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Vlagamo 
v obnovljive vire energije 
in trgujemo 
z električno energijo. 

Interenergo d.o.o. 
je mednarodna gospodarska družba s sedežem v Ljubljani. Naši temeljni 

dejavnosti sta trgovanje z električno energijo in vlaganje v izgradnjo 

energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

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. Od leta 2009 smo del avstrijske skupine Kelag, 

ki spada med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov 

energije v srednji Evropi. Lastniška povezanost s skupino Kelag nam 

prinaša sinergijske učinke pri trgovanju in tudi pri investiranju, kjer nam 

Kelagove izkušnje omogočajo gradnjo tehnološko dovršenih objektov za 

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Skupina Interenergo, ki jo sestavlja 12 družb, trguje z električno energijo 

v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, na Madžarskem, na Hrvaškem, v 

Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in Makedoniji. Lastne proizvodne 

enote imamo v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Širitev obsega trgovanja 

in vlaganje v nove proizvodne enote nam omogočata trajno rast 

poslovanja. V naslednjih petih letih želimo na območju držav nekdanje 

Jugoslavije postati največji tuji zasebni investitor v proizvodne enote do 

15 megavatov.

Anton Papež, Christian Schwarz

Direktorja družbe
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Organizacijska struktura
skupine Interenergo.

V skupini Interenergo 

deluje 12 družb s sedeži 

v Sloveniji, na Hrvaškem, 

Bosni in Hercegovini, 

v Makedoniji in Srbiji. 

Vse hčerinske družbe so 

v 100-odstotni lasti družbe 

Interenergo d.o.o. Ljubljana, 

razen družbe Hidrowatt, ki je 

v 80-odstotni lasti hčerinske 

družbe iz Srbije, in družbe 

Inter – Energo d.o.o. Gornji Vakuf, 

ki je v 80-odstotni lasti družbe 

Interenergo d.o.o. Ljubljana. 

= Trgovanje = Investicije IE  = Interenergo

IE d.o.o. Zagreb
100%

HR BiH SRB MK

IE d.o.o. Sarajevo

EHE d.o.o.
Banja Luka

LSB Elektrane d.o.o. 
Banja Luka 

IEP energija d.o.o.

Interhem d.o.o.
Banja Luka 

IE electric d.o.o.
Banja Luka

Inter – Energo d.o.o.
Gornji Vakuf
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PLC IE d.o.o.
Beograd
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Beograd
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IE Makedonija
d.o.o.e.l.
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KELAG 
(Kaerntner-Elektrizitaets-Aktiengesellschaft)

KI-KELAG International GmbH

100%
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Strateške usmeritve 
skupine Interenergo.

Lastna proizvodnja.

Razvoj skupine usmerjamo v povečevanje lastnih proizvodnih kapacitet, 

ki nam zagotavljajo dolgoročno stabilnost poslovanja in razvojno 

naravnanost. V državah jugovzhodne Evrope gradimo ter prevzemamo 

in prenavljamo hidroelektrarne, vetrne in sončne elektrarne. 

Načrtovanja in izvajanja investicij se lotevamo strateško ter skladno 

z ocenami o okoljski, ekonomski in družbeni upravičenosti načrtovanih 

projektov. Do leta 2016 si želimo zagotoviti lastno proizvodnjo 

300 gigavatnih ur električne energije iz obnovljivih virov.

Učinkovita infrastruktura 
za trgovanje z električno energijo.

Z razvojem hčerinskih družb in lastniško povezanostjo s skupino Kelag 

gradimo široko mrežo, ki nam omogoča čezmejno trgovanje in prisotnost 

na energetskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope.

Odgovornost do okolja in družbe. 

Naša temeljna poslovna odgovornost je zanesljivo dobavljanje okolju 

prijazne električne energije. Seveda pa vračamo tudi v okolja, 

kjer delujemo. Podpiramo posameznike, skupine in ustanove, 

ki s svojim delovanjem bogatijo družbo in usmerjajo pogled v prihodnost.

V preteklih letih smo tako podprli organizacijo kulturnih in strokovnih 

dogodkov. Knjižnico v srbskem mestu Vlasotince smo opremili 

s sodobno računalniško učilnico. V letu 2012 smo pokrovitelj 

konference 14. dnevi energetikov in jubilejnega 60. Festivala Ljubljana.
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Gradimo in prenavljamo: 
hidroelektrarne, vetrne 
in sončne elektrarne.

Lastno proizvodnjo gradimo na podlagi dolgoletnih izkušenj 

ter poznavanja lokalnih potencialov in potreb. 

Kot del avstrijske energetske skupine Kelag smo deležni prenosa 

znanj in izkušenj, ki izvirajo iz Kelagove dolgoletne tradicije snovanja, 

gradnje in upravljanja energetskih objektov. Kelag je kompetenčni 

center za hidroelektrarne v mednarodni energetski skupini RWE.

Povečujemo izkoriščenost vodnih virov v 

državah jugovzhodne Evrope.

V Bosni in Hercegovini ter Srbiji gradimo nove energetske objekte 

in prenavljamo stare. Investiramo predvsem v male hidroelektrarne, 

ki imajo do 15 megavatov nazivne moči, in tudi v večje objekte. 

V prihodnje načrtujemo tudi izgradnjo in prenovo hidroelektrarn 

v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji. Gradnjo in prenovo objektov 

izvajamo celovito ter s posebnim poudarkom na varovanju naravnega 

okolja, pri čemer skrbimo za dolgoročno tehnično nemoteno in poslovno 

učinkovito delovanje.

»Upravljamo prvo zasebno hidroelektrarno v Srbiji, 
ki je v tuji lasti in več malih hidroelektrarn 
v Bosni in Hercegovini.«

NOVAKOVIĆI

DUBOKI POTOK

POŠTICA
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Z električno energijo 
trgujemo
v srednji in jugovzhodni 
Evropi. 

Skupina Interenergo dejavnost trgovanja z električno 

energijo izvaja na območju Slovenije, Avstrije, Nemčije, 

Italije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 

Črne gore in Makedonije. Osredotočamo se na čezmejno 

trgovanje na veleprodajnih trgih. Na dinamičnem trgu 

električne energije nam učinkovito delovanje omogoča 

močna mreža hčerinskih in partnerskih družb, s katero 

si zagotavljamo sposobnost trgovanja v celotni regiji. 

Trgujemo tudi na uveljavljenih evropskih energetskih borzah. 

Ekipa izkušenih in visokousposobljenih sodelavcev se posveča 

predvsem kratko- in srednjeročnemu trgovanju prek 

organiziranih trgov in tudi s sklepanjem dvostranskih pogodb. 

Postopoma razvijamo tudi segment dolgoročnega trgovanja. 
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2009 2010 2011

Čisti prihodki od prodaje (mio EUR) 29 71 207

Obseg trgovanja (tWh) 0.5 1.5 3.8

Število mHE* v izgradnji 1 1 1

Število delujočih mHE — 1 3

Skupno število mHE 1 2 4

* mHE - mala hidroelektrarna

Poslovni rezultati
Z učinkovito proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov gradimo 
okolju prijazno in zanesljivo 
energetsko prihodnost.

Kazalniki poslovanja skupine Interenergo.

V obdobju zadnjih treh let 

v skupini Interenergo dosegamo 

bistveno rast prihodkov 

od prodaje električne energije 

kot tudi povečanje investicij 

v proizvodne objekte. V letu 

2011 smo na trgu prodali 

3,8 teravatne ure električne 

energije in ustvarili 207 milijonov 

evrov prihodkov od prodaje. 

K dodatni rasti poslovanja 

v letu 2011 so prispevale 

specifične razmere na trgu 

električne energije v zadnjem 

četrtletju, v katerih smo 

s posredovanjem pri trgovanju 

ustvarili dodatne prihodke 

in presegli načrtovan 

obseg trgovanja.

V prihodnjih letih se želimo uvrstiti 

med tri največje zasebne investitorje 

v proizvodne energetske objekte 

ter med pet najuspešnejših 

trgovcev z električno energijo 

v srednji in jugovzhodni Evropi.  
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Izobrazba
Srednješolska

(V. stopnja)
Višja

(VI. stopnja)
Visoka

(VII. stopnja)
Magisterij

( VIII. stopnja)

Št. sodelavcev 2 3 11 2

Zaposleni
Razvoj družbe oblikujejo usposobljeni, 
inovativni in učinkoviti sodelavci.

Družba Interenergo v Ljubljani zaposluje 18 sodelavcev. Poslovni uspeh 

celotne skupine ustvarja 27 zaposlenih, ki jih odlikujejo znanje in visoka 

poslovna kultura ter prilagodljivost lokalnim poslovnim razmeram.

Zaradi stalnega povečevanja obsega poslovanja si vodstvo prizadeva 

optimizirati delovne procese ter izvaja kadrovsko politiko, ki celotni skupini 

zagotavlja ustrezno usposobljene sodelavce, ki so kos izzivom hitro rastoče 

družbe in dinamičnim razmeram na energetskih trgih jugovzhodne Evrope.

Strokovna usposobljenost 
sodelavcev Interenergo d.o.o.

»Gradimo odprto in spodbudno delovno okolje, ki 
omogoča osebni in strokovni razvoj vseh zaposlenih. 
Z učinkovitostjo in zavzetostjo ter timskim delom 
premagujemo poslovne izzive in skrbimo za dolgoročni 
razvoj družbe in skupine.«

Rast števila zaposlenih 
v skupini Interenergo
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Usmerjeni 
v prihodnost.

Obnovljivi viri energije. 

Lastna proizvodnja. 

Trajnostno delovanje.

Prizadevamo si za učinkovito rabo obnovljivih virov 

energije. Skladno z dolgoročno vizijo razvoja investiramo 

v gradnjo in prenovo objektov za proizvodnjo električne 

energije iz vode, vetra in sonca. Objekte gradimo in 

prenavljamo ob upoštevanju najnovejših tehnoloških 

in okoljskih standardov. Ustvarjamo mrežo elektrarn, 

ki proizvajajo okolju prijazno in cenovno konkurenčno 

električno energijo. Investiramo v lokalnih okoljih, 

ki v energetskih investicijah prepoznavajo razvojne 

potenciale. Z ustvarjanjem lastnih proizvodnih kapacitet 

si zagotavljamo pogoje za dolgoročni razvoj.



Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija

T  +386 1 62 03 700
F  +386 1 62 03 701
info@interenergo.si
www.interenergo.si




