej investira v prenovo sistema, svojo investicijo pa si poplača iz prihrankov, ki nastanejo z uporabo novejšega, energetsko učinkovitejšega sistema. Lastniku objekta v prenovo ni potrebno vložiti lastnih sredstev.
Razvoj energetskega pogodbeništva sovpada s trendom v poslovanju,
ki organizacijam narekuje osredotočanje na svojo osnovno dejavnost,
ukvarjanje z upravljanjem nepremičnin in energetskih sistemov pa prepuščajo specialistom. S pogodbenim zagotavljanjem energije sprostite
svoje finančne in človeške vire ter pridobite koristi uporabe najsodobnejše tehnologije pretvorbe energije.

KDAJ in ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO?
Kadar uporabljate star, iztrošen ali energetsko neučinkovit sistem ogrevanja/hlajenja/prezračevanja/priprave sanitarne tople vode.
Kadar uporabljate drag energent in so na voljo cenejše alternative.
Če želite razpoložljiva sredstva uporabiti za poslovanje in jih ne želite vezati v prenovo tehničnih sistemov
v stavbi.
Če želite tveganja povezana s prenovo in obratovanjem sistemov prenesti na pogodbenega partnerja, ki
ima za to potrebna znanja in izkušnje.
Če želite takoj znižati obratovalne stroške ogrevanja brez lastne investicije.
Če želite rešitve na ključ in jamstvo, da bodo prihranki doseženi.

NAJPOGOSTEJŠE TEHNIČNE NADGRADNJE
V SKLOPU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Prenova ogrevalnega sistema in zamenjava energenta.
Vgradnja učinkovitejšega sistema hlajenja.
Vgradnja učinkovitejšega sistema priprave sanitarne tople vode.
Rekuperacija toplote v sistemih prezračevanja.
Vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave.
Rešitve izkoriščanja odpadne toplote iz tehnoloških procesov.
Vgradnja nadzornih sistemov za ciljno spremljanje rabe energije.

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO –
ZMAGOVALNA KOMBINACIJA ZA OBA PARTNERJA
Obojestranska korist je mogoča:
ker si partnerja razdelita novo ustvarjene energijske prihranke, ki jih ustvarja nov sistem. Pred tem se je ta
energija izgubila v procesu pretvorbe.
Ker si partnerja razdelita novo ustvarjene denarne prihranke, ki se sicer porabijo za nakup dražjega energenta.
Ker se s to obliko sodelovanja lahko oba partnerja posvetita svoji osnovni dejavnosti, v kateri sta najboljša.

PRIMER ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA –
PRENOVA SISTEMA OGREVANJA Z ZAMENJAVO ENERGENTA

Stroški
ogrevanja

Nov 10 % nižji strošek v času
trajanja pogodbeništva

40 - 50 % nižji strošek
po izteku pogodbe
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Energetsko pogodbeništvo lastniku objekta
nudi naslednje koristi:

Lastnik
objekta je
razbremenjen vseh
stroškov v povezavi
z obratovanjem
sistema (dobava
energenta,
vzdrževanje,
izredna popravila,
nadzor, zunanje
storitve ...).

Med trajanjem pogodbe:
lastnik objekta vsako leto prihrani med 10 % in 20 % pri strošku
ogrevanja;
je lastnik objekta razbremenjen vseh stroškov v povezavi z obratovanjem sistema (dobava energenta, vzdrževanje, izredna popravila,
nadzor, zunanje storitve ...).
Po izteku pogodbe lastnik objekta:
pridobi lastništvo nad celotnim ogrevalnim sistemom, katerega vrednost po 10 letih uporabe lahko ocenimo na 60 % začetne investicije;
nadaljuje z uporabo sistema ogrevanja, ki je tudi do 50 % cenejše,
kot obstoječ način ogrevanja.
Pogodbeništvo ni vezano na letne čase niti na gospodarske ali druge
okoliščine. Nikoli ni prepozno znižati stroškov poslovanja.
Zaposleni na oddelku energetskega pogodbeništva na Interenergu
bodo v najkrajšem možnem času pripravili tehnični in finančni načrt, ki
vas bo dokončno prepričal.

KONTAKT
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