
 
 

 
 

Ali je ogrevanje v Vašem bloku predrago? 
 
Ali se Vam zdi ogrevanje Vašega bloka prevelik strošek? Ali je Vaš mesečni račun ogrevanja previsok 
glede na udobje bivanja?  
 
Zakaj ne bi varčevali z ogrevanjem in v teh kriznih časih prihranili ter zmanjšali mesečne položnice za 
ogrevanje, ter si zagotovili boljše udobje bivanja v Vašem stanovanju?   
 
Prava rešitev je sistem hidravličnega uravnoteženja 
Vašega sistema, ter vgradnja termostatskih radiatorskih 
ventilov, poleg vgradnje delilnikov ogrevanja z daljinskim 
odčitavanjem dejanske porabe  energije posameznega 
prostora. Tako  lahko izkoristite posodobitev Vašega 
ogrevalnega sistema in s tem zmanjšate stroške ogrevanja, 
ter plačujete samo dejansko porabljeno energijo, zagotovite 
večje udobje bivanja in zmanjšate porabo energije.    
       
 
Vaš partner pri izdelavi kompletne tehnične dokumentacije in izvede hidravličnega uravnoteženja je  
podjetje I.S.P.d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami in referencami uravnoteženja stanovanjskih sosesk 
(objekti v Kamniku, Škofja Loki, Ljubljani, Litija, …). 
 
 

Za projektiranje in izvedbo hidravličnega uravnoteženja 
potrebujemo projektno dokumentacijo  obravnavanega 
objekta (tlorisi ogrevanja, shema dvižnih vodov ogrevanja, 
shema kotlovnice, gradbeni tlorisi ali podobno). To 
dokumentacijo potrebujemo za pregled obstoječega 
ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično 
uravnoteženje (popis dejansko vgrajenih grelnih teles, 
obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, 
obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri 
delovanja). 
 
Za ukrepe UČINKOVITE RABE ENERGIJE, to je namestitev 
termostatskih ventilov s prednastavitvijo in hidravlično 
uravnoteženje stavbe, nudi država preko Eko sklada RS za 
predvidene ukrepe tudi nepovratna sredstva, ki znašajo 
največ 30,00 € po ogrevalu oz. največ 25% priznanih 
stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in 
hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo 
dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe. Navedena 
spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega 
projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega ukrepa. 

 



 
 

Potrebno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev pripravi naše podjetje. 
 
Primer izračuna: 

 Predvidimo lahko 25% prihranka energije. 

 Predvidimo strošek ogrevanja obstoječega sistema 1.000,00 €/leto za neko normalno 
stanovanjsko enoto. 

 Strošek ogrevanja posodobljenega sistema je tako 750,00 €/leto, prihranek znaša 250,00 €/leto 
ob nespremenjeni ceni energenta. 

 Investicija na stanovanjsko enoto znaša povprečno cca 400,00 – 500,00 € z odšteto subvencijo 

 Sredstva za posodobitev obstoječega ogrevalnega sistema se običajno povrnejo v dveh letih, 
lahko pa tudi prej. 

 
Rezultat: 
Od drugega leta dalje privarčujete cca 250,00 € / leto. Večje udobje, manj reklamacij in dragih popravil. 
 
Vložena sredstva v termostatske ventile na radiatorjih in hidravlično uravnotežen sistem se povrnejo v 
dveh letih ob tem, da se poveča tudi udobje bivanja.  

EKO SKLAD je v petek, 11. januarja, v Ur. listu št. 3 objavil javni poziv 19 SUB-OB 13 – nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti večstanovanjskih stavb 
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in 
uveljavljajo pravico do nepovratne finančne spodbude, izdal ustrezen veljaven predračun za dobavo in 
izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni v ali na večstanovanjskih 
stavbah po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude: 
A – toplotna izolacija fasade 
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre¬vanemu prostoru 
C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije 
D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema 
Skupna višina sredstev znaša 4,5 milijona evrov. 

Razpisni rok od 31.12.2013 oziroma do porabe sredstev. 

V kolikor ste zainteresirani za poslovno sodelovanje in boste imeli kakršna koli vprašanja oz. bi želeli 
imeti dodatne informacije Vas prosimo, da nas kontaktirate po e-mailu isp@siol.net  oz. telefonu  01 839 
45 87,  z veseljem vam bomo odgovorili.  
 
 
Pokličite in pomagali Vam bomo! 
 
 
I.S.P.d.o.o. Kamnik        


