
Nizkoenergijska lesena gradnja v Jelovici 

Ferdinand Žefran, vodja proizvodnje

Ivan Grašič, vodja razvoja

1

Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



SKUPINA JELOVICA je izziv svetovnih trendov 

zavedanja trajnostnega razvoja, ekologije in 

poudarjanja lesa izkoristila kot priloţnost in začela

uresničevati strategijo zelene družbe.



Aktivnosti v skupini JELOVICA so ţe nekaj let 

usmerjene predvsem v razvoj:

• trajnostnih, 

• energijsko učinkovitih  in 

• okolju prijaznih produktov. 

Jelovica s svojimi izdelki pomaga zniževati ogljični odtis. 



Izbira lesa pomeni okolju prijazno,

nizkoogljično gradnjo, predvsem pa

kakovostnejše bivalne pogoje oziroma

bivalno ugodje.

Ne oddaja škodljivih snovi.

Ne povzroča alergij.

Je okolju ter človeku prijazen material številnih možnosti.

LES – glavni material družbe Jelovica 

LES je edinstven material, ki zmanjšuje vire CO2 in hkrati veča ponor-

skladišči ogljik (lesni izdelki podaljšujejo čas ujetosti CO2 v atmosfero in

večja kot je ţivljenjska doba izdelka daljši je čas vračanja CO2 v

atmosfero).



Na okolju prijazen, trajnosten način 

izdelujemo: 

-nizkoenergijske in pasivne objekte 

(večje javne objekte in individualne hiše)

- energijsko varčna lesena okna



IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA ZA 

ENODRUŢINSKO HIŠO 

(lesena fasada, lesna volna)

176,956m2

Ogljični odtis kg/CO2

Skupaj: -5505,555kg =  -5,505t

IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA ZA 

ENODRUŢINSKO HIŠO (lesena fasada, kamena 

volna) DEJANSKA HIŠA

176,956m2

Ogljični odtis kg/CO2

Skupaj: 4207,779kg = 4,207t

IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA ZA ZIDANO 

HIŠO

176,956m2

Ogljični odtis kg/CO2

Skupaj: 32584,202kg= 32.584t



V proizvodni hali  v Preddvoru 

izdelujemo stenske, stropne in strešne 

elemente ter ostale sestavne dele 

objektov.

Smo prvo slovensko podjetje, ki 

proizvaja lesene montaţne 

objekte z energijsko 

samooskrbo iz obnovljivih virov:

• sonce 

• voda 

• biomasa. 



Tradicija 

gradnje lesenih montaţnih hiš in 

objektov  

ţe več kot 70 let

Zgrajenih več kot 12.000 zgrajenih 

objektov, zadnje leta povečujemo 

prisotnost na tujih trgih, kjer se 

zahteva visoko kvalitetne energijsko 

učinkovite objekte

Vrtec Najdihojca v Škofji Loki

Številna naselja hiš po Sloveniji

Naselja hiš v Nemčiji 



Nizkoenergijski in pasivni objekti

Pasivni lesen vrtec v 

Preddvoru



• Leseni vrtec v Preddvoru je zasnovan kot sodobna energijsko visoko 

učinkovita zgradba, zgrajena v skladu z načeli pasivne gradnje.

• V celotnem procesu od načrtovanja do izvedbe je ključnega pomena 

tesno sodelovanje med arhitektom-projektantom, statikom, projektanti 

elektro in strojnih instalacij, izvajalci ter stalen nadzor nad izvedbo.

• Vrtec je projektiral arhitekt-projektant Renato Repše, u.d.i.a z ekipo.



Načrti lesenega vrtca v Preddvoru



Pasivni vrtec po kriterijih Eko sklada, razpisa 2012

S ciljem doseganja ugodnih energijskih karakteristik obratovanja je zunanji
termični ovoj stavbe dobro toplotno zaščiten. Sodobno zasnovani leseni
sklopi imajo toplotno prehodnost med 0.08 in 0.11 W/m2K. Masivno grajeni
sklopi (tla na terenu, vkopana stena) pa imajo toplotne prehodnosti med 0.11
in 0.13 W/m2K.

Stavbno pohištvo ima uporabljene trojne zasteklitve s toplotno prehodnostjo 0.6 W/m2K.
Profili stavbnega pohištva so iz lesa in imajo toplotno prehodnost 0,95 W/m2K. Deleţ
teh steklenih površin v skupni površini (nevkopanega) stavbnega termičnega ovoja
znaša 7%.

Skupna toplotna prehodnost termičnega stavbnega ovoja znaša, z upoštevanimi toplotnimi
mostovi, 0,157 W/m2K, specifične transmisijske toplotne izgube pa 0,135 W/m2K.
Skozi stavbno pohištvo transmisijsko prehaja 41% toplote, skozi vkopani del in fasado
24% in skozi streho ca. 19%, toplotni mostovi pa po oceni 3%.

Potrebno je izpostaviti še naslednje ključne segmente, s katerimi se zagotavlja nadaljnja
energijska učinkovitost in koriščenje obnovljivih virov energije:

- Vračanje toplote v sistemu prezračevanja, z rekuperacijo v klimatu.

- Glavnino potreb po generirani toploti zagotavlja kotlarna na biomaso.

OPIS TERMIČNEGA OVOJA







Leseno okno

Jelovica Ekostar

P 9500

Ug = 0,6 W/m2K

Uw = 0,83 W/m2K

Trojna zasteklitev : 4-14-4-14-4



Zrakotesnost objekta s 1.500 m² rekordna

Doseţena zrakotesnost objekta je

skoraj dvakrat nižja, kot jo Eko sklad

predpisuje za pasivne objekte.

n50 = 0,25 1/h



Nekaj karakterističnih podatkov:

• 7 oddelkov

• 1361m2 skupne površine prostorov

• 177,6m2 zastekljenih površin

• Ogrevana prostornina 8359 m3      

• U faktor zunanje stene: 0,10W/m2K

• U faktor strehe: 0,085W/m2K

• U faktor temeljne plošče s tlaki: 0,115W/m2K (vgrajeno  
18cm XPS pod temeljno ploščo in še 12cm kamene   
volne nad temeljno ploščo



Še nekaj statističnih podatkov o porabi lesa pri gradnji

otroškega vrtca Storţek

• Macesnove fasadne obloge – 35m3

• Fasadni zaključki – 2m3

• Podkonstrukcija lesene fasade – 16m3

• Kriţnolepljene stropne plošče – 110m3

• Ostrešje in stropna konstrukcija – 145m3

• Stenski elementi – 130m3



Letošnja nagrada sejma DOM – Zelena misija 2013

»Lesen pasivni vrtec v Preddvoru je

energetsko zelo učinkovit, spoštuje

mnoge kriterije trajnostne gradnje,

narejen iz okolju prijaznih materialov,

je dejal Frederik Knez, predsednik

strokovne komisije.

»Kar je bilo pri izbiri pomembno je to, da gre za proizvod, ki ga lahko ponavljamo 

velikokrat v Sloveniji in na na enak način gradimo mnogo stavb.«



 Vrtec Šentrupert  (1.230 m²)

 Prizidek k vrtcu Kamnik (800 m²)

 Vrtec Trzin (1.800 m² )

 Vrtec Divača (1.400 m²)

 Vrtec Markovci (1.850 m²)

 Nadzidava Osnovna šola Izola (800m²)  

 Prizidek k vrtcu Domţale (800 m²)

 Pasivni vrtec Preddvor (1.550 m²)

… gre za proizvod, ki ga lahko 

ponavljamo velikokrat v Sloveniji …



… in gradimo nizkoenergijske večstanovanjske stavbe 

doma in v tujini …

Večstanovanjski 

lesen objekt  

Sončna vila

v Bovcu

Večstanovanjski lesen 

objekt v Milanu, Italija

Večstanovanjski 

lesen objekt v Švici



Nizkoenergijska gradnja lesenih montaţnih stavb v JELOVICI

Vizija naročnika

Energijska učinkovitost

Velikost objekta, namen objekta

Način oskrbe z energijo

Z vizijo naročnika usklajena projektna naloga.

Projektiranje stavbe in priprava dokumentacije poteka v
več fazah:

 sodelovanje z naročnikom

 sodelovanje s strokovnjaki različnih področij

Lastno znanje in izkušnje so najpomembnejše v
iskanju optimalnih rešitev.



Uspešno izveden objekt ne le na papirju

Da objekt v realnosti nastane energijsko 

učinkovit in grajen skladno s trajnostno 

gradnjo, kot jo zagotavljamo v Jelovici so 

ključni: 

 natančnost: od projektiranja do 

izdelave v proizvodnji, ki omogoča 

natančno postavitev  

 usklajenost vseh ekip od začetka, do 

konca 

 znanje in izkušnje

Iz otvoritve našega zadnjega vrtca v Markovcih, v 

sredini marca letos.

Za kvaliteto bivanja v sodelovanju z naravo. 



www.jelovica.si

Hvala za vašo pozornost!


