
Jelovica hiše d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor

te med tistimi, ki načrtujete hišo z vrhunskim bivalnim udobjem in skoraj brez stroškov za porablje-
no energijo? Iščete hišo, ki bo vaš brezskrben dom naslednja desetletja, hkrati pa zagotavljala 
najmanjši vpliv na okolje za naslednje rodove? V podjetju Jelovica hiše se zadnje desetletje intenzivno 
usmerjamo v trajnostni razvoj ter iskanju najbolj učinkovitih energetskih rešitev. Naš cilj je povečati ener-
getsko učinkovitost, zmanjšati škodljive emisije na novo raven z zagotavljanjem visoko kakovostnih in 
okolju prijaznih sistemov za gradnjo lesenih montažnih hiš in objektov. Ob tem nas vodi načelo Green Tech 
Inovation, s katerim ponujamo  premišljene rešitve za zmanjšanje njihovega individualnega ogljičnega 
odtisa pri gradnji novega doma, hkrati pa zagotavljajo bolj zdravo in udobno življenjsko okolje.

HIŠAAKTIVNA
PRIHODNOSTI

S pomočjo obnovljivih virov energije in strateške umestitve na parcelo aktivna e-hiša sama poskrbi za ogrevanje 
prostorov, za toplo vodo, zračenje in razsvetljavo.  

Projektiranje aktivne e-hiše zahteva celosten pristop, saj je potrebno uskladiti 
tri glavna, med seboj tesno  povezana področja: poraba energije, ugodna 
bivalna klima v hiši in pozitiven vpliv na okolje. 

Z Aktivno e-hišo vstopamo v segment 
evropske sodobne gradnje skoraj nič 
energijskih stavb (Nearly zero energy 
building), kar postaja zakonska obveza 
od leta 2021 dalje. Obenem poudarjamo, 

da Aktivna e-hiša nove generacije že danes 
presega te zahteve. Vgrajena sončna elektrar-
na na hiši namreč proizvede več energije, kot 
jo hiša potrebuje za svoje delovanje. Ta sodob-
na hiša, dinamične in brezčasne arhitekture je 

prilagojena aktivnemu načinu bivanja. Z inova-
tivno tehnologijo delovanja, ki ne zahteva 
vzdrževanja in ustreza načelom inteligentne 
gradnje.  Je lesena montažna hiša prihodnosti, 
za katero ne plačate računa za elektriko.
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Aktivna e-hiša Jelovica 

»Bistveno vodilo v kontekstu izbire tehnologije za Aktivno e-hišo nove generacije je slediti trajnostni rabi naravnih 
virov. Uporabili smo preizkušene sisteme s poudarkom na trajnosti in nizkih stroških obratovanja in vzdrževanja. V 
bistvu vzdrževanja pri uporabljenih sistemih ogrevanja praktično ni, razen letnega obiska dimnikarja, ki, kot pravijo 
prinaša srečo…«

Optimizirana lesena konstrukcija 
hiše je zasnovana brez jeklenih 
nosilnih elementov. Zaradi 
manjše porabe lesa v konstrukciji 
in uporabe mavčnih plošč ter 
izolacijskih materialov proizvajalca 
Knauf je ogljični odtis hiše še 
dodatno zmanjšan. 

V nadstropju ni klasičnega 
cementnega estriha. Finalno talno 
oblogo predstavlja plošča iz 
slojnatega furnirnega lesa bukve. 
Za dušenje udarnega zvoka smo 
razvili tri-točkovno dušenje zvoka 
med sklopi konstrukcije. Tudi 
stopnišče je iz slojnatega furnirne-
ga lesa bukve.

Inovativna lesena
konstrukcija hiše

Aktivna e-hiša Jelovica je klasična 
dvokapnica s prilagodljivo zunan-
jostjo. Dimenzije hiše z naklonom 
strehe 40 stopinj so 
11,50 m x 7,99 m, zunanje dimen-
zije s stebri pa 13,00m x 11,33m, 
kol. zid 128 cm. 
Z izbranimi dodatki v obliki 
stebrov in nadstreškov se izgled 
objekta lahko popestri in individu-
alizira. Pri steklenih površinah v 
pritličju je na voljo več rešitev, od 
več manjših �ksnih zasteklitev do 
velikih panoramskih sten. 

Dinamična 
arhitektura



3www.jelovica-hise.si 080 23 23

Aktivno e-hišo lahko nadgradite v 
pameten dom, vaša hiša je aktiva 
tudi, ko vas ni doma. 
Široka izbira modulov pametnih 
inštalacij (varnost, udobje, zabava, 
komunikacija) je prilagojena vašim 
individualnim željam in življen-
jskemu stilu. 
Pametna inštalacija skrbi za 
avtonomijo objekta, merjenje 
porabe energije, upravljanje s 
toplotno tehniko, v primeru izpada 
energije zagon kaminske peči.

Za toploto doma 
skrbijo inteligentni 
sistemi

Aktivna e-hiša nove generacije se 
ogreva na dva načina. S pomočjo 
IR grelnih panelov, ki se napajajo 
neposredno iz električnega omrež-
ja, kamor pošiljamo pridelano 
električno energijo iz sončne 
elektrarne na strehi. Drug vir 
ogrevanja je kaminska peč na 
drva, ki je locirana ob zunanji steni 
v središču dnevnega prostora. Oba 
našteta vira ogrevanja sta vključe-
na v osnovno ponudbo. 

Delovanje hiše lahko 
upravljate od daleč



AKTIVNA
HIŠAPRIHODNOSTI

Aktivna e-hiša v velikosti 142 m2 

bivalne površine ponuja veliko 
ugodja in bivanje v sožitju z naravo. 
Hiša je tlorisno optimizirana za potre-
be bivanja 4 do 6 članske družine, s 
prostornim in svetlim bivalnim delom 
ter velikimi sobami. Hiša lahko raste z 

družino, prostori pa se prilagajajo različnih 
bivanjskim navadam v različnih obdobjih. 
Spodaj se nahajaja prostoren bivalni del s 
kuhinjo in z velikimi steklenimi površinami 
ter izhodi na pokrito teraso. Spodaj je še 
vhodna veža, stranišče in soba za tehniko. 
Manjša shramba se nahaja tudi pod stopni-

cami. V mansardi sta dve večji sobi, spalnica z 
garderobo, ki se kot hibridni prostor lahko 
spremeni v zasebno kopalnico ali odpre proti 
hodniku kot družabni prostor ali knjižnica. 
Zgoraj je še večja družinska kopalnica. 

BIVALNI PROSTOR
51.08 m2

SHRAMBA
2.51 m2

VHOD
8.32 m2

UTILITY
8.31 m2

WC
2.65 m2

SPALNICA
11.94 m2

GARDEROBA
6.40 m2

SOBA
15.93 m2

SOBA
15.93 m2

KOPALNICA
11.94 m2

HODNIK
6.61 m2
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11.50 m

Soba 1 15,93 m2

Soba 2 15,93 m2

Spalnica 11,94 m2

Garderoba 6,40 m2

Kopalnica 11,94 m2

Hodnik 6,61 m2

Skupaj: 68,75 m2

Bivalni del  51,08 m2

Shramba  51 m2

WC   2,65 m2

Vhodna veža  8,32 m2

Soba za tehniko 8,31 m2

Skupaj:  72,87 m2

PRITLIČJE MANSARDA

Prva postavljena in vseljena Aktivna 
e-hiša na Gorenjskem v velikosti 120 
m2 bivalne površine v pritličju in 
mansardi. 

Več o Aktivni e-hiši in njenem delovanju si oglejte na: www.jelovica-hise.si/aktivna-hisa-prihodnosti.html

o Energijsko samozadostna lesena hiša.
o Prilagodljiva zunanjost in funkcionalen tloris na 142 m2.
o Optimizirana konstrukcija brez jeklenih nosilcev in cementnega estriha.
o Premišljene in inovativne rešitve lesene montažne gradnje.
o Izdelana iz certi�ciranih materialov, ki so okolju prijazni. 
o Izjemno nizek ogljični odtis v vsej življenjski dobi hiše (proizvodnja in uporaba). 
o Prijetna za bivanje in enostavna za uporabo.

POSEBNOSTI
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