
Uresničujemo želje in
zadovoljujemo potrebe

OPTIMIZACIJA
BIVANJA V BLOKIH





Termogram bloka iz leta 1968 je bil pred 
energetsko obnovo katastrofalen. Po toplotni 
izolaciji fasade in menjavi oken so se nam 
stroški ogrevanja zmanjšali za 30 %. 
France, Cerknica

NAŠE REŠITVE
zadovoljni uporabniki

Energetski nasveti Bojana Žnidaršiča so bili 
ključni pri prenovi našega bloka. Z različnimi 
ukrepi smo v desetih letih (2007–2017) porabo 
zmanjšali za 60 % (s 381 MWh na 157 MWh). 
V tem času smo prenovili toplotno postajo, 
vgradili delilnike toplote, zamenjali okna ter 
izolirali tla na podstrehi in fasado.
Albert, Ljubljana

V našem bloku se nismo znali uskladiti glede 
izbire najboljših rešitev, najboljših rešitev in 
vrstnega reda obnove. Po ogledu – optimizaciji 
bivanja, kot to imenuje Bojan Žnidaršič – nam 
je jasno vse, naredili smo časovni načrt obnove. 
Zdaj se znamo pogovarjati z izvajalci. Ti nas ne 
peljejo žejne čez vodo. 
Alenka, Postojna

Samovolja upravnika, ki ni upošteval naših 
težav v stanovanju v pritličju, je bil glavni razlog, 
da sem povabil svetovalca na ogled. Težave 
z upravnikom so ostale (ta nas preprosto ne 
»šmirgla«), smo pa po svetovanju naredili vse 
ukrepe znotraj stanovanja. Plesni nimamo več.
Stanislav, Žalec





Pišite nam na info@vitra.si
ali pokličite na 041 830 867

Vi imate TEŽAVE

• ledene sveče na strehi
• plesen v stanovanju
• hladno stanovanje
• slab zrak
• poletna vročina
• prepih skozi okna
• visoki stroški ogrevanja
• hladni radiatorji
• zvoki iz drugih stanovanj ...

Prenove se ne lotevajte na pamet.
Informirajte se, preverite možnosti, 
odločajte se na podlagi dejstev
in izberite optimalno rešitev v
šestih korakih:

STAVBO
PREGLEDA STROKOVNJAK
Ob pregledu stavbe vam bo Bojan 
Žnidaršič predstavil možnosti rešitev 
težav, kako jih preprečiti ter kako si 
v prihodnje lahko zagotovite boljšo 
kakovost bivanja. Bojan Žnidaršič je 
strokovnjak za energetsko svetovanje 
že 24 let.

DOLOČITEV  REŠITEV
Pripravimo pregleden zapis težav in 
določimo rešitve, ki so za vas �nančno 
in časovno optimalne. 

FINANCIRANJE REŠITEV
Glede na izbrane rešitve vam 
pomagamo pri iskanju �nančnih 
pomoči in ugodnih izvajalcev.

IZVEDBA
Pomagamo vam pri usklajevanju z 
izvajalci.

SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI
S celovitim pristopom zagotavljamo,
da boste znižali stroške in hkrati 
izboljšali kakovost bivanja. 

Mi izvedemo REŠITVE

Prenove se ne lotevajte na pamet.
Informirajte se, preverite možnosti, 
odločajte se na podlagi dejstev
in izberite optimalno rešitev v
šestih korakih:
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